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ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА В 
 

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД - І ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 
 

               Проверката в СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД – ПЪРВО 
ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ /ГО/ бе извършена в изпълнение на Заповеди: 
№  15/15.02.2010  г., № 65/26.04.2010 г. и № 135/05.10.2010 г. на Главния 
инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, издадени на основание 
чл. 58 от Закона за съдебната власт и приетия план за провеждане на 
комплексни планови проверки от ИВСС на органите на съдебната власт в 
Апелативен район – град София за 2010 год.  

               Проверката бе извършена в периода 04.02.2010 г. – 30.06.2010 г. и в 
периода 01.10.2010 - 31.10.2010 г. от инспектор МАРИЯ КУЗМАНОВА и 
експертите АДРИАНА ТОДОРОВА и ИРИНА ЦАЧЕВА. 

                Обхватът на проверката включва дейността на ПЪРВО ГО в СРС 
по образуването, движението и приключването на гражданските дела за 
периода  01.01.2009 г. - 30.03.2010 г. по състави. 

          Задачи на проверката: разпределението на делата на случайния 
принцип по чл. 9 ЗСВ в І ГО, бързина на разглежданите дела по ГПК, с оглед 
сроковете по ГПК, делата без движение, спрените дела, делата с отменен ход 
по същество, делата образувани по реда на Бързото производство, Заповедните 
производства, Обезпечителните производства, срокове за изготвяне на 
съдебните актове, съобразно ГПК, съпоставка на постъпили, свършени дела 
към решените искови производства в с.з. или прекратени такива в о.с.з. и з.з. за 
всеки съдия, титуляр на състав.  
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          Метод на проверката: непосредствена проверка на делата, 
деловодните книги и електронната деловодна система, индивидуални беседи и 
разговори с титулярите на съставите и съдебните служители, статистически 
справки от системния оператор, съдебния администратор и индивидуални 
справки от всички съдии, информация от електронната деловодна система и 
анализ на документацията.   

          Източници на информация: данни от отчетния доклад за 2009 год. 
на председателя на съда и допълнителна информация и справки от  
председателя и и.д. зам. председателя на  І ГО на съда. 

 
           І. ИНСТИТУЦИОНАЛЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН 

КАПАЦИТЕТ 
   
           Административното ръководство на Софийския районен съд през 

2009 год. и понастоящем е осъществявано от председателя на съда 
КРАСИМИР ВЛАХОВ, избран с решение на ВСС по Протокол № 
51/10.12.2008 г. - т. 1.3 и встъпил на 22.12.2008 г.    

          До 01.03.2009 год. зам. председател и ръководител на І ГО на СРС 
е бил съдия СТЕФАН КЮРКЧИЕВ.  

          Със Заповед № АС-56/26.02.2009 г., във връзка с командироването 
на съдия Валентин Бойкинов – зам. председател и ръководител на ІІ ГО, от 
04.03.2009 г. зам. председателят  СТЕФАН КЮРКЧИЕВ е преместен и 
определен за ръководител на ІІ ГО, а на съдия ХРИПСИМЕ МЪГЪРДИЧЯН е 
възложено да изпълнява функциите на зам. председател и ръководител на І ГО.  

          Със Заповед № АС-45/16.02.2009 г. председателят на съда е 
определил за съставите на зам. председателите 50% натовареност, заложено в 
програмата за разпределение на делата на случаен принцип, а със Заповед № 
АС-57/26.02.2009 г. – 20% натовареност в програмата за разпределение на 
делата по чл. 410 и чл. 417 ГПК. Със Заповед № АС-321/29.12.2009 г. на съдия 
НИКОЛАЙ МАРКОВ, титуляр на 25 състав, е възложено да ръководи и 
контролира работата на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по 
вписванията със 70 % натовареност в програмата за разпределение на делата 
на случайния избор за  2010 г.  

          Функциите на и.д. заместник председателя и ръководител на І ГО 
във връзка с разпределението, образуването и движението на делата са 
определени от председателя на СРС, а при отсъствие или ангажираност, със 
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Заповед № АС-76/16.03.2009 г., разпределението на делата е възложено и на 
съдията от І ГО МАРИАНА ГЕОРГИЕВА. 
                    По материя в ПЪРВО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ се разглеждат 
облигационни, търговски, вещни и установителни  искове, актове за начет, 
всички жалби по ЗСПЗЗ, частни граждански производства, бързи производства 
и др. дела. С ВТОРО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ по равно се разпределят 
исковете по застрахователните договори, вкл. делата, свързани със КЗ.  
                    По дежурства  /трима съдии за седмица/ се разпределят само молби 
за обезпечения на бъдещи искове по чл. 390 ГПК, които се разглеждат 
единствено в ПЪРВО ГО. За 2009 год. графикът на дежурните съдии седмично 
е изготвян от зам. председателя за периодите: от 23.02.2009 до 02.10.2009 г. и 
от 05.10.2009 до 09.04.2010 г., с включени ежеседмично по три съдебни 
състава и утвърден от председателя на съда. До 04.03.2009 г. обезпеченията са 
били разпределяни на съставите и определения съдебен деловодител е бил 
натоварен с образуване и  движението на делото.  
                    Разпределението на исковите производства по гражданската 
материя и делата, разглеждани по дежурство в съответните отделения на 
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД,  е наложено от 2001 год. насам. 
                    В ТРИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ продължава действието на Заповед № АС 
– 57/5.06.2007 г. – при разделяне на производството, новообразуваното дело да 
се разпределя на докладчика, постановил разделянето.  
                    С цел равномерното разпределение на заповедните производства 
по глава ХХХVІІ ГПК в ТРИТЕ ГРАЖДАНСКИ ОТДЕЛЕНИЯ на СРС със 
Заповед № АС - 25/22.01.2009 г. е разпоредено, заявленията за издаване на 
заповеди за изпълнение на осн. чл. 107, 154 и 184 от Закона за енергетиката, 
със заявители: „Топлофикация София” ЕАД, /за консумирана и незаплатена 
топлинна енергия/ и ЧЕЗ Електро България АД – /за консумирана и 
незаплатена електроенергия/, са възложени на съдиите от ТРЕТО ГО 
/БРАЧНО/, а всички останали заповедни производства са разпределени при 
равен брой постъпления на ПЪРВО ГО и на ВТОРО ГО. С друга Заповед № 
АС - 53/23.02.2009 г. на съдебните секретари на съставите е възложено да 
извършват действията по администриране производствата по чл. 410 и по чл. 
417 ГПК, като съхранението на делата и устните справки да се извършва от 
деловодителите на съответните състави. От м.ІІ.2010 г. в съда  е обособено 
отделно помещение на  партерния етаж в сградата на съда за Заповедно 
деловодство с нарочни деловодители, които извършват всички действия по 
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образуването, движението и съхранението на този вид дела, което на практика 
улеснява извършването на справки. 
                    Със Заповед № АС-203/24.08.2009 г. е определено исковете за 
установяване на вземания по чл. 422 ГПК, във връзка с вече заведено 
заповедно производство, да се разпределят на същия съдебен състав от Първо 
или Второ гражданско отделение, който е издал при използване опцията  
„определен избор” и по образуваното гражданско дело да се прилага 
оригиналното заповедно производство. В случай на издадена заповед за 
изпълнение по чл. 410 ГПК от състав на Трето ГО, постъпило възражение и 
предявен иск за установяване на вземането, исковата молба се разпределя по 
общия ред чрез „случаен подбор” на Първо или Второ ГО.    
                    С Решение на ВСС по Протокол № 40/04.11.2010 г. - т. 1.2  
ХРИПСИМЕ  МЪГЪРДИЧЯН е назначена за заместник на адм. ръководител 
на СРС и за ръководител на  І ГО, встъпила на 05.11.2010 г.  
                    През 2009 год. и понастоящем ПЪРВО ГРАЖДАНСКО 
ОТДЕЛЕНИЕ  се състои от двадесет и осем състава.  
                     Съдиите по състави  са както следва:  
                     24 състав – ПЕПА ТОНЕВА  
                     25 състав – НИКОЛАЙ МАРКОВ  
                     26 състав – ХРИПСИМЕ МЪГЪРДИЧЯН  
                     27 състав -  ВЛАДИМИР ВЪЛКОВ до 17.10.2010 г., след това   
                     командирован  в СГС,   
                                      -  МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА от 18.10.2010 г. - 
                     командирована от  РС- Видин  
                     28 състав – БОРИС ДИНЕВ  
                     29 състав – МАРИАНА ГЕОРГИЕВА  
                     30 състав – няма титуляр до 30.01.2009 г., след това   
                                         ЛЮБКА ГОЛАКОВА от 02.02.2009 г. 
                     31 състав – КАЛИНА ИЛИЕВА  
                     32 състав – НЕВЕНА ЧЕУЗ  
                     33 състав – КАЛОЯН ТОПАЛОВ до 17.05.2009 г., след това     
                                         ВАЛЕНТИН БОРИСОВ от 18.05.2009 г. - 
                     командирован от РС – Пловдив  
                     34 състав – ЕЛИЦА РАЙКОВСКА  
                     35 състав –АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА до 06.10.2009 г., след това  
                                         ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ  
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           36 състав – БИЛЯНА  МАГДЕЛИНОВА   
           37 състав – СТЕФАН КЮРКЧИЕВ до 01.03.2009 г., след това   
                                ЕМИЛИЯН ЛАКОВ до 26.09.2010 г., премесен - 
           73  състав във ІІ ГО   
                               АНИ НЕНОВА  от  27.09.2010 г.  
           38 състав – ЮЛИЯ ТОДОРОВА  
           39 състав – ПЕТЯ ГЕРГОВА до 30.06.2009 г.,    
                               МИРОСЛАВА ПАНТЕВА от 01.07.09 г.- 28.03.10 г., 
           след това  командирована в СГС и 
                               СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ  от  28.03.2010 г. 
           40 състав – ЦВЕТА ЖЕЛЯЗКОВА  
           41 състав -  СТИЛИЯНА ГРИГОРОВА до 27.02.2009 г. -        
           преместена за ръководител на ІІІ ГО, 
                               КАЛИНА АНАСТАСОВА от 04.03.2009 г. -    
           командирована  от  РС- Дупница и  встъпила на 22.03.2010 г., 
           след решение № 52/11.12.2009 г. на ВСС. 
           42 състав - ИВО ДАЧЕВ до 23.03.2009 г., след това    
           командирован в СГС, 
                               няма титуляр от 23.03.2009 г. до 01.05.2009 г., 

                                         МАРИЯНА МАРКОВА от 07.05.2009г - 30.10.2009 г. -   
                     командирована от РС- Сливница  

                               ЙОАНА ГЕНЖОВА - 01.11.2009 г. - 31.12.2009 г. - 
           командирована от РС-Велико Търново  
                                ГЕРГАНА КИРОВА от 01.01.2010 г. - командирована   
           от  РС - Пазарджик 
           43 състав – МАРГАРИТА АПОСТОЛОВА  
           44 състав – НЕЛИ АЛЕКСИЕВА  
           45 състав – няма титуляр до 31.05.2009 г. 
                               ПЕТЯ ПЕТКОВА от 01.06.2009 г. - командирована от    
           РС - Бургас   
           46 състав – МАРИЯ  АНГЕЛОВА  
           47 състав – ЕЛИЗАБЕТ ПЕТРОВА  
           48 състав – няма титуляр до 30.06.2009 г.  
                                СТАНИМИРА ИВАНОВА от 01.07.2009 г.  
           49 състав – ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА до 31.08.2009 г.  
                                ИВО ДАЧЕВ от 01.09.2009 г.  
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           50 състав – ДЖУЛИАНА  ПЕТКОВА до 23.11.2009 г., след това  
                                АСЕН - ИВАН БОНЕВ от 30.11.2009 г.  
           51 състав – ХРИСТИНА ВЛАХОВА  до 30.01.2009 г., след това     
                                ПЕТЯ СТОЯНОВА от 02.02.2009 г.  

 
        През 2009 год. не е имало незаети щатове за съдии в отделението, с 

изключение на 45 състав до 31.05.2009 год. и на 48 състав – до 30.06.2009 год. 
Поради  липсата на титуляр в двата състава на практика не са насрочвани 
съдебни заседания, не са разпределяни новопостъпили дела, а при постъпване 
книжа по висящите дела те са разглеждани от дежурния съдия за седмицата, 
определен за обезпеченията.  

         От  23.03.2009 год. до 06.07.2009 год. 42 състав е бил овакантен,  
поради командироване на титуляра /съдия ИВО ДАЧЕВ/ в СГС. В насрочените 
съдебни заседания на състава през този период е бил изготвен отделен график 
за заместване, както и за администриране текущия доклад през този период. 
                   Всеки съдия влиза в съдебно заседание с персонален съдебен 
секретар два дни седмично по график,  наложен с години.                    
                   Условията на работа на съдиите и съдебните служители в ПЪРВО 
ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ са незадоволителни в битово отношение и 
европейски неиздържани. В съдийските кабинети са настанени по трима, а 
някъде и четирима съдии.   

         Разпределянето на дейностите на съдебните деловодители в Първо 
гражданско отделение е на функционален принцип и при условията на 
взаимозаменяемост. В това отделение работят 17 съдебни деловодители, от 
които 14  завеждат по два съдебни състави, 1 - за обезпеченията,  1 – оборотен 
за заместване  при отпуск или служител в болнични и 1 завеждащ Служба 
„Гражданско деловодство І ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ ” - по щат младши 
специалист. Съобразно обема на работата този щат от 17 съдебни 
деловодители е недостатъчен и не е по силите на един деловодител да 
извършва всички действия, качествено и в срок, по администрирането на 
делата на по два състава.  
                   Гражданското деловодство на І ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ е на 
четвъртия етаж, в едно помещение са настанени всички деловодители на 
двадесет и осемте състава, с недостатъчни стелажи за подреждане на 
висящите, спрените, частните граждански дела, делата без движение и бързите 
производства. В същото помещение е организирана и деловодната работа на 
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обезпеченията по чл. 390 ГПК, за която е отговорен нарочен деловодител. 
Проверяващите констатираха и насипното състояние на част от делата във 
всеки свободен кът от канцеларията, поради липса на място по рафтовете на 
съставите. През  2009 г. заповедните производства са били обработвани по 
съставите. От м. февруари 2010 г. в партерния етаж на съдебната сграда е 
обособено специално помещение за Заповедното деловодство, с цел улеснение 
на граждани и адвокати, при извършване на справки по делата. 

          Натовареността на деловодителите е огромна, тъй като до 15 ч. 
всеки работен ден се дават справки, връчват се копия от съдебните актове, 
приемат се и се прилагат съдебни книжа по делата, а изготвянето на 
съобщенията и призовките, вкл.  обработването на доклада, е в периода след 15 
часа до края на работното време. Проверката констатира, че някои 
деловодители оставят и след края на работното време. 
                   С оглед обема дела, на практика доклада на съставите е два до 
три пъти седмично, като не е била създадена организация да се докладват 
незабавно бързите производства. При проверката по делата се установи, 
че някои съдии отбелязват датата, на която им е докладвано делото, при 
наличие на забава от датата на депозиране книжата в деловодството. В 
голямата си част докладите на съставите се доставят в кабинетите на съдиите 
по етажите. Някои от съдиите минават доклада или част от него в 
деловодството, други сами си вземат доклада в кабинета, а трети - изискват 
деловодителите да носят доклада при поискване в кабинета.    

              
                   ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО 
НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА В ПЪРВО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ  

 
         А. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО  
 
          Проверката на организацията по водене и съхраняване на 

деловодните книги отчита, че правната рамка на деловодната дейност не 
включва в цялост  нормите на ГПК, ПАРОАВАС /отм./ и ПАРОАВАС, 
обнародван в ДВ бр. 66/18.08.2009 год.               

        В РС-София, Системата за управление на съдебни дела /СУСД/, 
разработена от „СИМЕНС” АД, е инсталирана по отделения, в различни 
периоди, като в ПЪРВО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ - през м. ІХ. 2006 год. 
Електронната деловодна система СУСД,  за разлика от Съдебната 
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административна система /САС/  на „Информационно обслужване” АД, клон 
Варна, създава проблеми, както по отношение на водените на електронен 
носител деловодни книги и регистри, така и по отношение актуалност в 
данните за движението на гражданските дела. Не се въвеждат електронно 
резултатите от процесуалните действия на съда и страните.   
                  Това наложи за нуждите на проверката да се изготвят допълнително 
справки от съдебните секретари, деловодителите и от деловодната система. На 
всеки съдия от Първо ГО бе указано да състави/провери изготвените справки, 
но от представените такива само три са подписани от съдиите.  

         По време на инспекцията се наложи наново проверка по данните, с 
оглед несъответствията по изготвените справки с книгите и конкретните дела.  

         За нуждите на проверката бяха използвани и резултатите от 
инвентаризацията на делата в съда през м. януари 2010 год. 

         Всички постъпващите книжа в съда се завеждат в служба  
„Регистратура”. Книжата, по които се образуват дела, съгласно Заповед № АС-
46/16.02.2009 г., се завеждат в отделен входящ дневник, воден само на 
електронен носител, а всички останали - във втори входящ дневник, който се 
води само на хартиен носител. Всеки граждански деловодител води разноска 
книга, в която се описват всички отменени и  върнати от други инстанции дела 
на състава срещу дата и подпис. Молбите за обезпеченията по чл. 390 ГПК се 
предават на нарочния деловодител в ПЪРВО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 
който след задължителна проверка за заведена друга молба между същите 
страни ги докладва своевременно на зам. председателя, по реда на 
постъпването им, за определяне на дежурния състав.  
                    При проверката на деловодните книги се установи следното:  

          - описната книга за гражданските дела се води по особен образец и 
е една за Първо и Второ гражданско отделение. Води се само на електронен 
носител, а на хартиен носител е оформена от разпечатването по дни и 
подвързана в 12 тома. В нея графите са променени и не са съобразени с 
образеца по Приложение № 1 към чл. 50, ал. 3 ПАРОАВАС. Отразяват се: 
състав, дата на образуване, страни, статистически код, но така както са 
попълнени не става ясно кои са частните граждански дела. Останалите графи 
не са попълнени, нито отразени с номер: няма  резултат, дата на обявяване на 
съдебния акт, дата на изпращане делото на горната инстанция, резултат от 
инстанционната проверка, продължителност на разглеждане на делото, номер 
на решението от подреждането му в регистъра по чл. 58а, ал. 4 ПАРОАВАС 
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/отм./ и отбелязване на предаване в архив. Описната гражданска книга е 
приключила с последен номер на образувано дело - 57596. От изготвената 
справка за нуждите на проверката се установи, че общия брой постъпили дела 
в І и ІІ ГО са 57736 , от които постъпилите в Първо ГО са 29339 , а във Второ 
ГО са 28395; 

             - книгата за откритите съдебни заседания е водена за всеки 
състав, за всяка календарна година. Книгите се водят на хартиен носител с 
отбелязвания за насрочените съдебни заседания. Начина на водене книгата за 
откритите съдебни заседания е коментирана по съставите; 

              - книга за закрити и разпоредителни заседания се води за всеки 
състав, за всяка календарна година на хартиен носител, с отразяване частните 
граждански дела и заповедните производства приключили в з.з. Книгите имат 
обща номерация на постановените актове в з.з. от съдията, а за пет състава без 
такава номерация, като проверяващите задължиха деловодителите да ги 
номерират; 

             - разносна книга - ежегодно се води за всеки състав на хартиен 
носител;  

             - всеки съдебен деловодител води наръчник с отразяване 
информация за делата на доклад, на вещи лица, и пр., съобразно указанията на 
съдия - докладчика. Със Заповед № АС-144/5.06.2009 г. председателят на съда 
е разпоредил стриктно отразяване в контролния лист датата на предаване 
делото за доклад при съдията и датата на връщането му от докладчика в 
деловодството;   

              -  азбучният указател се води на хартиен носител по отделения  - 
за І ГО за 2009 год. е в два тома: първият от 24 до 38 състав, а вторият от 39 до 
51 състав вкл., но са  попълнени с данни до началото на м.ІV.2009 год. 
Отделно се водят общи на двете отделения азбучници за ответниците на: 
Банки, ”Мобил Тел” АД, ”Кредитбул” АД и един общ за двете отделения за 
ответниците на: „Топлофикация” София ЕАД, ЧЕЗ ”Електрификация”, Фонд 
”Земеделие” и ЗД „Бул Инс” АД. В тях са въвеждани данни за ищците и за 
ответниците отначало ръчно, а впоследствие чрез залепване опис от 
електронната деловодна система;                 

              -  регистър за съдебните решения  – по чл. 235, ал. 5 ГПК се води 
поотделно в двете отделения. В Първо ГО за 2009 год. са образувани 13 тома 
от по 100 бр. решения, от подреждането на съдебните решения, съгласно 
изискванията на чл. 58а ПАРОАВАС/отм./. Със Заповед № АС-7/11.02.2010 г. 
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председателят на съда е разпоредил регистъра по чл. 235, ал. 5 ГПК да се води 
чрез обявяване съдебните решения само в книгата за откритите съдебни 
заседания, с отбелязване  номер на делото, номер и дата на обявяване 
решението и третия номер на решението съставен от номера на отделението, 
състава и поредността на съдебния акт за годината. 

             
              Б. ОБРАЗУВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА в ПЪРВО 

ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ  
    
              Книжата, по които се образуват граждански дела в Първо ГО, се 

предават най-често на следващия ден от постъпването им на и.д. зам. 
председателя МЪГЪРДИЧЯН за разпределение. Исковите молби по материята 
разглеждана от ПЪРВО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ и обезпеченията по 
дежурство се разпределят на принципа на „случайния подбор”, чрез 
програмата „ Law Choice ”, предоставена от ВСС.  
                        Със Заповед № АС-80/24.03.2009 г. на председателя на СРС е 
било извършено нулиране броя разпределени дела за минал период във всички 
отделения на съда. В софтуерната програма на разпределението на 
гражданските дела на случаен принцип в Първо отделение, след 25.03.2009 г., 
при проверката на файл „Архив” не се констатираха случаи на повторен избор 
на докладчик /смяна на докладчик/ по вече разпределено дело. Отводите на 
разпределените искови производства и на обезпеченията се преразпределят 
отново чрез програмата. До 24.08.2009 г. делата по заповедните производства 
са разпределяни от и.д. ръководителя МЪГЪРДИЧЯН, като след тази дата  
разпределението е възложено  на  двама деловодители, по един за всяко 
отделение. Поради огромния брой дела разпределяни ежедневно в РС-София, 
не се спазва решението на ВСС по Протокол № 36/13.10.2009 г. за прилагане 
протокола от „случайния избор”  по образуваното дело, удостоверяващ избора 
на докладчика, тъй като около 400 листа хартия на ден, следва да се 
употребяват за тази цел. След като се извърши разпределението за месеца 
ръководителят на І ГО прехвърля всичките данни относно разпределените дела 
в специална електронна папка, до която имат достъп всички магистрати в съда. 
Наложително е това пренасяне на данните да се извършва или ежедневно, 
след приключване разпределението в края на деня, или  в края на 
седмицата.   
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                    В рамките на комплексната проверка беше проверено 
образуването, движението и приключването на гражданските дела на  всеки 
състав поотделно, като всички съдии по състави бяха запознати с 
констатациите на 23.11.2010 г., преди изготвянето на акта. Постъпиха 
становища от 27, 28, 30, 36, 40, 43, 44 и 48 състав. Изложеното от титулярите 
на 36 и 43 състав бе относно допуснати технически грешки. Допълнително бе 
извършена проверка по останалите становища и констатациите намериха 
отражение  в акта.   
                    В рамките на проверката се произнесохме и по постъпилите в 
ИВСС жалби и сигнали на граждани по движението на  конкретни дела на 
някои състави на І ГО. 
                   На 37 състав с титуляр ЕМИЛИЯН ЛАКОВ, след инспекцията 
извършена на 04.02.2010 г. - 06.02.2010 г., проверяващите изготвиха отделен 
акт, с препоръка до председателя  на СРС за налагане наказание по чл. 308, ал. 
1, т. 2  ЗСВ. На 12.01.2010 г. председателят на СРС е направил предложение до 
ВСС за образуване дисциплинарно производство срещу съдия ЛАКОВ  и  акта 
с препоръките бе приобщен към образуваното производство във ВСС. С 
Протоколно  решение  № 29/22.07.2010 г., т. 11 ВСС е наложил на съдия 
ЛАКОВ дисциплинарно наказание  по чл. 308, ал. 1, т. 3 ЗСВ – намаляване 
основното трудово възнаграждение в размер на 10 % за срок от 6 месеца.  
 
                   ІІІ. ПРОВЕРКАТА ПО СЪСТАВИТЕ на ПЪРВО 
ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ  УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:  

 
                                                24 състав 

 
                     Титуляр на 24 състав е съдия ПЕПА ТОНЕВА от 08.04.2005 г. 
                      Съдебен деловодител на 24 и на 25  състави  е  Л. Г. Съдебен 
секретар  на 24 състав е  В. С. 
   
                         І. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ  ДЕЛА   
 
                      По изготвените справки от съд. деловодител, съд. секретар и 
електронните справки на статистика са налице следните данни:  
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                     Общ брой висящи дела на състава към 01.01.2009 г. – 258 бр. Общ 
брой разпределени дела през 2009 г. – 1211 бр., от които 102 бр. обезпечения 
по чл. 390 ГПК /по дежурство/, или общо за разглеждане – 1469 бр. гр. дела. 
                     Свършените граждански дела за 2009 г. са 1177 бр. дела, от които 
883 бр. са заповедни производства. В тримесечен срок са свършени –1026, 
или 87.17 %.     
                     През 2009 г. свършените искови производства са 124 бр.  от 
които 122 бр. са решените със съдебен акт, а 2 бр. са прекратени в с.з. видно 
от книгата за откритите  с.з. 
                    Общия брой постановени съдебни актове приключващи делото, 
видно от книгата за закрити и разпоредителни заседания – 936. 
                    Общо прекратени производства – 67 бр. дела. 
                    Спрени производства на състава – 26 бр., от които 8 дела са спрени 
през 2009 г.  
                    През 2009 г.на 24 състав са насрочени в съдебно заседание 475 бр. 
дела от които са отложени 330 бр. или 69.47 % , а през първото тримесечие на 
2010 г. от насрочените 151 бр. дела са отложени 104 или 68.87 %.  
                    Общ брой висящи граждански производства към 31.12.2009 г. – 292 
бр., а към  01.10.2010 г. – 407 дела. 
                    Посочените по-горе данни открояват нивото натовареност на 
състава.  
 
                    ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
 
                     От проверката  на гражданските дела се установи, че 
преимуществено съдебните заседания  по доказателствата се насрочват през 2  
до 3  месеца. Съдия ТОНЕВА е насрочвала заседанията съобразно причината 
за отлагане на делото. При назначаване на експертизи, делата са насрочвани за 
след 2-3 месеца, при нередовна процедура при призоваване на страна – до 2 
месеца, а за събиране на други доказателства - за след  2 до 3 месеца. 
 
                    Изводът е, че отлагането на делата за по - дълъг срок между 
съдебните заседания е съобразно доказателствата, които следва да се 
съберат. 
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                       От книгата за откритите с.з. констатирахме, че месечно са 
провеждани от 6 до 9 съдебни заседания с насрочени за разглеждане от 5 до 12 
бр. граждански дела, напр.:  
                        - през м. април 2009 г. са били проведени 7 с.з.: на 02.04.2009 
год. с насрочени и разгледани  5 гр. дела; на 06.04.2009 г. - 8 гр. дела; на 
09.04.2009 г. - 5 бр. дела; на 13.04.2009 г. - 12 дела; на 16.04.2009 г. - 5 дела; на 
27.04.2009 г. - 11 дела и на 30.04.2009 г. -  6 дела; 

              - през м. октомври 2009 г. са проведени 8 с.з.: на 01.10.2009 г. с 
4 насрочени дела; на 05.10.2009 г. - с 12 насрочени дела; на 08.10.09 г. – с 7 
дела; на 12.10.09 г. с насрочени 13 дела; на 15.10.09 г. – 6 насрочени дела; на 
19.10.09 г. - 11 насрочени дела; на 22.10.09 г. с насрочени 8 дела; на 26.10.09 г. 
с насрочени 10 дела. 
                           При проверка на срочната книга за 2009 г. се констатира, че 
същата е прономерована и прошнурована, добре и четливо водена, в графа 
„решение” е залепен диспозитива на съдебното решение, с изписан номер, дата 
и подпис на служителя. Няма посочена дата в графа „дата на предаване на 
делото в канцеларията”.   
 При проверка на срочната книга за 2010 г. се констатира добро 
водене на същата,  в графа „решения” се залепва диспозитива на съд. акт и се 
изписва номер на решението, дата на решението и подпис на служителя. От 
м.2.2010г. се попълва графа „Дата на предаване делото в канцеларията”. 
 
                     - ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА преди 2009 г., както и през 2009 г. и 
НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ ДАТАТА НА ПРОВЕРКАТА 
                     От деловодните книги и проверка на произволни дела бе 
констатирано:   
                     - гр.д. № 21005/2008 год., обр. на 28.07.2008 г., иск  по чл. 422 
ГПК, вр. чл. 415 ГПК. На 31.07.08 г. ИМ е оставена без движение. На 26.09.08 
г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК. На 28.11.08 г. е постановено 
определение за предоставяне на правна помощ и определяне на служебен 
защитник. На 30.04.2009 г. е постановено определение по чл. 140, ал.1 ГПК и е 
изготвен проекто-доклад. Проведени са няколко с.з.: на 28.09.09 г. не е даден 
ход на делото, поради нередовно призоваване; на 30.11.09 г. делото е отложено 
за събиране на доказателства; на 04.03.2010 г. не е даден ход, поради 
заболяване на особения представител на ответника и е насрочено за 10.05.10 г.;  
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      - гр.д. № 694/1992 год., обр. на 25.02.1992 г. На 12.03.1993 г. 
производството по делото е спряно, на осн. чл. 182, б.”г” ГПК /отм./ и е 
възобновено през 2009 г. В три поредни с.з. не е даден ход на делото, поради 
нередовна процедура по призоваване: на 12.02.09 г., на 08.10.09 г. и на 07.12.09 
г. На 04.03.2010 г. делото е отложено по доказателства и е насрочено за 
03.05.10 г.; 
                     - гр.д. № 3193/1993 г., обр. на 27.05.1993 г., делба. През 1996 год. 
делото е спряно. В с.з. от 04.04.96 г. е даден ход по същество, решението е 
постановено на 10.07.96 г. и е обжалвано. С решение от 27.06.02 г., СГС е 
отменил решението на първоинстанционния съд, допуснал съдебна делба  и 
определил частите на съделителите. Решението на въззивната инстанция е 
обжалвано пред ВКС, оставено в сила с решение от 28.10.2003 г. Делото е 
върнато на СРС по  втора фаза на делбата. В с.з. от 13.12.2007 г., съдът е спрял 
производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б. „б” ГПК (отм.), възобновено 
на 12.05.2008 г. Последното с.з. е било на 22.02.2010 г., но поради нередовна 
процедура по призоваване на единия ответник, отложено за 26.04.10 г.; 
                     - гр.д. № 2515/2005 год., обр. на 09.04.2005 г.,  иск по чл. 108 ЗС. 
На 14.04.05 г., ИМ е оставена без движение, след изпълнение на указанията е 
вписана в АВ. Делото е отлагано по доказателствата в 15 с.з. В с.з. на 
09.03.2009 г., производството по делото е спряно на осн. чл. 182, ал. 1 б. „г” 
ГПК (отм.). На 04.02.1010 г., производството е възобновено и насрочено за 
12.04.10 г. Проверката констатира, че преюдициалното дело е архивирано на 
28.08.2009 г., а единственото разпореждане на съда за движението на 
преюдициалното дело е от 14.01.2010 г.; 
            - гр.д. № 38087/2009 год., обр. на 28.07.2009 г., иск по чл. 79 ЗЗД. На 
12.08.2009 г., ИМ е оставена без движение. Ищецът е представил  молба-
уточнение на 02.10.09 г. С определение от 05.10.09 г., производството по 
делото е прекратено в една част и са изпратени на ответника препис от ИМ, с 
приложенията, за отговор по чл. 131 ГПК. Отговорът на ИМ е представен на 
03.12.09 г. С определение от 18.12.09 г., по реда на чл. 140, ал. 3 ГПК, съдът е 
изготвил проект за доклад и е насрочил делото за 22.03.2010 г. По 
доказателствата делото е отложено за разглеждане на 31.05.10 г.; 
   - гр.д. № 41702/2008 г., обр. на 05.12.2008 г., облигационен иск. На 
30.12.08 г. ИМ е оставена без движение. На 03.02.2009 г. е представена молба – 
уточнение. На 05.02.09 г. е даден двуседмичен срок на ищеца да представи 
удостоверение за актуално състояние на ответника, представено на 20.02.09 г. 
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На 24.02.09 г. са изпратени препис от ИМ с приложенията на ответника за 
отговор, представен на 27.04.09 г. С определение от 13.05.09 г. съдът е 
изготвил проект за доклад и е насрочил делото в с.з. за 19.10.09 г., но поради 
нередовно призоваване на ответника не е даден ход на делото. В с.з. на 
01.02.2010 г. са допуснати съдебно - медицинска експертиза и разпит на 
свидетели и делото е отложено за събиране на доказателствата за 08.04.10 г.; 
   - гр.д. № 36090/2009 г., обр. 16.07.2009 г.,  иск по чл. 124, ал. 1 ГПК.  
На 30.09.09 г. ИМ е вписана в АВ. На 12.10.2009 г. препис от ИМ с 
приложенията е изпратена на ответника за отговор по чл. 131 ГПК. На 10.12.09 
г. е депозирана молба от ответника за промяна адреса за призоваване. С 
определение от 18.12.09 г. е изготвен проект за доклад и делото е насрочено за 
22.03.10 г. 
  
    Първото съдебно заседание по делата, образувани преди и след 
01.03.2008 год. е насрочвано след около 2 до 3 месеца. В случаите, когато ИМ 
е оставяна без движение, или ответникът не е намерен на посочения адрес, 
първото с.з. е насрочвано след около 4 - 8 месеца от образуването. От 
проверените дела, може да се направи извод, че от представяне на отговора 
на ответника, до постановяване на определението по чл. 140 ГПК минават 
средно 15 дни.  
 
   - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ОСТАВЕНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
                      Произволно бяха проверени  някои от делата:       
                      - гр.д. № 31839/2009 год., обр. на 19.06.09 г., иск по чл. 75, чл. 76 
ЗС, вр. чл. 356 и сл. ГПК. На 25.06.09 г. ИМ е оставена без движение, с 
указания до ищеца за изпълнение в срок. В з.з. от 05.10.09 г. ИМ отново е 
оставена без движение, с указания. На 29.10.09 г. е постановено разпореждане 
по чл. 131 ГПК. На 21.01.2010 г. ИМ отново е оставена без движение с  
указания, в изпълнението на които по делото е постъпила молба на 12.02.10 г. 
На 15.02.10 г. съдът е указал препис от молбата, заедно с приложенията да се 
изпратят на ответника за писмено становище в едномесечен срок. Към датата 
на проверката (29.03.2010 г.) няма постъпил отговор, поради което делото не е 
насрочено;  
   - гр.д. № 33822/2009 год., обр. на 02.07.2009 г., иск по чл. 76 ЗС. Три 
пъти ИМ е оставяна без движение:  на 07.07.09 г. ИМ е оставена без движение, 
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с конкретни указания,  на 01.10.09 г. - без движение за внасяне на Д.Т. и на 
22.10.09 г. ИМ е без движение, с указания в едноседмичен срок ищецът да 
уточни искането си. На 25.02.10 г. препис от молбата е изпратена на ответника 
за становище в едноседмичен срок, като към датата на проверката няма 
постъпило такова по делото; 
   - гр.д. № 46638/2009 г., обр. на 14.10.2009 г., иск по чл. 422, вр. чл. 
415, ал. 1 ГПК. На 29.10.09 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК. С 
писмо от 04.03.10 г. длъжностното лице-връчител уведомява съда, че лицето се 
намира в затвора. На 11.03.2010 г. съдът е указал книжата да се връчат в 
затвора - гр. София. Към момента на проверката няма данни дали същите са 
връчени; 
              - гр.д. № 44444/2008 год., обр. на 18.12.2008 г., отрицателен 
установителен иск по чл. 124, ал.1 ГПК, заедно с искане за обезпечение по чл. 
390 ГПК. На 16.01.2009 г. ИМ е оставена без движение с указания за 
изпълнение в едноседмичен срок. На 26.02.09 г. съдът е постановил 
разпореждане по чл. 131 ГПК и определение по чл. 390 ГПК, допускайки 
исканото обезпечение, с определяне на парична гаранция. На  08.05.09 г. ИМ е 
оставена отново без движение. На 30.09.09 г. е постановено определение по чл. 
140, ал. 1 ГПК и писмен проект за доклад по делото. На  09.02.2010 г. е 
конституиран нов ответник по делото, а производството по делото срещу 
първоначалния ответник е прекратено, като ИМ по отношение на ново 
конституирания ответник е оставена без движение, с дадени указания по 
изправяне на нередовността. Делото не е насрочено. 
 
                       Към момента на проверката се установи , че 139 бр. дела са без 
движение. По разпореждане на съда се извършват различни процесуални 
действия: изпращане на съобщения с указания за изправяне  нередовност на 
ИМ, повторно оставяне без движение ИМ за внасяне ДТ, с оглед 
представеното удостоверение за данъчната оценка, или за вписване ИМ в АВ,  
разпореждания по чл. 131 ГПК и  изчакване на законовия срок за отговор на 
ответника и др. По някои дела се констатира известна забава от депозиране 
на молба по делото - до доклада й на председателя на състава, причина за 
която е натовареността на деловодителя и физическата невъзможност 
своевременно, още същия ден, да бъдат докладвани всички постъпващи книжа 
по делата.  По тази причина и с оглед спазване на законовите срокове, 
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председателят на състава е въвел практика да отбелязва датата, на която й 
се докладват постъпилите молби и книжа по делата.  
 
                      - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ НАСРОЧВАНЕ ДЕЛАТА В 
ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ 
                      При проверката на насрочените дела  констатирахме, че съдия 
ТОНЕВА се  произнася с разпореждане по чл. 131 ГПК, констатирайки 
редовността на ИМ и приложенията към нея. След постъпване отговора на ИМ 
или след изтичане срока за отговор делата са докладвани своевременно  на 
титуляра. Определенията по чл. 140 ГПК са кратки  и съдържат предписаното 
от ГПК съдържание. По някои от делата се изготвя проект на доклад по см. на 
чл. 140, ал. 3 ГПК, който се изпраща на страните.   
 
                     - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  и  върнати в с.з.  
                     Проверката установи, че през 2009 г. съдия ТОНЕВА  е отменила 
дадения ход по същество по 11 бр. дела. Проверката на произволно избрани 
дела, установи следното:  
            - гр.д. № 17750/2006 год., обр. на 18.08.2006 г., иск по чл. 108 ЗС. На 
22.10.2009 г. е даден ход по същество. В срока за произнасяне съдът е 
констатирал, че ИМ е нередовна и с определение от 11.01.2010 г. е отменил 
дадения ход по същество, оставил е ИМ без движение и дал указания до 
ищците за изпълнение в седмодневен срок. Към датата на проверката 
(29.03.2010 г.), няма насрочване на делото за разглеждане в с.з.;  
   - гр.д. № 10400/2007 г., обр. на 08.05.2007 г., с предмет - 
установителен иск за собственост. В с.з. на 23.02.2009 г. е даден ход по 
същество. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че ИМ е с 
нередовности и с определение от 07.05.09 г. е отменил  определението, с което 
е даден ход по същество и е оставил ИМ без движение. В с.з. от 24.09.09г. е 
даден ход по същество, решението е постановено на 19.10.09г.;  
  - гр.д. № 10904/2008 год., обр. на 08.04.2008 г., иск по чл. 109 ЗС. В 
с.з. от 19.10.2009 г. делото е обявено за решаване. В хода за произнасяне съдът 
е констатирал, че следва да се отмени хода по същество и е насрочил делото за 
разглеждане в с.з. на  11.02.2010 г., но тогава  делото е отложено за събиране 
на доказателства за 19.04.10 г.; 
  - гр.д. № 7211/2006 год., обр. на 29.03.2006 г., иск по чл. 97, ал. 1, ал. 
2 ГПК /отм./. В с.з. на 11.06.2009 г. е даден ход на делото по същество, 
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отменен с определение от 14.07.09 г., а ИМ е оставена без движение, като е 
дадена възможност на ищците да отстранят нередовността в срок.  В с.з. на 
26.11.09 г. е даден отново ход по същество,  съдебният акт е постановен на 
21.01.2010 г. 
   
  Проверката установи, че делата са били с фактическа и правна 
сложност, разглеждането на някои от тях е продължило 2 – 3 години, което 
налага извода, че отмяната на дадения ход по същество е с оглед прецизиране 
на всички допуснати от съда доказателства. При някои от делата, след 
отмяна хода по същество, ИМ е оставяна без движение, като са давани 
указания за отстраняване нередовностите в срок, което свидетелства за 
недостатъчно добро предварително проучване и подготовка по делото. 
 
                    ІІІ. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  
 
                    Спрени дела  от 24 състав – 26 бр. При проверката на спрените 
дела се установи следното: 
                    - гр.д. № 11962/2006 год., обр. на 01.06.2006 г.- чл. 108 ЗС. В з.з. от 
17.10.2006 г. съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б. 
„г” ГПК (отм.). Правени са справки по движението на преюдициалното дело  
през 2007 г., 2008 г., 2009 г. и м. януари 2010 год.; 
                    - гр.д. № 22987/2006 год., обр. на 02.11.2006 г. - чл. 26, ал. 2, ЗЗД, 
във вр. с чл. 108 ЗС. В с.з. на 04.06.2007 г. производството по делото е спряно, 
на осн. чл. 182, б. „г” ГПК /отм./, до приключване на преюдициалното дело с 
влязъл в сила съдебен акт. Правени са писмени справки по движението на 
преюдициалното дело през 2008 г., 2009 г. и м. януари 2010 г.; 
                    - гр.д. № 24079/2007 год., обр. на 30.10.2007 г. - чл. 108 ЗС. В з.з. 
от 09.12.2008 г. съдът, поради неизпълнение в срок указания по отстраняване 
нередовност на ИМ е прекратил производството по делото, на осн. чл. 100, вр. 
чл. 98, ал. 1, б. ”г” ГПК /отм./. По реда на инстанционния контрол, СГС е 
отменил определението за прекратяване и е върнал делото за продължаване на 
процесуалните действия. Производството по делото е спряно в с.з. на 
11.02.2010 г., на осн. чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК, като неправилно е посочено 
правното основание за спиране по ГПК /в сила от 01.03.2008 г./, а не по реда на 
ГПК /отм./, по който ред се разглежда делото; 
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                - гр.д. № 21006/2009 год., обр. на 15.04.2009 г., с определение от 
02.02.2010 г. съдът спира производството по делото, на осн. чл. 229, ал.1, т. 4 
ГПК, до приключване на преюдициалното дело с влязъл в сила съдебен акт;  
       - гр.д. № 29099/2009 год., обр. на 08.06.2009 г., спряно с 
определение от 11.01.2010 г., на осн. чл. 229, ал.1, т.4 ГПК. Към момента на 
проверката по делото няма данни, че преюдициалния спор е  приключил с 
влязъл в сила съдебен акт. 
 

         Към момента на проверката се установи, че за спрените дела на 
24 състав през м. януари 2010 год. е направена справка  и същите са 
докладвани на титуляра на състава. 
 
                      ІV. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  за 2009 г.- 67 бр.  
 
                   От проверката на случайно избрани прекратени дела,  
констатирахме: 
                    - гр.д. № 48312/2009 год., обр. на 27.10.2009 г., по чл. 523, ал.2 
ГПК. На 29.10.09 г. съдът е оставил ИМ без движение, с дадени указания по 
отстраняване на нередовността в срок. С определение от 02.12.09 г. съдът е 
прекратил производството по делото, поради недопустимост на подадената 
молба;  
                    - гр.д. № 33792/2008 год., обр. на 03.11.2008 г., по чл. 13 ПУРНЕС. 
С разпореждане от 11.11.08 г. съдът е оставил ИМ без движение, с указания до 
ищеца за отстраняване нередовността в срок. С определение от 04.12.08 г. 
съдът е прекратил производството по делото, поради неизпълнение на 
указанията на съда; 
                    - гр.д. № 36085/2009 год., обр. на 16.07.2009 г., по чл. 14, ал. 3 
ЗСПЗЗ. С определение от 10.08.09 г. съдът е приел подадената жалба за 
недопустима, т.е.  подадена от лице, което не е легитимирано да обжалва 
решение на ОСЗГ и е прекратил производството по делото; 
                - гр.д. № 3761/2008 год., обр. на 11.02.2008 г. - чл. 97, ал.1 ГПК 
/отм./. На 14.04.08 г. по делото е постъпила молба за оттегляне на иска. С 
определение, постановено в з.з. от 15.04.08 г. съдът, на осн. чл. 119, ал. 1 ГПК 
/отм./ е прекратил производството по делото. 
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                        От справка по срочната книга за 2009 г. се констатира, че 
част от прекратените в с.з. искови производства са на основание чл. 232 ГПК 
и чл. 233 ГПК, поради оттегляне, съответно  отказ от  иска.  

              Друга част от приключените искови производства за 2009 г., по 
които няма постановен съдебен акт по съществото на спора са тези, при 
които ИМ е върната, на основание чл. 129, ал.3 ГПК, респ. чл. 100, ал.2 ГПК 
/отм./ и на осн. чл. 130, изр. първо ГПК. 
 
                       V. ОБЯВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ съгласно по чл. 235, ал. 5, 
изр. първо  и чл. 13 ГПК 
 
                       Проверката установи, че по част от приключилите искови дела 
през 2009 г., съдебният акт е обявен в срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо 
ГПК. 

             По голяма част от приключилите дела през 2009 г., решението е 
обявено в срок до два месеца след заседанието, в което е завършено 
разглеждането на делото. 

             През 2009 г. има дела, по които решението е обявено в срок от 
два до три месеца след заседанието, в което е завършено разглеждането на 
делото, като например:  

             -  гр.д. № 12722/2005 год., обр. на 29.12.2005 г., с пр. основание 
чл. 59, ал.1 ЗЗД. В с.з. на 29.01.2009 г. е даден ход по същество, съдебния акт е 
обявен на 21.04.09 г.;  

             - гр.д. № 17999/2007 год., обр. на 09.08.2007 г., с пр. основание 
чл. 97, ал. 3 ГПК /отм./. В с.з. на 09.02.2009 г. е даден ход на делото по 
същество, съдебният акт е обявен на 07.05.09 г.; 
     - гр.д. № 10907/2008 год., обр. на 08.04.08 г., с пр. основание чл. 
124, ал.1 ГПК. В с.з. на 09.11.2009 г. е даден ход на делото по същество, 
съдебният акт е обявен на 14.01.2010 г.; 
     - гр.д. № 12239/2006 год., обр. на 05.06.2006 г., с пр. основание чл. 
108 ЗС.  В с.з. на 08.10.2009 г. е даден ход по същество, съдебния акт е обявен 
на 04.01.2010 г.; 
     - гр.д. № 13437/2007 год., обр. на 11.06.2007 г., иск по чл. 45, ал.1 
ЗЗД. В с.з. на 02.02.2009 г. е даден ход по същество, съдебния акт е обявен на 
30.04.09 г.          
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             През 2009 г.  НЯМА обявено  решение в срок  над 3-месеца. 
     
                      Проверката констатира, че към 29.03.2010 год. не са  обявени 
решенията общо по 19 граждански дела, с даден ход по същество,  както 
следва: през м. януари 2010 г. – 2 дела, през  м. февруари – 17 дела.  
                     При последваща проверката на състава през м.Х.2010 год. се 
установи, че  през първото тримесечие  на 2010 г. 24 състав е обявил за 
решаване 45 дела, искови производства, решенията по една част са обявени в 
срока по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК, а по останалите - в срок до два или до 
три месеца след заседанието, в което е завършено разглеждането на делото. 
През първото тримесечие на 2010 г. няма обявено решение в срок над 3 
месеца. 
 
                      През 2009 г. са постановени  13 бр. неприсъствени решения, а 
през първото тримесечие на 2010 г. – 4 бр. По всичките  тях е извършено 
връчване на страната, срещу която са постановени, с оглед правото на защита 
по реда на чл. 240 ГПК.    
 
                    VІ. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗГЛЕДАНИ ПО ДЕЖУРСТВА - по реда на чл. 390 ГПК – 102 бр.  
                      
                    През 2009 год. на 24 състав са били разпределени на дежурство 102 
бр. В деня на образуването им, делата са докладвани на състава и още същия 
ден съдията се е произнасял.  При проверката на произволно избрани дела  
констатирахме:   
                   - ч.гр.д. № 6076/2010 год., обр. 09.02.2010 г. На 09.02.10 г. съдът е 
допуснал исканото обезпечение, посочил е размера на паричната гаранция и 
определил 1-месечен срок за предявяване на иска, считано от получаване на 
обезпечителната заповед. Молителят е уведомен на 22.02.10 г. и към момента 
на проверката не е изтекъл срока за предявяване на иска;  
                     - ч.гр.д. № 6673/2010 год., обр. на 12.02.2010 г. На 12.02.10 г. 
съдът е допуснал исканото обезпечение, посочил е размера на паричната 
гаранция и е определил 1-месечен срок за предявяване на иска. На 16.03.10 г. е 
представено доказателство за предявен иск;  
                     - ч.гр.д. № 6494/2010 год., обр. на 11.02.2010 г. На  11.02.10 г. 
съдът е оставил без уважение молбата за обезпечение на бъдещ иск. 
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Съобщението е получено на 22.02.10 г., към момента на проверката не е  
постъпила жалба; 
                      - ч.гр.д.№ 40164/2009 год., обр. на 13.08.2009 г.Молбата е 
оставена още същия ден без движение с указания. На 31.08.09 г. е депозирана 
молба за издаване съдебно удостоверение. На 19.10.09 г. съдът е допуснал 
исканото обезпечение и е определил 1-месечен срок за предявяване на иска. На 
20.10.2009 г., молителят е получил определението на съда и обезпечителната 
заповед. С определение от 18.01.2010 г. съдът е отменил допуснатото 
обезпечение, тъй като молителят не е представил доказателства за предявен 
иск, в дадения срок. 
 
                       Проверката констатира, че обезпечителните производства са 
администрирани своевременно и изрядно  от съдията-докладчик, като по 
повечето допуснати обезпечения е определяна парична гаранция, след 
внасянето на която съдът е издавал на молителя обезпечителна заповед. При 
непредставяне на доказателства за предявения бъдещ иск, съдът е отменял 
допуснатото обезпечение, съгласно разпоредбата на чл. 390, ал. 3, изр. второ 
ГПК. Няма  случаи на разглеждане на молби в нарушение на родовата 
подсъдност.  
                
                     VІІ. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА по  чл. 310 ГПК – 4 бр. 
          
                     При проверени две от четирите дела се установи: 
                     - гр.д. № 47985/2009 год., обр. на 23.10.2009 г., с пр. основание – 
чл. 310, т. 2 ГПК. На 26.10.09 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК. 
Първото съобщение е върнато в цялост, второ съобщение, от 29.11.09 г. е 
залепено – чл. 47, ал. 1 ГПК. На 15.01.2010 г. е постановено определение по чл. 
140, ал. 1 ГПК, с писмен доклад по делото. В с.з. от 04.02.10 г. е даден ход на 
делото по същество. Съдът е обявил, че ще се произнесе с неприсъствено 
решение до две седмици. На 08.02.10 г. е постановено неприсъствено решение; 
 - гр.д. № 45092/2009 г., обр. на 30.09.2009 г., изпратено от СГС по 
подсъдност. С разпореждане от 01.10.09 г. е изпратен препис от ИМ с 
приложенията за отговор по чл. 131 ГПК. На 26.11.09 г. е депозиран отговор и 
молба от ответника за спиране на производството. На 10.12.09 г. съдът е 
оставил без уважение искането за спиране, изготвил е доклад на делото и го е 
насрочил за разглеждане на 28.12.09 г., когато  не е даден ход на делото. На  
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25.01.2010 г. е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение на 08.02.10 г. Решението е обявено на 08.02.10 г., на 22.02.10 г. е 
получена въззивна жалба, отговор на въззивната жалба е получен на 26.03.10 
г., предстои изпращане на делото в СГС, по компетентност. 
 
 От проверените дела е видно, че съдия ТОНЕВА е проявявала 
стремеж да спазва предвидените в Глава двадесет и пета ГПК срокове – 
спазвани са сроковете по чл. 311, ал. 1; по чл. 315, ал. 2; по чл. 312, ал. 1, т. 1 
ГПК. От проверените дела е видно, че не е спазван единствено  срока по чл. 
312, ал. 1 ГПК, който изисква в деня на постъпване на отговора на ответника 
или на изтичане на срока за това, съдът в з.з. да извърши необходимите 
процесуални действия за разглеждането на делото в открито с.з.  
 
                    VІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
 
                     Проверяващите констатираха, че заповедните производства се 
образуват и разпределят в деня на постъпването им, след което незабавно се 
докладват на титуляра.  
                     Проверката констатира, че в голямата част от делата съдия 
ТОНЕВА се е произнасяла в срок. В останалата част от делата  забавянето  е  
до 10 дена, а по 7 бр. дела: ч.гр.д. № 51858/2009 год., ч.гр.д. № 32258/2009 год., 
ч.гр.д. № 33755/2009 год., ч.гр.д. № 46471/2009 год., ч.гр.д. № 10790/2010 г., 
ч.гр.д. № 40435/2009 г., по ч.гр.д. № 41376/2009 год. забавянето е 1 месец.  
        
                      Делата, образувани по реда на заповедното производство са 
добре администрирани. По проверените дела има отбелязване за издадения 
изпълнителен лист върху представения документ и заповедта за изпълнение. 
По дела, образувани  по реда на чл. 417, т. 9 ГПК, проверката установи, че 
оригинала на записа на заповед е по делото, върху който има отбелязване за 
издадения ИЛ,  не е върнат на заявителя, поради не подадена молба. 
 

          ИЗВОДИ: 
 

Проверката на 24 състав установи, че в голямата си част делата са 
своевременно администрирани, малко са тези, по които има забавяне по 
движението им. Наложената практика от съдия ТОНЕВА да отбелязва датата, 
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на която делото й е докладвано, е оказало  дисциплиниращ ефект за 
деловодителя, независимо от обема и натовареността на състава.   
Към 29.03.2010 г., датата на проверката, са констатирани 139 бр. дела без 
движение и 26 бр. спрени дела, своевременно администрирани. Съдия 
ТОНЕВА се произнася в срок по новообразуваните дела и постъпили молби по 
висящите дела. Отлагането на делата в с.з. е по обективни причини, като в 
повечето случаи отлагането е през 2 - 3 месеца. От представяне на отговора на 
ответника или изтичане на срока за това, до постановяване на определението 
по чл. 140 ГПК минават средно 15 дни.  

Решенията по всички свършени дела са обявени както в срока по 
чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, така и в разумния тримесечен срок. 

През 2009 г., съдия ТОНЕВА е решила 122 бр. искови 
производства, повечето от тях с правна и фактическа сложност. Делата  се 
проучват добре, при констатирана нередовност на ИМ, същата се оставя без 
движение, с указания до страната за изпълнение в срок. Съдията  изготвя  
проект за доклад, по реда на чл. 140, ал. 3 ГПК. 
 
 

25 състав 
 
                    Титуляр на 25 състав е съдия НИКОЛАЙ МАРКОВ от м. декември 
2004 год., преди това - титуляр на 15 състав в Наказателно отделение. 
                    Съдебен деловодител на 24 и 25 състав е Л. Г., от 2008 год. насам.  
Съдебен секретар на 25 състав е В. П. 
 
                    І. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ  ДЕЛА на 25 състав  
 
                    По изготвените справки от съд. деловодител, съд. секретар и 
електронните справки на статистика са налице следните данни: 
                    Общ брой висящи дела на състава към 01.01.2009 г. – 264 бр. Общ 
брой разпределени дела за цялата  2009 г. – 1128 бр., от които - 85 бр.   
обезпечения по чл. 390 ГПК /по дежурство/ или общо за разглеждане – 1392 
бр. гр. дела.  
                    Свършените граждански дела за 2009 г. са 1204 бр., от които 864 
бр. са заповедни производства. В  тримесечен срок са свършени – 990 бр., или 
82.22 %.                        
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                     През 2009 г. свършените  искови производства са 166 бр.  от 
които 147 бр. са  решените със съдебен акт, а 19 бр. са прекратени в с.з. или 
по спогодба, видно от книгата за откритите  с.з.  
                     Общият брой постановени съдебни актове приключващи делото, 
видно от книгата за закрити и разпоредителни заседания - 950.  
                     Общо прекратени производства – 101 бр.  
                     Спрени производства на състава – 17 бр., от които 10 дела са 
спрени през 2009 г.  
                      През 2009 г. на 25 състав са насрочени  в съдебно заседание 546 
бр. дела, от които са отложени 364  бр., или 66.66 %, а през първото 
тримесечие на 2010 г., от насрочените 170 бр. дела са отложени 108  или 63.52 
% .  
                      Общ брой висящи граждански производства към 31.12.2009 г. – 
188 бр., а  към 01.10.2010 г. - 187 дела.  
                      Посочените по-горе данни открояват  ниво на натовареност на 
състава. 
  
                      ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
 
                      От проверката на гражданските дела бе установено, че 
преимуществено съдебните заседания по доказателствата се насрочват през 
два до три месеца. Проверката констатира, че съдия МАРКОВ е насрочвал 
заседанията, съобразно причината за отлагане на делото – например за 
експертизи, делата са насрочвани за след 2-3 месеца, при нередовна процедура 
при призоваване на страна – до 2 месеца, по доказателствата до 2 – 3 месеца.  
 
                      Налага се извода, че няма безпричинно отлагане на делата за по-
дълъг срок, а винаги е съобразно процесуалните действия, които следва да се 
извършат. 
 
                       От книгата за откритите с.з. се констатира, че месечно са 
провеждани от 5 - 8 с.з., с насрочени от 5 до 15 бр. граждански дела, напр.: 
                       - през м. април 2009 г. са били проведени 7 с.з.: на 02.04.2009 г. с 
насрочени 7  гр. дела; на 06.04.2009 г. с насрочено 1 гр. дело; на 13.04.2009 г. с 
12 насрочени дела; на 16.04.2009 г. с насрочени 9 дела; на 23.04.2009 г.  с 
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насрочени 3 дела; на 27.04.2009 г. с насрочени  10 дела и на 30.04.2009 г. с 
насрочени 3 дела; 
        - през м. октомври 2009 г. са били проведени 8 с.з.: на 01.10.2009 
г. с 9 насрочени дела; на 05.10.2009 г. - с 20 насрочени дела; на 08.10.09 г. – с 
11 дела; на 12.10.09 г. с насрочени 16 дела; на 15.10.09 г. – 9 насрочени дела; 
на 19.10.09 г. - 9 насрочени дела; на 22.10.09 г. с насрочени 7 дела; на 26.10.09 
г. с насрочени 15 дела. 
                      От проверката  по срочната книга за 2009 г. се констатира, че  
графите се попълват четливо, залепва се диспозитива на съдебното решение, с 
изписани номер и дата. 
                      В срочната  книга за 2010 г.  четливо се попълва и датата на 
обявяване съд. акт в деловодството.  
    
                    - ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА преди 2009 г., както и през 2009 г. и 
НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ ДАТАТА НА ПРОВЕРКАТА 
                    От деловодните книги и проверка на произволно избрани дела  бе 
констатирано:   
                     - гр.д. № 27183/2007 год., обр. на 22.11.2007 г., иск по чл. 108 ЗС. 
На 31.07.2008 г. ИМ е оставена без движение. След изпълнение указанията на 
съда, на 24.10.08 г., ИМ е вписана в АВ. Първото с.з. е проведено на 08.12.08 
г., през 2009 г. са проведени  9 с.з., през  2010 г. – 2 с.з., а към настоящия 
момент делото е насрочено на 08.04.2010 г.;  
 - гр.д. № 7429/1996 год., обр. на 30.09.1996 г., иск по чл. 19 ЗЗД. В 
с.з. от 13.03.1999 г., производството по делото е било спряно, до приключване 
на пр. преписка на СРП. На 01.06.2009 г. е постъпила молба за възобновяване 
на производството. През 2009 г. са проведени 2 с.з., през 2010 г. – 2 с.з., по 
доказателствата, делото е отложено за 08.04.2010 г.;     
        - гр.д. № 40252/2008 год., обр. на 02.12.2008 г., облигационен иск. 
На 13.01.2009 г. ИМ е оставена без движение. На 06.02.09г., след изпълнение 
на указанията на съда, препис от ИМ са изпратени на ответниците за отговор.  
Издадени са 2 СУ за снабдяване на ищеца с удостоверение за адреса на втория 
ответник. Отговора от втория ответник е получен на 25.05.09 г. С определение 
от 29.05.09 г., делото е насрочено за разглеждане в с.з. и в 6 поредни заседания 
не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по призоваване на 
единия ответник. Съдия МАРКОВ е дал конкретни указания на призовкаря, 
делото е насрочено за 12.04.2010 г.;  
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                    - гр.д. № 51974/2009 год., обр. на 23.11.2009 г., иск по чл. 415 ГПК. 
На 03.12.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, получен на 
05.02.2010 г. С определение от 19.02.10 г. е конституирано трето лице – 
помагач. В първото по делото заседание – 18.03.2010 г., делото е докладвано, 
назначени са 2 съдебни експертизи и отложено за 29.04.10 г.; 
      - гр.д. № 32223/2009 год., обр. на 23.06.2009 г., иск по чл. 415 ГПК. 
На 26.06.2009 г., ИМ е оставена без движение. На 17.08.09г. след изпълнение 
на указанията на съда, препис от ИМ е изпратена на ответника за отговор. 
Отговора е получен на 02.12.09 г., с определение от 11.12.09 г.  е 
конституирано трето лице помагач и е насрочено в с.з. В с.з. от 15.02.10 г. са 
допуснати 2 съдебни експертизи; в с.з. от 18.04.10 г., поради неизготвени 
експертизи, делото е отложено за 26.04.10 г.  
 
                    Първото съдебно заседание по делата, образувани преди и след 
01.03.2008 год. е насрочвано след около 3 месеца, в случаите, когато ИМ е 
била редовна. В случаите, когато ИМ е оставяна без движение – за издаване 
на СУ  или когато броят на ответниците е голям, първото с.з.  е насрочвано 
след около 1 година от образуването.  От проверените дела може да се 
направи извод, че от представяне на отговора на ответника до 
постановяване на определението по чл. 140 ГПК, минават от 4 до 9 дни. 
 
      - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ОСТАВЕНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
                    Произволно бяха проверени  някои от делата:       
                    - гр.д. № 46344/2008 год., обр. на 30.12.2008 г., иск по чл. 79, ал. 1 
и чл. 82 ЗС. На 30.01.2009 г. ИМ е оставена без движение, издадени са 
исканите съдебни удостоверения. Срокът за изпълнение на указанията е бил 
удължаван два пъти. На 25.03.09 г., препис от ИМ е изпратен на ответника за 
отговор. На 19.06.09 г. е назначен особен представител на ответника, 
изпратено е писмо до САК. На 11.12.09 г. е постановено определението по чл. 
140, ал. 3 ГПК. С определение от 05.02.10 г., съдът е отменил определението си 
от 11.12.2009 г., за вписване на ИМ в АВ; 
      - гр.д. № 55749/2009 год., обр. на 16.12.2009 г., вещен иск. На 
29.12.09 г., ИМ е оставена без движение, издадено е съдебно удостоверение. 
На 04.03.10 г. е издадено писмо за вписване на ИМ в АВ. На 19.03.10 г., препис 
от молбата е изпратена на ответника за отговор; 
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        - гр.д. № 49723/2009 г., обр. на 06.11.2009 г., иск по чл. 422, вр. чл. 
415, ал. 1 ГПК. На 17.11.09 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК. На 
29.12.09 г., ИМ е оставена без движение, за посочване адрес на ответника. На 
05.02.2010 г. е изискана справка по Наредба 14/18.11.2009 г. Второ съобщение 
е изпратено на 23.02.10 г., към момента на проверката не беше върнато по 
делото;  
                - гр.д. № 38433/2008 год., обр. на 25.11.2008 г., вещен иск. На  
12.12.2008 г. ИМ е оставена без движение. На 09.04.2009 г. ИМ е изпратена на 
ответника за отговор. На 15.06.09 г. ответникът е представил  отговор. На 
19.06.09 г. производството по делото е оставено без движение, за уточнение на 
ИМ. Молба-уточнение е представена на 20.08.09 г. С определение от 21.08.09 
г., съдът е оставил без уважение искането за конституиране на нова страна. 
Съдът е приел, че ищеца не е обосновал правния си интерес и е прекратил 
производството по делото. С  определение от 21.12.09 г., СГС, ІІ-г състав е 
отменил определението за прекратяване на производството и е върнал делото 
за продължаване на съдопроизводствените действия. На 04.01.2010 г. е 
издадено писмо за вписване на ИМ в АВ,  изпратено е съобщение до ищеца. 
Към момента на проверката – 30.03.10 г., ИМ не е получена от ищеца. 
 
                     Към момента на проверката се установи , че 54 бр. дела са без 
движение. По разпореждане на съда се извършват различни процесуални 
действия: изпращане на съобщения по чл. 131 ГПК и  изчакване на законово 
определения срок за отговор на ответника; изпълнение на дадени указания по 
изправяне нередовност на ИМ. Проверката на делата без движение не 
установи забавяне по движението. Делата са добре администрирани и се 
докладват своевременно на съдия МАРКОВ. 
  
                      - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ НАСРОЧВАНЕ ДЕЛАТА В 
ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ 
                      При проверката на насрочените дела  констатирахме, че съдия 
МАРКОВ се е произнасял с разпореждане по чл. 131 ГПК, констатирайки 
редовността на ИМ и приложенията към нея. След постъпване отговора на ИМ 
или след изтичане срока за това делата са докладвани своевременно  на 
титуляра. Определенията по чл. 140 ГПК са кратки и съдържат предписаното 
от ГПК съдържание. С оглед обема дела, в повечето случаи, не се изготвя 
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проект на доклад, по см. на чл. 140, ал. 3 ГПК, а докладът с реквизитите по чл. 
146 ГПК се  прави от съдията в открито заседание.   
 
                    - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  върнати в с.з.  
                       Проверката установи, че през 2009 г., съдията докладчик е 
отменил дадения ход по същество по 2 бр. дела. При проверката им се 
установи следното:  
                - гр.д. № 7275/2008 год., обр. на 29.02.2008 г., вещен иск. На 
09.11.2009 г. е даден ход по същество. В срока за произнасяне съдът е 
констатирал, че има преюдициален спор, поради което е отменил дадения ход 
по същество и е спрял производството по делото. На 22.01.2010 г. е направена 
справка за движението на преюдициалното дело;  
 - гр.д. № 8805/2006 г., обр. на 18.07.2006 г. – вещен иск и 
производство по реда на чл. 37 и сл. ГПК (отм.) – възстановяване на срок за 
внасяне на ДТ по въззивната жалба. В с.з. на 23.02.2009 г. е даден ход по 
същество. В хода за произнасяне, съдът е установил, че молителят е бил 
нередовно призован, поради което е отменил дадения ход по същество и  
насрочил делото в с.з. На 28.01.2010 г. е даден ход по същество, определението 
е постановено на 12.02.10 г. 
   
       Проверката установи, че по първото дело, съдът не е съобразил 
подадената молба за спиране на производството по делото, довело до 
отмяна хода по същество. Във втория случай, в призовката до молителя е 
отбелязано, че делото ще се разглежда в 13.30 ч., а от протокола на 
проведеното с.з. е видно, че същото е било разгледано в 10.00 ч., което 
докладчикът не е съобразил при даване ход на делото в с.з. Двете дела с 
отменен ход по същество, на фона на разгледаните и свършени дела през 2009 
год. от съдия МАРКОВ сочи  изключително добрата предварителна 
подготовка по делата. 
 
                    ІІІ. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  
 
                    Спрени дела, образувани и разгледани от 25 състав – 17 бр. При 
проверката на спрените дела се установи следното: 
                     - гр.д. № 16295/2006 год., обр. на 28.07.2006 г., иск по чл. 108 ЗС. 
В с.з. от 19.03.2007 г. съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 182, 
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ал. 1, б. „г” ГПК (отм.). Правени са справки по движението на преюдициалното 
дело през  2008 г., 2009 г. и м. януари 2010 г.; 
                     - гр.д. № 3658/2005 год., обр. на 19.05.2005 г., иск по чл. 26, ал. 2, 
ЗЗД, във вр. с чл. 108 ЗС. В с.з. на 30.11.2006 г. производството по делото е 
спряно, на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК /отм./, до приключване на 
преюдициалното дело с влязъл в сила съдебен акт. Правени са писмени 
справки по движението на преюдициалното дело през 2008 г., 2009 г. и м. 
януари 2010 г.; 
                     - гр.д. № 31655/2007 год., обр. на 28.12.2007 г., иск по чл. 108 ЗС. 
В с.з. на 24.03.2008 г. съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 182, 
ал. 1, б. „г” ГПК (отм.). Направена е справка по движението на 
преюдициалното дело през  м. януари 2010 г.; 
                 - гр.д. № 7899/2009 год., обр. на 10.02.2009 г., с пр. основание чл. 
232, ал. 2 ЗЗД. С молба от 17.06.2009 г. е поискано спиране и в з.з. от 
15.09.2009 г. съдът е спрял производството по делото, на основание чл. 229, ал. 
1, т. 1 ГПК. С разпореждане от 10.01.2010 г. титулярът на състава е указал, 
делото да му се докладва на 30.04.10 г. или при постъпване на искане за 
възобновяване; 
 - гр.д. № 17182/2008 год., обр. на 20.06.2008 г., спряно с 
определение в с.з. на 23.10.2008 г., на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Писмени 
справки по движението на преюдициалния спор са правени през 2009 г. и м. 
януари 2010 г. 

 
          Към момента на проверката се установи, че по спрените дела на 

25 състав през м. януари 2010 год. е направена  справка  и същите са 
докладвани на титуляра на състава. 
 
                    ІV. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА за 2009 г.  101 бр.  
 
                    От проверката на случайно избрани прекратени дела,  се 
констатира следното: 
                    - гр.д. № 1585/1997 год., обр. на 06.03.1997 г., иск по чл. 26 ЗЗД. С 
определение от 01.12.2007 г. съдът е прекратил производството по делото, 
поради неизпълнение на указания на съда, на осн. чл. 100 ГПК /отм./, но 
съобщение за това не е изпратено на ищеца. С определение от 05.11.09 г., 
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съдията-докладчик е указал да се съобщи прекратителното определение на 
ищеца; 
                    - гр.д. № 38451/2009 год., обр. на 30.07.2009 г., вещен иск. С 
определение от 07.08.2009 г. съдът е прекратил производството по делото, на 
осн. чл. 232 ГПК, поради оттегляне на исковата молба; 
                - гр.д. № 882/2010 год., обр. на 11.01.2010 г., иск по чл. 124, ал. 1 
ГПК, вр. чл. 498, ал. 2 ГПК. С определение от 05.03.2010 г. съдът, на осн. чл. 
299, ал. 2 ГПК, вр. чл. 297 ГПК е приел, че производството по делото е 
процесуално недопустимо и го е прекратил; 
                 - гр.д. № 11992/2007 год., обр. на 21.05.07 г., облигационен иск. В 
с.з. на 10.12.2007 г. съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 182, 
ал. 1, б. ”а” ГПК /отм./. С определение от 30.01.09 г. производството по делото 
е прекратено, на осн. чл. 184, ал.1 ГПК /отм./.  
 

           От справка по срочната книга за 2009 г. се констатира, че част 
от прекратените в съдебно заседание искови производства през 2009 г., са 
поради отказ от иска или оттегляне на иска.  Друга част от приключените 
искови производства за 2009 г., по които няма постановен съдебен акт по 
съществото на спора са тези, при които ИМ е върната, на основание чл. 129, 
ал.3 ГПК, респ. чл. 100, ал.2 ГПК /отм./ и на осн. чл. 130, изр. първо ГПК. 
 

   V. ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  съгласно чл. 235, 
ал.  5, изр. първо  ГПК  
 
                     Проверката установи, че по част от приключилите искови дела 
през 2009 г., съдебният акт е обявен в срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо 
ГПК. 

            По голяма част от приключилите дела през 2009 г., решението е 
обявено в срок до два месеца след заседанието, в което е завършено 
разглеждането на делото. 

            През 2009 г. има дела, по които решението е обявено в срок от 
два до три месеца след заседанието, в което е завършено разглеждането на 
делото, като например: 
                      - гр.д. № 16625/2008 год., обр. на 13.06.2008 г., с пр. основание 
чл. 79, ал. 1 ЗЗД. В с.з. на 26.01.2009 г. е даден ход по същество, съдебния акт е 
постановен на 27.03.2009 г.;  
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                    - гр.д. № 17790/2007 год., обр. на 07.08.2007 г., с пр. основание чл. 
97, ал. 1 ГПК /отм./. В с.з. на 29.01.2009 г. е даден ход на делото по същество, 
съдебният акт е постановен на 17.04.2009 г.; 
       - гр.д. № 26134/2007 год., обр. на 16.11.07 г., с пр. основание чл. 
45, ал. 1 ЗЗД. В с.з. на 09.03.2009 г. е даден ход на делото по същество, 
съдебният акт е постановен на 08.06.09 г.; 
       - гр.д. № 28742/2006 год., обр. на 29.12.2006 г., с пр. основание чл. 
14, ал. 4 ЗСПЗЗ. В с.з. на 09.03.2009 г. е даден ход по същество, съдебния акт е 
постановен на 08.06.2009 г.; 
       - гр.д. № 24695/2009 год., обр. на 16.05.2009 г., иск по чл. 92 ЗЗД. 
В с.з. на 16.11.2009 г. е даден ход по същество, съдебния акт е постановен на 
29.01.2010 г. 
                     През 2009 г.  НЯМА обявено  решение в срок  над 3-месеца. 
         
                    Проверката констатира, че към 15.04.2010 г. няма постановени 
съдебни актове по 10 граждански дела, обявени за решаване през м. февруари 
2010 г..   
                    При последващата проверка на състава през м.ХІ. 2010 г. се 
установи, че  през първото тримесечие на 2010 год. 25 състав е обявил за 
решаване 56 дела, по голяма част от които решенията са обявени в срока по 
чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК, а по останалите - в срок до два или до три 
месеца след заседанието, в което е завършено разглеждането на делото. 
През първото тримесечие на 2010 г. няма обявено решение в срок над 3 
месеца. 
      
                     През 2009 г. са постановени  19 бр. неприсъствени решения, а през 
първото тримесечие на 2010 г. – 12 бр., при проверката на които се установи, 
че е извършено връчване на страната, срещу която то е постановено, с оглед 
реализиране правата по чл. 240 ГПК.  
   
                      VІ. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗГЛЕДАНИ ПО ДЕЖУРСТВА - по реда на чл. 390 ГПК – 85 бр.  
 
                      През 2009 год., на 25 състав са били разпределени на дежурство 
85 бр. В деня на образуването им, или на следващия ден, делата са докладвани 
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на състава и още същия ден съдията се е произнасял.  При проверката на 
произволно избрани дела  констатирахме:   
                   - ч.гр.д. № 40763/2009 год., обр. на 20.08.2009 г. На  20.08.09 г. 
съдът е допуснал исканото обезпечение, определил размера на гаранцията и 
30-дневен срок за предявяване на иска, считано от получаване на 
обезпечителната заповед. На 26.01.2010 г. по делото е постъпила молба за 
отмяна на обезпечението и с определение от  27.01.10 г. съдът го е отменил; 
                     - ч.гр.д. № 7342/2010 год., обр. на 17.02.2010 г. С определение от 
17.02.10 г. съдът е допуснал обезпечението, определил паричната гаранция и  
20 - дневен срок за предявяване на иска. В дадения от съда срок е представено 
доказателство за предявен иск; 
                     - ч.гр.д. № 7706/2010 год., обр. на 19.02.2010 г.  С определение от 
същата дата съдът е оставил без уважение молбата за допускане обезпечение 
на бъдещ иск по чл. 79, ал. 1, вр. чл. 82 ЗЗД; 
                     - ч.гр.д. № 7145/2010 год., обр. на 16.02.2010 год. В същия ден  
съдът, на осн. чл. 390, ал. 2, вр. ал. 1 ГПК е прекратил производството по 
делото и го е изпратил по подсъдност на СГС.  
 
                    Проверката констатира, че обезпечителните производства са 
администрирани своевременно и в срок от съдията-докладчик, като по всички 
допуснати обезпечения е определяна парична гаранция, след внасянето на 
която съдът е издавал на молителя обезпечителна заповед. Стриктна е 
проверката на  правилата за родова подсъдност. 

          При подадена молба за освобождаване на внесената парична 
гаранция, съдът е прилагал разпоредбата на чл. 403, ал. 2 ГПК, като е давал 
възможност на ответника да изрази становище по искането. 
  
                     VІІ. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА по  чл. 310 ГПК  
 
                      Произволно бяха проверени:  
      - гр.д. № 39436/2009 год., обр. на 07.08.2009 г. /петък/, с пр. 
основание – чл. 310, т. 2 ГПК. С разпореждане от 10.08.09 г. /понеделник/ 
производството по делото е оставено без движение, с указания за изпълнение в 
едноседмичен срок, изпълнени на 17.08.09 г. На 17.08.09 г. е постановено 
разпореждане по чл. 131 ГПК, като отговора на ИМ е постъпил на 12.01.2010 г. 
В з.з. от 22.01.10 г., съдът е постановил разпореждане по чл. 312, ал. 1 ГПК  с 
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изготвен писмен доклад и е насрочил делото на 18.02.10 г. В с.з. на 01.03.10 г., 
поради  отказ от иска, съдът, на осн. чл. 233 ГПК, е прекратил производството 
по делото; 
      - гр.д. № 57135/2009 год., обр. на 28.12.1009 г., с пр. основание - 
чл. 233, ал. 1 ЗЗД, вр. чл. 310, т. 2 ГПК. На 28.12.09 г. е постановено 
разпореждане по чл. 131 ГПК. На 19.02.2010 г. е постановено определение по 
чл. 312, ал. 1 ГПК, с изготвен писмен доклад по делото. В проведеното с.з. на 
11.03.10 г., по искане на ищеца, съдът е постановил неприсъствено решение; 
      - гр.д. № 32842/2008 год., обр. на 27.10.2008 г., с пр. основание – 
чл. 310, т. 2 ГПК. На 13.11.2008 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, 
отговор на ИМ е постъпил по делото на 30.12.08 г. На 22.01.2009 г. в з.з. е 
постановено разпореждане по чл. 312, ал. 1 ГПК и изготвен писмен доклад. В 
с.з. от 19.02.09 г. е даден ход на делото по същество, съд. акт е постановен на 
10.03.09 г.; 
       - гр.д. № 4364/2009 год., обр. на 23.01.2009 г., с пр. основание - чл. 
310, т. 2 ГПК. На 25.03.09 г., съдът е постановил разпореждане по чл. 131 ГПК, 
като ответникът е уведомен на 24.04.09 г., по реда на чл. 50, ал. 2 ГПК. На 
05.06.09 г. е постановено определение по чл. 312, ал. 1 ГПК, с писмен доклад  
и делото е насрочено в с.з. на  06.07.09 г., на която дата е постановено 
неприсъствено решение. 
 
      При една голяма част от делата по бързото производство, съдът 
не е спазил стриктно сроковете, предвидени в: чл. 311, ал. 1 ГПК; чл. 312, ал. 
1, т. 1 ГПК; чл. 316 ГПК. 
 
                     VІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
                       
                     Заповедните производства на 25 състав се докладват на титуляра 
веднага след  разпределението на случайния подбор.   
                     Проверката констатира, че в голямата си част, съдия МАРКОВ се е 
произнасял в срок, с малки изключения: ч.гр.д. № 2551/2010 год., ч.гр.д. № 
56225/2009 год., ч.гр.д. № 1377/2010 год., ч.гр.д. № 564/2010 год., ч.гр.д. № 
8/2010 г., ч.гр.д. № 37473/2009 г. По изброените дела се установи, че от 
образуването им до първото разпореждане на съда е минал период от 7 до 12 
дена. 
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                      Делата, образувани по реда на заповедното производство са 
добре администрирани, с малки изключения. По проверените дела има 
отбелязване за издадения изпълнителен лист върху представения документ и 
заповедта за изпълнение. Когато кредиторът е подал заявление по чл. 417, т. 
9 ГПК – запис на заповед, по делото се прилага копие от записа на заповед, 
след като върху оригинала е направена надлежна бележка. В някои случаи 
оригинала на записа на заповед е по делото, т.к. не е подадена молба за 
връщането й. 
 

          ИЗВОДИ: 
 

 Проверката на 25 състав установи, че няма необоснована забава по 
движението на делата. Причините, довели до забавяне движението на някои от 
делата, като: оставяне ИМ без движение, издаване на съдебни удостоверения, 
вписване на ИМ в АВ и др., са обективни.  

 Към 15.04.2010 г., датата на проверката, са констатирани 54 бр. 
дела без движение и 17 спрени дела, своевременно администрирани. Съдия 
МАРКОВ се произнася в срок по новообразуваните дела и постъпили молби по 
висящите дела. Отлагането на делата в с.з. е по обективни причини, като в 
повечето случаи отлагането е през 2 - 3 месеца. От представяне на отговора на 
ответника или изтичане на срока за това, до постановяване на определението 
по чл. 140 ГПК, минават от 4 до 9 дни. 

Решенията по всички свършени дела са обявени, както в срока по 
чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК, така и в разумния тримесечен срок. 

През 2009 г., съдия МАРКОВ е решил 147 бр. искови 
производства, разгледани в открито с.з., повечето от тях с правна и фактическа 
сложност. Проверката установи, че делата се проучват добре, прецизира се 
внимателно редовността на ИМ. При констатирана нередовност на ИМ същата 
се оставя без движение, с указания за изпълнение. Налице е стремеж за 
произнасяне по делата в срок, независимо от голямата натовареност на 
състава. С оглед обема от дела, в голяма част от случаите не се изготвя проект 
за доклад по чл. 140, ал. 3 ГПК, а същият се прави в първото по делото с.з. 
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                                                      26 състав 
               
                     Титуляр на 26 състав е съдия ХРИПСИМЕ МЪГЪРДИЧЯН от 
2004 год. 
                     Съдебен деловодител на 26 и 27 състави е М. Б. от 01.10.2009 г., а 
преди това е имало текучество на състава, като някои от деловодителите са 
работили по 2-3 месеца. Съдебен секретар  е Е. Н. 
                                           
                     І. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ  ДЕЛА на 26 състав  
 
                     По изготвените справки от съд. деловодител, съд. секретар и 
електронните  справки на статистика са налице следните данни: 
                     Общ брой висящи дела на състава към 01.01.2009 г. – 236 бр. Общ 
брой разпределени гр. дела за цялата  2009 г. – 483 бр., или общо за 
разглеждане -  719 бр. дела. 
                    Свършените граждански дела за 2009 г. са  532 бр. дела, от които 
362 бр. са заповедни производства. В тримесечен срок са свършени  – 388 бр., 
или 72.93 %.        
                     През 2009 г. свършените искови производства са 118 бр., от 
които 110 са решените със съдебен акт и 8 бр. са прекратени в с.з., видно от 
книгата за откритите с. з.  
                     Общ брой постановени съдебни актове приключващи делото, 
видно от книгата за закрити и разпоредителни заседания – 392.  
                     Общо прекратени производства – 47 бр. дела. 
                     Спрени производства на състава – 28 бр., от които 3 дела са 
спрени през 2009 г.  
                     През 2009 г. са насрочени в съдебно заседание  442 бр. дела, от 
които са  отложени 317 бр. или 71.71 % , а през първото тримесечие на 2010 г. 
от насрочените 103 бр. дела са отложени 56  или 54.36 %.  
                      Общ брой висящи  граждански дела към 31.12.2009 г. – 187, а към 
01.10.2010 г. – 163 дела.  
 
                      Съставите на зам. председателите на СРС са с 50 % 
натовареност, в програмата за случайното разпределение на делата и с 20 
% натовареност в програмата за разпределение на заповедните 
производства.  
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                        Предвид натовареността на съдия МЪГЪРДИЧЯН като и.д. 
зам. председател и ръководител на І-во ГО, същата през 2009 г. и 2010 г. не 
е включена в графика за дежурства по обезпечителните производства, по 
чл. 390 ГПК.   
                          Посочените по-горе данни открояват нивото на натовареност на 
състава, отчетено и с оглед ръководството  на титуляра на Първо ГО.  
 
                         ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 
ДЕЛАТА В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
 
                         От проверката на гражданските дела се установи, че 
преимуществено съдебните заседания по доказателствата се насрочват през 
месец, понякога през два и в редки случаи до три месеца. Проверката 
констатира, че съдия МЪГЪРДИЧЯН е насрочвала заседанията, съобразно 
причината за отлагане на делото – например: за експертизи, делата са 
насрочвани за след 2-3 месеца; при нередовна процедура при призоваване на 
страна – от 20 дена до месец; по доказателствата – 1 до 2 месеца. 
 
                      Налага се извода, че няма безпричинно отлагане на делото за по-
дълъг срок, същият е съобразно процесуалните действия, които следва да се 
извършат. 
 
                      От книгата за откритите с.з. констатирахме, че през 2009 г., 
месечно са провеждани 8 съд. заседания, с насрочени от 4 до 8 бр. граждански 
дела, напр.: 
                      - през м. април 2009 г. са проведени 8 с.з.: на 01.04.2009 г. - с 
насрочени 6 гр. дела; на 06.04.2009 г. - с насрочени 8 гр. дела; на 08.04.2009 г. 
- с 6 насрочени дела; на  13.04.2009 г. с насрочени 5 гр. дела; на 15.04.2009 г. - 
с насрочени 4 гр. дела, на 22.04.2009 г.-с насрочени 5 гр. дела, на 27.04.2009 г. 
– с насрочени 4 гр.дела и на 29.04.2009 г. - с насрочени 7 гр. дела; 
                      - през месец февруари 2010 г. са проведени 8 с.з.: на 01.02.2010 
г. – с насрочени 8 гр. дела; на 03.02.2010 г. – с насрочени 7 гр.дела; на 
08.02.2010 г. – с насрочени 6 гр.дела; на 10.02.2010 г. – с насрочени 7 гр. дела; 
на 15.02.2010 г. – с насрочени 7 гр. дела; на 17.02.10 г. – с насрочени 5 гр. 
дела; на 22.02.2010 г. – с насрочени 4 гр. дела. 
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                     Срочните книги за 2009 г. и 2010 г. са прегледно водени, с четливо 
попълване на всички графи и залепване диспозитива на съдебния акт в графа: 
„решение”. Посочени са дата на обявяване и подпис на служител. 
 
                    - ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА преди 2009 г., и през 2009 г. и 
НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ ДАТАТА НА ПРОВЕРКАТА 
                     От деловодните книги и проверка на произволни дела  бе 
констатирано:   
                      - гр.д. № 43076/2008 год., обр. на 15.12.2008 г.,  иск по чл. 415 
ГПК. На 13.01.2009 г., служебно са изискани копия от доказателствата по гр.д. 
№ 17413/2008 г. - заповедното производство. На 14.09.09 г. са връчени преписи 
от ИМ с приложенията на ответника за отговор по чл. 131 ГПК. 
Определението по чл. 140 ГПК е от 29.12.09 г. Първото с.з. е от 10.02.2010 г. - 
за изготвяне на експертиза, делото е отложено за 22.03.10 г.; 
       - гр.д. № 3648/2009 г., обр. на 20.01.2009 г., иск по чл. 79 ЗЗД. На 
19.02.09 г., ИМ е оставена без движение. На 10.04.09 г., повторно са дадени 
указания. Постъпили са 2 молби-уточнения – от 23.03.09 г. и от 22.05.09 г. С 
разпореждане от 08.06.09 г., препис от ИМ с приложенията са връчени на 
ответника за отговор. Призовката е върната в цялост, наложило уточняване 
адреса на ответника. Определението по чл. 140 ГПК е от 14.12.09 г. В първото 
с.з. от 14.12.2009 г. са връчени преписи от ИМ, уточненията и приложенията 
на ответника. В с.з. от 17.02.2010 г., съдът е направил нов доклад по делото, с 
оглед отговора на ответника, приел е доказателства, разширил задачата на в.л. 
и  отложил  делото за 12.04.10 г.; 
 - гр.д. № 38707/2009 год., обр. на 03.08.2009 г., иск по чл. 415, ал. 1 
ГПК. На 07.08.09 г. съдът е изискал от СРС - 41 състав прилагане на делото по 
заповедното производство. На 11.01.2010 г. е постановено разпореждане по чл. 
131 ГПК, за връчване ИМ с приложенията. На 12.03.10 г. е постановено 
определение по чл. 140 ГПК, с изготвен подробен проект за доклад по чл. 146, 
ал. 1 ГПК и делото е насрочено  в  с.з.  за  14.04.10 г.; 
                     - гр.д. № 38695/2009 год., обр. на 03.08.2009 г., по чл. 124, ал. 1 
ГПК, във вр. чл. 103 и  чл. 117, ал. 1 ГПК. На 17.08.09 г. ИМ е оставена без 
движение, с дадени указания. На 04.11.09 г. е постановено разпореждане по чл. 
131 ГПК. На 18.12.09 г.е постъпил писмен отговор. На 29.01.10 г. съдът е 
постановил определение по чл. 140 ГПК, с изготвен подробен проект за доклад 
и е насрочил делото в с.з. на 08.03.2010 г. 
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                    Проверката установи, че делата са добре администрирани, 
насрочват се след 1 до 3 месеца, съобразно причината за отлагането. 
Делата, които са с фактическа и правна сложност се проучват подробно, 
като в някои случаи ИМ се оставя без движение два пъти, с подробни 
указания. Констатираните случаи на несвоевременно администриране на 
делата се дължи на просрочие  в докладването им на съдията от  
деловодителя. От проверените дела, може да се направи извод, че от 
представяне на отговора на ответника, до постановяване на определението 
по чл. 140 ГПК минават от 15 дни до 3 месеца. 
 
                     -ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ОСТАВЕНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  
                     Произволно бяха проверени  някои от делата:       
                     - гр.д. № 23/2010 год., обр. на 04.01.2010 г., с правно основание чл. 
108 ЗС. На 15.01.10 г., ИМ е оставена без движение. На 05.03.10 г. е  
депозирана молба – уточнение. С разпореждане от 08.03.10 г., докладчикът е 
удължил срока, за представяне на дан. оценка;  
      - гр.д. № 11417/2009 год., обр. на 24.02.2009 г., с правно осн. чл. 
415 ГПК. На 23.03.09 г., съдът е разпоредил прилагане делото по заповедното 
производство /гр.д. № 14455/2008 г., на 31 с-в/.  На 16.04.09 г., 23.11.09 г. и 
01.12.09 г. отново са изискани заверени преписи от делото на 31 състав, но и 
към момента на проверката /18.03.2010 г./, гр.д. № 14455/2008 г., на 31 с-в не е 
представено;  
       - гр.д. № 16442/2008 г., обр. на 12.06.2008 г.,  вещен иск. На 
18.06.08 г., ИМ е оставена без движение и са издадени исканите съдебни 
удостоверения. Поради големия брой ответници – 60, се е наложило издаване 
на многобройни съдебни удостоверения и удължаване срока за изпълнение 
указанията на съда. На 22.01.2010 г. са изпратени преписи от ИМ с 
приложенията на ответниците. Съдът е разпоредил делото да му се докладва на 
23.03.10 г., с оглед изтичане срока за отговор по чл. 131 ГПК; 
                  - гр.д. № 10871/2007 год., обр. на 11.05.2007 г., вещен иск. На 
14.06.2007 г., ИМ е оставена без движение и са издадени исканите съдебни 
удостоверения. На 29.08.07 г. е депозирана молба–уточнение. С определение 
от 06.11.07 г. съдия-докладчика е разделил производството по делото, 
прекратява го в едната част, поради родова неподсъдност и в прекратената 
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част го изпраща на АС – София град, по подсъдност. Допуска СТЕ и назначава 
в.л. Експертизата е представена на 27.03.2008 г. и на 23.04.08 г. съдът е дал 
възможност на ищеца да впише ИМ и двете молби-уточнения. На 21.08.08 г., 
ищецът е получил ИМ, молбите-уточнения и СТЕ за вписване в АВ. От тази 
дата оригиналът на ИМ, двете молби-уточнения и СТЕ не са върнати по 
делото. На 11.01.2010 г. съдът е дал възможност на ищеца в 14-дневен срок да 
впише ИМ, уточняващите молби и да върне оригиналите им. Съобщението е 
върнато в цялост, с разпореждане от 02.03.10 г., докладчикът е указал, 
съобщението да се изпрати на процесуалния представител на ищеца; 
        - гр.д. № 254/2009 год., обр. на 06.01.2009 г., иск по чл. 19, ал. 3 
ЗЗД. На 05.02.09 г., ИМ е оставена без движение, с определение от 27.02.09 г. 
съдът е оставил без уважение молбата по чл. 289 ГПК. На 12.02.09 г. е 
представена вн. бележка за ДТ, с разпореждане от 27.02.09 г., съдът е дал 
възможност на ищеца да впише ИМ. На 11.01.10 г., съдът отново дава 
възможност на ищеца в двуседмичен срок от получаване на съобщението да 
впише ИМ. На 09.02.10 г. е постъпила молба от ищеца и е отбелязано, че 
делото  следва да се докладва на 22.03.10 г. 
 
                     Към момента на проверката се установи, че 89 бр. дела са без 
движение. По разпореждане на съда се извършват различни процесуални 
действия: внасяне на ДТ, вписване на ИМ в АВ, отговор на ответника по чл. 
131 ГПК или изпълнение на дадени указания по ИМ. Има случаи, когато в 
продължение на една година не са  извършвани никакви процесуални действия 
след разпореждане на съдията-докладчик, изпращане на съответно 
съобщение и бездействие на страната. Някои от делата не са докладвани 
своевременно на докладчика, което е довело до продължително бездействие и 
от страна на съда. След назначаване за деловодител М. Б., по делата без 
движение има прикачени листи, на които е отбелязана на коя дата изтича 
съответния срок, за да се докладват своевременно на титуляра.  
 
                     - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ НАСРОЧВАНЕ ДЕЛАТА В 
ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ 
                     При проверката на насрочените дела се констатира, че съдия 
МЪГЪРДИЧЯН се е произнасяла своевременно с разпореждане по чл. 131 
ГПК, констатирайки редовността на ИМ и приложенията към нея. След 
постъпване отговора на ИМ или след изтичане срока за това делата са й 
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докладвани своевременно. Определенията по чл. 140 ГПК съдържат 
предписаното от ГПК съдържание, като по дела с фактическа и правна 
сложност съдията е изготвял подробен проект за доклад по чл. 140, ал. 3, 
предл. второ ГПК.  
 
                     На място, в деловодството, проверяващите констатираха, че 
съдия МЪГЪРДИЧЯН е въвела организация за разпределяне на доклада, като 
всички молби и книжа, постъпили по делата, се докладват още същия ден.  
 
                     - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО и върнати в с.з.  
                     Проверката установи, че през 2009 г., съдията докладчик е 
отменил дадения ход по същество по 6 бр. дела. Проверката на произволно 
избрани дела, установи:  
                - гр.д. № 602/2008 год., обр. на 10.01.2008 г., иск по чл. 97 ГПК и 
чл. 109 ЗС, в условията на евентуалност. На 28.10.2009 г. е даден ход по 
същество. На 27.01.2010 г. съдът е отменил определението за приключване на 
съдебното дирене и на осн. чл. 182, ал. 1, б.”г” ГПК /отм./ е спрял 
производството по делото в частта му по главните установителни искове за 
собственост с пр. основание чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ и е прекратил на осн. чл. 
95, ал. 1 ГПК /отм./, като процесуално недопустимо производството по делото 
в частта му по евентуалните искове, с пр. основание чл. 109 ЗС; 
       - гр.д. № 23456/2006 г., обр. на 09.11.2006 г., с правно осн. чл. 14, 
ал. 4 ЗСПЗЗ. В с.з. от 22.04.2009 г. е даден ход по същество. В хода за 
произнасяне съдът е установил, че искът е процесуално недопустим и с 
определение от 22.07.09 г. е отменил дадения ход по същество и е прекратил 
производството по делото; 
        - гр.д. № 16632/2008 г., обр. на 13.06.2008 г., с правно осн. чл. 33, 
ал. 2 ЗС. В с.з. от 18.11.2009 г. е даден ход по същество. С определение от 
11.12.09 г. съдът е отменил дадения ход по същество, върнал е ИМ поради 
недопустимост на предявените искове. 
 
                    Проверените дела са с фактическа и правна 
сложност,разглеждането 
на някои от тях е продължило 2 – 4 години, по едно от тях  не е преценяван 
правния интерес, с оглед точното основание  на предявения иск, което на 
практика е осъществено в хода по изготвяне съдебния акт.   
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                    ІІІ. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  
 
                    Спрените дела, образувани и разгледани от 26 състав са 28 бр. При 
проверката се установи следното: 
                    - гр.д. № 5206/2009 год., обр. на 27.01.2009 г. В с.з. от 17.11.09 г. 
съдът спира производството по делото на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.). 
На 13.01.2010 г., служебно е изискана справка за движението на 
преюдициалното дело, получен е отговор, че делото е изпратено на СГС. С 
разпореждане от 02.03.2010 г. е изпратено писмо до СГС за движението на 
преюдициалното дело; 
                    - гр.д. № 18938/2007 год., обр. на 23.08.2007 г. В с.з. от 19.09.2008 
г. производството по делото е спряно, на осн. чл. 182, б. „г” ГПК /отм./. По 
делото е правена само една справка по движението на преюдициалното дело 
на 07.01.2010 г.; 
                    - гр.д. № 2826/1996 год., обр. на 03.04.1996 г. Производството по 
делото е спряно в с.з. от 20.01.1997 г., до влизане в сила на решение по гр.д. № 
7220/1995 г., по описа на СРС, 36 състав. Приблизително на 6 месеца са 
извършвани справки по движението на преюдициалното дело, последната е от 
07.01.2010 г.; 
                - гр.д. № 30286/2007 год., обр. на 12.12.2007 г. В с.з. от 21.12.07 г., 
производството е спряно, на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК /отм./. Първото 
писмо за движението на преюдициалното дело е изпратено на 07.01.10 г. 
  
                     Проверката констатира, че има дела, които не са 
администрирани в продължение на няколко години и не е извършвана справка 
по движението на преюдициалното дело.  
 
                       ІV. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА за  2009 г.- 47 бр.  
 
                     От проверката на случайно избрани прекратени дела,  
констатирахме: 
                     - гр.д. № 46196/2009 год., обр. на 12.10.2009 г., с пр. основание чл. 
207 ГПК, във вр. чл. 208, ал. 1 ГПК.  В с.з. на 01.02.2010 г. съдът, след като е 
изслушал и приел заключението на вещото лице по назначената съдебна 
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експертиза, е прекратил производството по делото, поради „изчерпване 
предмета на делото”; 
                     - гр.д. № 46621/2009 год., обр. на 14.10.2009 г. , иск по чл. 226 
КЗ. На 30.10.2009 г. съдът е оставил ИМ без движение с дадени указания и 
срок за изпълнението им на  ищеца. С разпореждане от 11.03.2010 г. съдът е 
върнал ИМ, поради неизпълнение на дадените указания; 
                     - гр.д. № 11147/2009 год., обр. на 23.02.2009 г., иск по чл. 232, ал. 
2 ЗЗД и чл. 92, ал. 1 ЗЗД. На 08.02.2010 г. по делото е постъпила молба за 
оттегляне на предявените искове и с определение от с.д. съдът, на осн. чл. 232 
ГПК, е прекратил производството по делото.  
 

           От справка по срочната книга за 2009 г. се констатира, че част 
от прекратените в съдебно заседание искови производства през 2009 г., са 
поради отказ от иска или оттегляне на иска.  Друга част от приключените 
искови производства за 2009 г., по които няма постановен съдебен акт по 
съществото на спора са тези, при които ИМ е върната, на основание чл. 129, 
ал.3 ГПК, респ. чл. 100, ал.2 ГПК /отм./ и на осн. чл. 130, изр. първо ГПК. 
 
                     V. ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  съгласно чл. 235, 
ал. 5, изр. първо  и чл. 13 ГПК  

 
                     Проверката установи, че по една част от приключилите искови 
дела през 2009 г., съдебният акт е обявен в срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо 
ГПК. 

           По част от приключилите дела през 2009 г., решението е обявено в 
срок до два месеца след заседанието, в което е завършено разглеждането на 
делото. 

           Проверката установи, че има немалък брой дела през 2009 г., 
решението по които е обявено в срок до три месеца и две дела над три месеца 
след заседанието, в което е завършено разглеждането на делото: 
                     - гр.д. № 6805/2004 год., обр. на 05.08.2004 г., облигационен иск. 
В с.з. на 15.04.2009 г. е даден ход по същество, съдебният акт е обявен на 
20.08.09 г.; 
        - гр.д. № 7046/2006 год., обр. на 27.03.2006 г., облигационен иск. 
В с.з. на 12.10.2009 г. е даден ход по същество, съдебният акт е обявен на 
01.02.2010 г. 
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           Проверката констатира, че към 15.03.2010 г. няма обявени  

съдебни актове по 13 граждански дела, обявени за решаване през: м. януари 
2010 г. – 3 бр. и м. февруари – 10 бр.  
                    При последваща проверка през м. ХІ.2010 г. се установи, че през 
първото тримесечие на 2010 г. 26 състав е обявил за решаване 40 дела,  по 16 
от които  решението е обявено в 1- месечен срок, по останалите  решенията 
са обявени в срок до 2 и до 3 месеца, а по 2 дела  в срок над 3 месеци:  гр.д. № 
529/2005 г.,гр.д. № 9377/2008 г., 
 
                     През 2009 г. са постановени 8 неприсъствени решения, а през 
първото тримесечие на 2010 г. – 5.  По част от делата е извършено връчване на 
страната срещу която то е постановено, с оглед правото на защита по чл. 240 
ГПК /гр.д. № 23507/2009 г., гр.д. № 45088/2009 г./, но има дела по които 
връчване не е извършено: гр.д. № 25043/2008 г., гр.д. № 15440/2008 г., гр.д. № 
29932/2008 г. 
                       
                    VІ. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗГЛЕДАНИ ПО ДЕЖУРСТВА - по реда на чл. 390 ГПК – няма 
 
                     През 2009 год. на 26 състав не са разпределяни дела по чл. 390 
ГПК, тъй като съдия МЪГЪРДИЧЯН, като и.д. председател на Първо 
гражданско отделение е освободена от дежурства.  
                            

           VІІ. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА по  чл. 310 ГПК – 4 бр. 
 

                     Проверката установи: 
                     - гр.д. № 104/2010 г., обр. на 04.01.2010 г., изпратено от СГС по 
подсъдност. На 21.01.2010 г., препис от ИМ с приложенията е изпратена на 
ответника за отговор. Отговорът е получен на 04.03.2010 г., докладвано на 
11.03.2010 г. С определение от 11.03.2010 г., съдът е конституирал трето лице-
помагач. С определение от 12.03.2010 г. съдът е изготвил доклад и е насрочил 
делото за разглеждане в с.з. за 21.04.2010 г.; 
        - гр.д. № 7339/2010 г., обр. на 17.02.2010 г. На 18.02.2010 г., ИМ е 
оставена без движение, молба-уточнение е депозирана на 02.03.2010 г. На 
02.03.2010 г. ИМ отново е оставена без движение, като молбата-уточнение е 
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представена на 08.03.2010 г. С разпореждане от 11.03.2010 г., преписи от ИМ с 
приложенията са връчени на ответниците. Към момента на проверката, срока 
за отговор не беше изтекъл. 
   
       Поради малкия брой дела, разгледани по реда на Глава двадесет и 
пета ГПК, не може да се направи обобщен извод. Проверката на делата 
установи, че съдия МЪГЪРДИЧЯН спазва процесуалните срокове при 
разглеждане на делата, по реда на бързото производство.   
 
                     VІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
 
                     Проверката по заповедните производства констатира, че съдия 
МЪГЪРДИЧЯН се е произнасяла в срок, с малки изключения:  

 - ч.гр.д. № 1030/2009 г., обр. на 08.01.2009 г., по реда на чл. 410 
ГПК, със заявител „М.” ЕАД. Заповедта за изпълнение е издадена на 30.01.09 
г. С разпореждане от 13.02.09 г., съдът е разпоредил, заявителят да посочи 
настоящ и постоянен адрес на длъжника. На 10.03.2009 г. е издадено съдебно 
удостоверение на името на заявителя. Съобщението е изпратено на „Т.” 
ЕАД. На 10.03.09 г. е последното разпореждане на съда, след тази дата делото 
не е докладвано, не е администрирано. По време на проверката се предприеха 
действия от титуляра,  с оглед администрирането му; 

 - ч.гр.д. № 813/2010 год., ч.гр.д. № 53249/2009 год., ч.гр.д. № 
2566/2010 год., ч.гр.д. № 18591/2009 год., ч.гр.д. № 32312/2009 г. - по 
изброените дела се установи, че от образуването им до първото разпореждане 
на съда е минал период от 7 до 14 дена.  
        
                     С малки изключения, делата, образувани по реда на заповедното 
производство са добре администрирани. По проверените дела има 
отбелязване за издадения изпълнителен лист върху представения документ и 
заповедта за изпълнение. Когато заявителят е подал заявление по чл. 417, т. 
9 ГПК – запис на заповед, следва по делото да се приложи копие от записа на 
заповед, след като върху оригинала е направена надлежна бележка. 
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          ИЗВОДИ: 
 

Проверката на 26 състав установи, че по малка част от делата има 
забавяне по движението им. Причините за това са несвоевременното 
докладване от деловодителя на съдията.  

През 2009 год.  на 26 и 27 състав са се сменили 4 деловодители и 
немалък брой дела не са докладвани с месеци на титулярите. След определяне 
М. Б. за деловодител в края на 2009 г. и последващата инвентаризация през 
януари 2010 г., са предприети мерки, с  оглед бързото и стриктно 
администрирането на всички дела.  

Към 15.03.2010 г., датата на проверката, са констатирани 89 бр. 
дела без движение, по които е създадена организация по своевременното им 
докладване на съдията. Спрените дела са 28, една част от които не са 
администрирани с години.  

Въпреки натовареността като ръководител на Първо гражданско 
отделение, съдия МЪГЪРДИЧЯН се е произнасяла по молбите в деня на 
постъпването им, с подробни указания.  

Съдия МЪГЪРДИЧЯН се произнася в срок по новообразуваните 
дела и постъпили молби по висящите дела. Отлагането на делата в с.з. е по 
обективни причини, като в повечето случаи отлагането е през 2 - 3 месеца. От 
представяне на отговора на ответника или изтичане на отговора за това, до 
постановяване на определението по чл. 140 ГПК, минават между 15 дни до 3 
месеца. 

Решенията по свършените дела са обявени, както в срока по чл. 
235, ал. 5, изр. първо ГПК, така и в разумния тримесечен срок. Има неголям 
брой дела, решенията по които са обявени в срок над 3 месеца. 

През 2009 г., съдия МЪГЪРДИЧЯН е решила 110 бр. искови 
производства, повечето от тях с правна и фактическа сложност. 
Проверяващите констатираха, че тези дела се проучват добре, внимателно  се 
прецизира  редовността на ИМ, с цел по-добра подготовка на делото преди 
насрочването му в с.з. Съдията  изготвя  проект за доклад, по реда на чл. 140, 
ал. 3 ГПК.  
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27 състав 
 
                    Титуляр на 27 състав е съдия ВЛАДИМИР ВЪЛКОВ от 1999 год. 
                    Съдебен деловодител е М. Б., която води 26 и 27 състав, считано от 
01.10.2009 г., а преди това е имало текучество на деловодители, някои от които 
за по 2 - 3 месеца. Съдебен секретар на състава е С. С.  
                      
                     І. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ  ДЕЛА на 27 състав  
                      
                     По изготвените справки от съд. деловодител, съд. секретар и 
електронните справки на статистика са налице следните данни:  
                    Общ брой висящи дела на състава към 01.01.2009 г. – 299 бр. Общ 
брой разпределени гр. дела през 2009 г. – 1126 бр., от които 102 бр. 
обезпечения по чл. 390 ГПК /по дежурство/,  или общо за разглеждане – 1425 
бр. гр. дела.  
                    Свършените граждански дела за 2009 г. са 1066 бр. дела, от които 
801 бр. са заповедни производства. В тримесечен срок са свършени 848 бр., 
или 79.54 %. 
                    През 2009 г. свършените искови производства са 108 бр., от които 
93 бр. са решените със съдебен акт, а 15 бр. са прекратените в с.з., видно от 
книгата за откритите с.з.   
                    Общият брой постановени съдебни актове, приключващи делото,  
видно от книгата за закрити и разпоредителни заседания – 814.                     
Общо прекратени производства – 82 бр. дела. 
                    Спрени производства на състава – 20 бр., от които 9 дела са спрени 
през 2009 г.  
                    През   2009 г. са насрочени в съдебно заседание 470 бр. дела от 
които  са отложени 324 бр.дела или 68.93 %, а през първото тримесечие на 
2010 г., от насрочените 109 бр. дела са отложени 77 или 70.64 %.                        
                    Общ брой висящи  граждански производства към 31.12.2009 г. – 
388 бр., а към 01.10.2010 г. – 632  дела. 
                    Посочените по-горе данни открояват нивото на натовареност на 
състава.  
 
                    ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
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                     От проверката на гражданските дела бе констатирано, че 
преимуществено съдебните заседания  по доказателствата се насрочват през  
един, два до три месеца. Проверката констатира, че съдия ВЪЛКОВ е 
насрочвал заседанията съобразно причината за отлагане на делото – например 
за експертизи, делата са насрочвани за след 2-3 месеца, при нередовна 
процедура при призоваване на страна – до месец, по доказателствата – 
максимум до 2 месеца. Налага се извода, че няма безпричинно отлагане на 
делото за по-дълъг срок от три месеца, винаги е съобразно действията, които 
следва да се извършат. 
                     От книгата за откритите с.з. се констатира, че месечно са 
провеждани от 2 до 7 с.з., с насрочени от 1 до 19 бр. граждански дела, напр.: 
                    - през м. април 2009 г. са били проведени 7 с.з.: на 02.04.2009 г. с 
насрочени 15  гр. дела; на 03.04.2009 г. с насрочено 1 гр. дело; на 09.04.2009 г. 
с 10 насрочени дела; на  16.04.2009 г. с насрочени 14 дела; на 23.04.2009 г.  с 
насрочени 10 дела; на 24.04.2009 г. с насрочени  8 дела и на 30.04.2009 г. с 
насрочени 10 дела;  
                    - през м. октомври 2009 г. са били проведени 7 с.з.: на 01.10.2009 
г. с насрочени 14 дела, на 02.10.2009 г. – 11 насрочени дела, на  08.10.2009 г. – 
11 дела, на 09.10.2009 г. – 3 дела, на 15.10.2009 г. – 10 дела, на 22.10.2009 г. – 
10 дела и на  23.10.2009 г. – 6 дела.  
                     Срочните  книги за 2009 г. и 2010 г.   са  водени  четливо и 
прегледно, с посочване номер на решението и дата на обявяването му в 
деловодството. В графа „решение” се залепва диспозитива на  акта. 
 
                     - ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА преди 2009 г., както и през 2009 г. и 
НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ ДАТАТА НА ПРОВЕРКАТА 
                      От деловодните книги и проверка на произволни дела  бе 
констатирано:   
                      - гр.д. № 29323/2007 год., обр. на 10.12.2007 г.,  иск по чл. 109а 
ЗС. На 27.12.07 г. ИМ е оставена без движение, указанията са изпълнени на 
04.03.2008 г. След изпълнение на указанията, съдът е разпоредил вписване на 
ИМ в АВ. С определение  по чл. 140, ал. 1 ГПК от 10.06.2008 г. делото е 
насрочено за разглеждане на 09.10.08 г. и поради нередовна процедура по 
призоваване на ответника, съдът е оставил б.дв. ИМ и е задължил ищците да 
посочат актуален адрес на ответника. В с.з. на 22.01.2009 г. е даден ход на 
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делото и е отложено за експертиза. В с.з. на 22.02.09 г. е даден ход и делото е 
спряно на осн. чл. 182, ал. 1, б. „а” ГПК (отм.). На 03.07.09 г. е постъпила 
молба от единият ищец, с която оттегля ИМ. На 19.08.09 г. е депозирана молба 
от втория ищец за възобновяване на производството и съдът, уважавайки я, е 
насрочил делото на 22.10.09 г., даден е ход по същество, решението е обявено 
на 11.01.2010 г.; 
 - гр.д. № 2940/2005 год., обр. на 25.04.2005 г., иск по чл. 45 ЗЗД. В 
първото с.з. от 30.06.2005 г., съдът спира  производството по делото до 
приключване на НОХД № 11112/2003 г., по описа на СРС. Периодично са 
изисквани справки за движението на преюдициалното дело. С определение от 
10.10.2008 г., делото е възобновено и насрочено. Проведени са 7 съдебни 
заседания, като ищецът е глобен поради несвоевременно заявени док. искания. 
В с.з. от 09.07.2009 г. е даден ход по същество на делото, решението е обявено 
на 18.09.09 г.; 
 - гр.д. № 1674/1999 год., обр. на 11.03.1999 год., облигационен 
иск. На 08.02.2001 г. е даден ход по същество на делото. В хода за 
произнасяне, съдът е констатирал допусната грешка и е отменил  хода по 
същество.  На 17.03.2003 г. съдът е върнал частично ИМ. От 17.03.2003 г. до 
23.02.2009 г. не са извършвани никакви процесуални действия по делото. С 
разпореждане от 23.02.09 г., съдът е констатирал, че с разпореждането от 
17.03.03 г., частично е върнал ИМ, но по останалата част, ИМ подлежи на 
разглеждане по същество, поради което е насрочил делото за разглеждане за 
20.03.09 г. В с.з. на 23.04.09 г. е даден ход по същество, решението е обявено 
на 27.07.09 год. Изпратени са съобщения на: 28.07.09 г.; 29.10.09 г.; 10.12.09 г. 
– върнати в цялост;  
      - гр.д. № 23100/2009 год., обр. на 30.04.2009 г., постъпило от РС-
Несебър по подсъдност. С определение от 09.06.09 г., съдът е приел 
представените с ИМ и отговора доказателства, изготвил е проект за доклад. 
Проведени са 4 съдебни заседания, две от които отлагани по доказателствата. 
В с.з. от 05.02.2010 г., поради неизготвена експертиза, вещото лице е сменено, 
делото е насрочено за 11.03.10 г.;  
       - гр.д. № 244/2009 год., обр. на 06.01.2009 г., по чл. 86 ЗЗД. На 
25.02.09 г., ИМ е оставена без движение за внасяне на ДТ. На 24.03.09 г., след 
представяне  на док. за внесена ДТ, препис от ИМ е изпратен на ответника за 
отговор.  С отговора, получен на 14.04.09 г., е предявен и обратен иск. На 
23.06.09 г., препис от обратния иск е изпратен на ищеца по първия иск, като е 
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допуснато и трето лице помагач. Отговора по обратния иск е депозиран на 
13.08.09 г. С определение от 05.10.09 г., делото е насрочено за разглеждане в 
с.з. и по доказателствата е отлагано 4 пъти, като на 18.12.09 г. е даден ход по 
същество, решението е обявено на 30.12.09 г. 
   
                    Първото съдебно заседание по делата, образувани преди и след 
01.03.2008 год. е насрочвано след около  2 до 3 месеца. Изброените дела са с 
фактическа и правна сложност, наложило оставянето на ИМ без движение 
или в случай на предявен обратен иск, изчакване отговора по обратния иск, 
което е довело до насрочване на първото с.з.  10 месеца след образуването. 
От представяне на отговора на ответника, или на изтичане на срока за 
това, до постановяване на определението по чл. 140 ГПК минават средно 2 
месеца. 
 
     - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ОСТАВЕНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
                   Произволно бяха проверени  някои от делата:       
                    - гр.д. № 175/2009 год., обр. на 05.01.2009 г., облигационен иск. На 
09.02.09 г. препис от ИМ с приложенията са изпратени на ответника за отговор 
по чл. 131 ГПК. На 12.03.09 г. с отговора е подаден насрещен иск. На 21.04.09 
г., насрещния иск е оставен без движение за внасяне на ДТ. Съобщението на 
два пъти е изпращано и върнато в цялост. На 27.09.09 г., съдът е разпоредил 
ново връчване под контрола на Началник „Бюро призовки” и на 12.12.09 г. е 
върнато с отбелязване, че от 2004 г., лицето не живее на посочения адрес. На 
19.11.09 г. е депозирана молба от ищеца за определяне на срок за насрочване 
на делото. С определение от 15.02.2010 г., съдът е приложил съобщението към 
делото, считайки го за надлежно връчено и разпоредил да се докладва на 
23.02.10г.;  
      - гр.д. № 428/2010 год., обр. на 06.01.2010 г., облигационен иск. На 
19.01.10 г., съдът е разпоредил препис от ИМ с приложенията да се изпратят на 
ответника за отговор по чл. 131 ГПК. Съобщението е изпратено на 20.01.10 г., 
получено на 26.01.10 г. Към момента на проверката не беше получен отговора 
на ответника; 
      - гр.д. № 23494/2009 г., обр. на 08.05.2009 г., иск по чл. 415 ГПК. 
Издадена е заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК. Съдът е изискал ч. дело, 
констатирал е, че ИМ е подадена в срок, но не е довнесена ДТ, поради което я 
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е оставил без движение. Депозирана е молба с доказателства за вн. ДТ на 
09.11.09 г. На 11.01.2010 г., препис от ИМ с приложенията е изпратена на 
ответника, получени на 11.02.10 г. Към момента на проверката, срока за 
отговор не беше изтекъл;     
                 - гр.д. № 24688/2009 год., обр. на 16.05.2009 г., иск по чл. 415 
ГПК. На 27.95.09 г., ИМ е оставена без дв. На 22.06.09 г. е депозирана молба с 
доказателства, но на 12.07.09 г., съдът отново определя 7-дневен срок на ищеца 
да представи доказателство за внесена ДТ. Едва на 11.08.09 г. е представено 
това доказателство. С определение от 03.11.09 г., ИМ отново е оставена без 
движение. С молба, депозирана на 16.11.09 г. ищецът е представил 
доказателства, съгласно указанията на съда. На 31.01.2010 г. е разпоредено да 
се изпрати на ответника  препис от ИМ с приложенията  – чл. 131 ГПК.   
 
                    Към момента на проверката се установи, че 152 бр. дела са без 
движение. По разпореждане на съда се извършват различни процесуални 
действия: отговор на ответника по чл. 131 ГПК или изпълнение на дадени 
указания по ИМ. В не малко случаи, от депозиране на молба по делото до 
разпореждането на съда минават до 2 месеца. В редки случаи се 
констатира, че има забавяне по движението на делата, около месец, от 
деловодителя на състава, преди назначаването на Мария Божилова. По 
делата без движение има прикачени листи, на които е отбелязано на коя 
дата изтича съответния срок, за да се докладват своевременно на титуляра. 
 
                    - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ НАСРОЧВАНЕ ДЕЛАТА В 
ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ 
                    При проверката на насрочените дела  се констатира, че съдия 
ВЪЛКОВ се е произнасял с разпореждане по чл. 131 ГПК, констатирайки 
редовността на ИМ и приложенията към нея. След постъпване отговора на ИМ 
или след изтичане срока за това делата не винаги са докладвани своевременно  
на титуляра. Определенията по чл. 140 ГПК са кратки  и съдържат 
предписаното от ГПК съдържание. С оглед обема дела, не по всички дела се 
изготвя проект за доклад по см. на чл. 140, ал. 3 ГПК, като в тези случаи 
докладът с реквизитите по чл. 146 ГПК се  прави от съдията в открито 
заседание.   
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                    На място, в деловодството, проверяващите констатираха, че 
съдия ВЪЛКОВ е въвел организация за разпределяне на доклада, като всяка 
молба, дело и книжа се сортират в кашони. При проведения разговор, 
съдията поясни, че този метод на работа съответства на неговите 
изисквания за изпълнение служебните задължения на деловодителя. От 
01.01.2010 год. до 20.03.2010 год., приблизително 216 висящи дела чакат 
служебно разпореждане от съдията: насрочване, прекратяване, изпращане 
препис от ч.ж. или в.ж., администриране делото на въззивната инстанция, 
върнати дела по реда на инстанционния контрол и пр.  
                     

       - ВИСЯЩИ  НЕНАСРОЧЕНИ  ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
                     По част от тези дела проверяващите установиха следното:        
       - гр.д. № 13935/2009 год., обр. на 10.03.2009 г., иск по чл. 240 ЗЗД. 
На 17.12.09 г. до ответника е изпратено копие от ИМ за отговор по реда на  чл. 
131, ал.1 ГПК. Срокът за отговор е изтекъл на 22.01.10 г. и към момента на 
проверката делото не е администрирано; 
       - гр.д. № 24279/2009 год., обр. на 14.05.2009 г. С определение от 
22.06.2009 г. ИМ е оставена без движение, с указания до ищеца за изпълнение 
в срок. С молба от 23.12.09 г., ищецът е изпълнил дадените от съда указания, 
като след тази дата и към момента на проверката, делото не е администрирано 
и не са предприети действия по изпращане препис от ИМ и приложенията на 
ответника за отговор по реда на чл. 131 ГПК; 
        - гр.д. № 41580/2009 год., обр. на 27.08.2009 г., иск по чл. 26 ЗЗД. 
С определение от 30.09.09 г., ИМ е оставена без движение. За изпълнение на 
указанията, ищецът е поискал да му бъдат издадени 3 бр. съд. удостоверения. 
На 24.11.09 г. е издадено последното съд. удостоверение, получено на 
05.01.2010 г. На 19.01.10 г. е депозирана молба от ищеца, с изпълнени 
указания. От тази дата, делото е на доклад; 
       - гр.д. № 36074/2009 год., обр. на 16.07.2009 г., вещен иск . На 
22.10.09 г., адвокатът на ищеца е получил оригинала на ИМ за вписване в АВ и 
тя е вписана на 16.11.09 г. С определение от 25.11.09 г., съда  е указал на 
ищеца в 7-дн. срок да обоснове правния  интерес от предявения иск. Молбата – 
уточнение е получена на 10.12.09 г. Делото е на доклад; 
       - гр.д. № 49271/2009 год., обр. на 04.11.2009 г., установителен иск. 
С определение от 30.11.09 г., ИМ е оставена без движение за внасяне на ДТ и 
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обосновка на правния интерес. На 28.12.09 г. е депозирана молба-уточнение и 
кв. за внесена ДТ. От тази дата, делото е на доклад. 
 
      Проверката на не насрочените дела установи, че немалък брой 
дела (над 50) са с изпълнени указания, докладвани са на съдия ВЪЛКОВ, но 
повече от 3 месеца  чакат разпореждане на докладчика, с оглед 
администрирането им.   
   
                    - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО и върнати в с.з.  
                    Проверката установи, че през 2009 г., съдията докладчик е отменил 
дадения ход по същество по 7 бр. дела. Проверката на произволно избрани 
дела, установи:  
                - гр.д. № 6270/2005 год., обр. на 02.08.2005 г., облигационен иск. 
На 12.03.2009 г. е даден ход по същество. В срока за произнасяне съдът е 
установил, че ищците са подали молба с искане за увеличаване на претенциите 
си и втора - в която се уточнява каква сума очаква да получи всеки от тях, 
поради което с определение от 02.07.09 г., съдът е отменил дадения ход по 
същество и определил 7-дн. срок на ищците да уточнят размера на 
претенциите си и да представят док. за доплатена ДТ. Молбата – уточнение е 
депозирана на 14.07.09 г. В с.з. от 22.10.09 г. е даден ход на делото, решението 
е постановено на 30.12.09 г.; 
       - гр.д. № 33887/2008 г., обр. на 04.11.2008 г., облигационен иск. В 
с.з. на 09.04.2009 г. е даден ход по същество. В срока за произнасяне, съдът е 
констатирал, че е допуснал грешка – ответникът е направил възражение за 
изпълнение на задължението, което не е намерило отражение в доклада, 
респективно, на страните не е била осигурена възможност да ангажират 
доказателства, поради което е отменил дадения ход по същество. В с.з. от 
22.10.09 г. е даден ход по същество, решението е постановено на 23.11.09 г.; 
      - гр.д. № 11950/23.04.2008 г., облигационен иск. В с.з. от 24.04.2009 
г. е даден ход по същество. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че 
делото не е изяснено от фактическа страна, поради което е отменил дадения 
ход по същество и насрочил делото, с призоваване на свидетел. В с.з. от 
24.09.09 г. е бил разпитан допуснатия свидетел, даден е ход по същество на 
делото, решението е постановено на 16.10.09 г.  
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        Проверката установи, че делата са били с фактическа и правна 
сложност, разглеждането на някои от тях е продължила 2 – 3 години. 
Отмяната на дадения ход по същество и насрочване на делото за 
разглеждане в с.з. е по инициатива на съда,  с оглед прецизиране на направени 
искания и приети от съда доказателства, което при задълбочено и 
внимателно предварително проучване на делата е могло да бъде избегнато и 
същите  решени в по-кратки срокове. 
 
                    ІІІ. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  
 
                    Спрени дела, образувани и разгледани от 27 състав – 20 бр. При 
проверката на спрените дела се установи следното: 
                    - гр.д. № 2951/2004 год., обр. на 01.04.2004 г., иск по чл. 97 ГПК 
/отм./. В с.з. от 14.05.2004 г. съдът спира производството по делото, на осн. чл. 
182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.). Правени са няколко справки по движението на 
преюдициалното дело, като последната е от 05.02.2008 г.; 
                    - гр.д. № 13801/2006 год., обр. на 26.06.2006 г., иск по чл. 135 ЗЗД, 
във вр. с чл. 127 ТЗ. В с.з. от 01.02.2007 г. производството по делото е спряно, 
на осн. чл. 182, б. „г” ГПК /отм./. По делото е правена само една справка по 
движението на преюдициалното дело - на 15.01.2008 г.; 
                    - гр.д. № 21746/2007 год.,обр. на 09.10.2007 г., иск по чл. 213, ал.1 
КЗ. Производството по делото е спряно в с.з. от 29.05.2008 г., на осн. чл. 182, 
ал.1, б. „а” ГПК /отм./. Съдията-докладчик е указал делото да се докладва на 
02.12.08 г., но същото не е докладвано нито на указаната дата, нито след тази 
дата, с оглед прилагане разпоредбата на чл. 184, ал. 1 ГПК /отм./; 
                - гр.д. № 20424/2008 год., обр. на 22.07.2008 г., спряно в с.з. от 
11.12.2008 г., на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, с указания делото да се докладва 
на 12.06.2009 г. Делото не е докладвано на съдията-докладчик, няма постъпила 
молба за възобновяване на производството по делото и не е приложена 
разпоредбата на чл. 231, ал. 1 ГПК;  
        - гр.д. № 11145/2009 год., обр. на 23.02.2009 г., спряно в с.з. от 
17.12.09 г., на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. Към момента на проверката по 
делото няма постъпила молба от страните за възобновяване производството по 
делото. 
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                    Към момента на проверката се установи, че през м. януари 2010 
год. спрените дела не са докладвани на титуляра на състава. 
                   По отношение на  спрените дела на състава през 2004-2008 г., 
проверката констатира, че през 2009 год. тези дела не са докладвани на 
съдията-докладчика и по тях не  е извършвана справка по движението на 
преюдициалното дело.  
 
                     ІV. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  за  2009 г.  82 бр.  
                      
                     От проверката на случайно избрани прекратени дела,  
констатирахме: 
                     - гр.д. № 45608/2008 год., обр. на 22.12.2008 г., иск по чл. 13, ал. 2 
ЗВСГЗГФ.  В з.з. на 09.02.2009 г. съдът е прекратил производството по делото, 
поради липса на правен интерес; 
                     - гр.д. № 17670/2008 год., обр. на 26.06.2008 г., иск по чл. 19, ал. 3 
ЗЗД. На 02.02.2009 г. по делото е постъпила молба за прекратяване на делото и 
с определение от 27.02.2009 г. производството по делото е прекратено, на осн. 
чл. 232 ГПК - оттегляне на иска; 
                     - гр.д. № 11989/2009 год., обр. на 26.02.2009 г., иск по чл. 435, ал. 
1 ГПК. С определение от 03.04.2009 г. съдът е оставил жалбата без движение, с 
указания до жалбоподателя за изпълнение в срок. С определение от 27.05.2009 
г., съдът е прекратил производството по делото, поради неизпълнение на 
дадените указания. 
 
                    От справка по срочната книга за 2009 г. се констатира, че част 
от прекратените съдебни производства през 2009 г. в открито съдебно 
заседание са поради отказ от иска, оттегляне на иска, изпращане делото по 
подсъдност на друг съд.  Друга част от приключените искови производства 
за 2009 г., по които няма постановен съдебен акт по съществото на спора са 
тези, при които ИМ е върната, на основание чл. 129, ал.3 ГПК, респ. чл. 100, 
ал.2 ГПК /отм./ и на осн. чл. 130, изр. първо ГПК. 
 

V. ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  съгласно чл. 235, ал. 
5, изр. първо  и чл. 13 ГПК  
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                     Проверката установи, че решенията по приключилите искови 
дела през 2009 г. са обявявани както  в срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, 
така и в срок до два месеца и до три месеца след заседанието, в което е 
завършено разглеждането на делото. 

           Проверката установи, че по 15 бр. дела през 2009 г. решението е 
обявено в срок над три месеца след заседанието, в което е завършено 
разглеждането на делото, като забавата е от един ден до 25 дни, например: 
                     - гр.д. № 19287/2007 год., обр. на 31.08.2007 г., с пр. основание чл. 
97, ал. 1 ГПК /отм./, във вр. чл. 26, ал. 2 ЗЗД. В с.з. на 13.02.2009 г. е даден ход 
на делото по същество, съдебният акт е обявен на 14.05.2009 г.; 
            - гр.д. № 16617/2008 год., обр. на 13.06.2008 г., облигационно. В с.з. на 
02.04.2009 г. е даден ход по същество, съдебният акт е обявен на 27.07.2009 г. 
                     Проверката констатира, че към 15.03.2010 г. няма постановени 
съдебни актове по 7 граждански дела, обявени за решаване през: м. януари 
2010 г. – 2 бр. и м. февруари – 5 бр.   
                     При проверката на състава през м.ХІ.2010 г. се установи, че през 
първото тримесечие на 2010 г. 27 състав е обявил за решаване 22 бр. дела, от 
които по 9  дела съд. акт е обявен в срока по чл. 235,  ал. 5 изр. първо ГПК, по 
11 дела съдебният акт е обявен в срок до 2 и до 3 месеца, а по 2 дела  
решението е обявено в срок над 3 месеца:  
                     - гр.д. № 32697/2008 г. – приключило на 25.03.2010 г., решението е 
обявено на 22.07.2010 г.;     
                     - гр. д. № 38188/2008 г. – приключило на 25.03.2010 г., решението е 
обявено на 22.07.2010 г.  
 
                     През 2009 г. са постановени 4 бр. неприсъствени решения, а през 
първото тримесечие на 2010 г. – 2 бр. От проверените дела се установи, че по 
някои дела е връчен препис от неприсъственото решение на страната, срещу 
която е постановено /гр.д. № 24786/2008 г./, а по други  /гр.д. № 52471/2009 г./ 
- няма връчване, с оглед правото на защита на чл. 240 ГПК.    
 
                     VІ. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗГЛЕДАНИ ПО ДЕЖУРСТВА - по реда на чл. 390 ГПК – 102 бр.  
 
                      През 2009 год. на 27 състав са били разпределени на дежурство 
102 бр. В деня на образуването им, делата са докладвани на състава и още 
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същия ден съдията се е произнасял.  При проверката на произволно избрани 
дела  констатирахме:   
                  - ч.гр.д. № 56515/2009 год. С определение от 21.12.2009 г. съдът е 
допуснал исканото обезпечение, посочил е размера на паричната гаранция и 
определил 1-седмичен срок за предявяване на иска, считано от получаване на 
обезпечителната заповед. С определение от 03.02.2010 г. съдът, на осн. чл. 402, 
ал. 1 ГПК, е отменил допуснатото обезпечение и е дал указания по искането за 
освобождаване на внесената гаранция; 
                     - ч.гр.д. № 34743/2009 год. С определение от 08.07.2009 г. съдът е 
допуснал исканото обезпечение, посочил е размера на паричната гаранция и е 
определил  1-седмичен срок за предявяване на иска. С определение от 
29.09.2009 г. съдът е отменил допуснатото обезпечение и е дал указания по 
искането за освобождаване на внесената гаранция; 
                     - ч.гр.д. № 34506/2009 год.  С определение от 0.07.2009 г. съдът е 
допуснал исканото обезпечение, посочил е размера на паричната гаранция и е 
определил 1-седмичен срок за предявяване на иска. Съобщението за 
изготвеното определение е получено от молителя на 05.02.2010 г. и към 
момента на проверката няма представено доказателство за предявен иск в 
определения от съда срок, но не е приложена от съда разпоредбата на чл. 390, 
ал. 3, изр. второ ГПК; 
                     - ч.гр.д. № 34503/2009 год., обр. на 07.07.2009 год., като молбата е 
оставена още същия ден без движение, с указания до молителя за изпълнение в 
срок. С определение от 15.07.09 г., съдът е допуснал исканото обезпечение, 
определил е парична гаранция давайки 1-седмичен срок за предявяване на 
иска. С определение от 04.01.2010 г. съдът е отменил допуснатото 
обезпечение; 
                     - ч.гр.д. № 34501/2009 год., обр. на 07.07.2009 г. С определение от 
същия ден съдът е допуснал исканото обезпечение, определил е парична 
гаранция и е определен 1-седмичен срок за предявяване на иска. Молителят е 
представил доказателство за предявен в срок иск. 
 
                    Проверката констатира, че обезпечителните производства са 
администрирани своевременно и изрядно от съдията-докладчик, като по 
всички допуснати обезпечения е определяна парична гаранция, след внасянето 
на която съдът е издавал на молителя обезпечителна заповед.  
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          При подадена молба за освобождаване на внесената парична 
гаранция, съдът е прилагал разпоредбата на чл. 403, ал. 2, изр. второ ГПК, 
като е давал възможност на ответника да изрази становище по искането. 
                
                    VІІ. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА по  чл. 310 ГПК – няма. 
 
                    VІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
 
                     Проверката по заповедните производства установи, че делата след 
разпределението се докладват на титуляра. По голяма част от делата, съдия 
ВЪЛКОВ се е произнасял в срок, с малки изключения: ч.гр.д. № 32348/2008 
год., ч.гр.д. № 32364/2008 год., ч.гр.д. № 40746/2009 год., ч.гр.д. № 
51363/2009 год., ч.гр.д. № 53207/2009 г., ч.гр.д. № 12388/2009 г., ч.гр.д. № 
10793/2009 г. По изброените дела се установи, че от образуването им до 
първото разпореждане на съда е минал период от 1 до 3 месеца. Проверката от 
съдия ВЪЛКОВ по ч.гр.д. № 32348/2008 год., ч.гр.д. № 32364/2008 год. /към  
15.03.2010 год./  все още  не беше приключила. 
        
                     Делата, образувани по реда на заповедното производство са 
добре администрирани, с малки изключения. Делата се докладват между 7 и 
10 дни след образуването. По проверените дела има отбелязване за издадения 
изпълнителен лист върху представения документ и заповедта за изпълнение. 
Когато заявителят е подал заявление по чл. 417, т. 9 ГПК – запис на заповед, 
следва по делото да се приложи копие от записа на заповед, след като върху 
оригинала е направена надлежна бележка. 
 
 

          ИЗВОДИ: 
 
                    Проверката на 27 състав установи, че по голяма част от делата има 
забавяне по движението им.  
      Към 15.03.2010 г. – датата на проверката са констатирани 152 бр. 
дела без движение и 20 бр. спрени дела. Причините за нераздвижените дела и 
не добрата организация на работа са обективни и субективни: от една страна 
текучеството на съдебните деловодители, натовареността и обема на работа в 
СРС и от друга  несвоевременното докладване на делата от деловодителя на 
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състава (преди назначаването на съд. деловодител М. Б. – 01.10.2009 г.), забава 
в произнасянето на титуляра на състава по доклада и несвоевременно 
изпълнение разпорежданията на съдията от  деловодителя на състава (до 
01.10.2009 г.), при връщане на доклада. Спрените дела не са своевременно 
администрирани, не са докладвани на титуляра на състава през м. януари 2010 
г. От представяне на отговора на ответника или изтичане на срока за това, до 
постановяване на определението по чл. 140 ГПК, минават средно 2 месеца, но 
има дела и с по-дълъг срок.С оглед големия брой дела на състава, подробното 
проучване и обстоятелствено произнасяне, се е стигнало до приблизително 216 
бр. дела, чакащи на доклад.   

Решенията по свършените дела са обявени, както в срока по чл. 
235, ал. 5, изр. първо ГПК, така и в разумния тримесечен срок. По 15 бр. дела 
за 2009 г. и по 2 дела за първото тримесечие на 2010 г., съдебният акт е обявен 
в срок над 3 месеца. 
                През 2009 г., съдия ВЪЛКОВ е решил 93 бр. искови производства, 
повечето от тях с правна и фактическа сложност. Проверката установи, че 
делата се проучват добре, прецизира се внимателно редовността на ИМ. При 
констатирана нередовност на ИМ същата се оставя без движение, с указания за 
изпълнение. Налице е стремеж за подготовка на делото преди насрочването му 
в с.з. Отделя се  голямо внимание при изготвяне на съдебните актове, които в 
голямата си част са обстойно мотивирани, с теоретично излагане на правните 
проблеми. Не по всички дела се изготвя проект за доклад, по смисъла на чл. 
140, ал. 3 ГПК, в тези случаи докладът се прави в първото по делото с.з.  
                     Съдия ВЪЛКОВ е един от двамата съдии в Първо ГО обучени в 
медиаторски техники, по програмата”Спогодби” към СРС.  
 
 

                                          28 състав 
 

                     Титуляр на 28 състав е съдия БОРИС ДИНЕВ от 24.03.2007 г., а 
преди това е бил титуляр на 103 наказателен състав в СРС, считано от 
15.05.2006 г.  
                     Съдебен деловодител  на 28 и на 29 състав е Д. Т., от 2001 г. насам.  
Съдебен секретар на състава е И. Й.  
                                           
                     І. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ  ДЕЛА на 28 състав  
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                     По изготвените справки от съд. деловодител, съд. секретар и 
електронните справки на статистика са налице следните данни: 
                     Общ брой висящи дела на състава към 01.01.2009 г. – 188 бр. Общ 
брой разпределени дела за цялата 2009 г. – 1159 бр., от които  103 бр. 
обезпечения по чл. 390 ГПК /по дежурство/, или общо за разглеждане – 1347 
бр. граждански  дела. 
                     Свършените граждански  дела за 2009 г. – 1120 бр., от които 765 
бр. са заповедни производства. В тримесечен срок са свършени  – 879 бр., или 
78.48 %.        
                     През 2009 г. свършените искови производства са 168 бр., от 
които 141 бр. са решените със съдебен акт дела, а 27 бр. са прекратени в с.з., 
видно от книгата за откритите с.з.  
                     Общият брой постановени съдебни актове, приключващи  делото, 
видно от книгата за закрити и разпоредителни заседания - 780. 
                     Общо прекратени производства – 79 бр. дела. 
                     Спрени производства на състава – 17 бр., от които 8 дела са 
спрени през 2009 г.  
                     През 2009 год. са насрочени в съдебно заседание 532 бр. дела, от 
които са отложени  353  бр. или 66.35 %, а през първото тримесечие на 2010 г., 
от насрочените 161 бр. дела са отложени 104 или 64.59 %. 
                 Общ брой висящи граждански производства към 31.12.2009 год. – 
227 бр.,  а към 01.10.2010 г. – 271 дела. 
                 Останали за довършване от 2006 г. и 2007 г. - 97 бр. наказателни 
дела,  като през 2010 г. са останали за разглеждане 2 бр. НОХД.  
                     Посочените по-горе данни открояват нивото натовареност на 
състава.  
 
                       ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 
ДЕЛАТА В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
                          
                      От проверката на гражданските дела бе констатирано, че 
преимуществено съдебните заседания по доказателствата се насрочват през 
два до три месеца. Проверката констатира, че съдия ДИНЕВ е насрочвал 
заседанията съобразно причината за отлагане на делото – например за 
експертизи, делата са насрочвани за след 2-3 месеца, при нередовна процедура 
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при призоваване на страна или при поискана от страните възможност за 
постигане на спогодба –  до два месеца, по доказателствата – до 2 – 3 месеца.  
 
                       Налага се извода, че няма безпричинно отлагане на делата за по-
дълъг срок, а винаги е съобразно действията, които следва да се извършат. 
                         
                        От книгата за откритите с.з. констатирахме, че месечно са 
провеждани от 6 до 9  с.з., с насрочени от 9 до 16 бр. граждански дела: напр.: 
                        - през м. април 2009 г. са били проведени 7 с.з.: на 01.04.2009 г. 
с насрочени 11 гр. дела; на 06.04.2009 г. с насрочени 11 гр. дела; на 08.04.2009 
г. с 11 насрочени дела; на  13.04.2009 г. с насрочени 9 дела; на 15.04.2009 г.  с 
насрочени 10 дела; на 22.04.2009 г. с насрочени  9 дела и на 27.04.2009 г. с 
насрочени 10 дела;  
                        - през м.октомври 2009 г. – са били проведени 8  с.з.: на 
05.10.2009 г. с насрочени 11 дела, на 07.10.2009 г. с насрочени 9 бр. дела, на 
12.10.2009 г. с 8 насрочени дела, на 14.10.2009 г. 9 насрочени дела, на 
19.10.2009 г - 11 бр. дела,  на 21.10 2009 г. – 11 насрочени дела, на 26.10.2009 
г. – 8 насрочени дела и на 28.10.2009 г. – 9 насрочени дела.  
                        Срочните книги за 2009 и 2010 г. се водят с четливо изписани 
графи, дата на съд. акт, датата на обявяването му в деловодството и в графа 
„решение” най-често се залепва диспозитива на съд. акт.  
 
                    - ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА преди 2009 г., както и през 2009 г. и 
НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ ДАТАТА НА ПРОВЕРКАТА 
                    От деловодните книги и проверка на произволни дела  бе 
констатирано:   
                     - гр.д. № 12267/2005 год., обр. на 27.12.2005 г., иск  по чл. 108 ЗС. 
ИМ е оставена без движение. След изпълнение на указанията, през 2006 г. са 
проведени 5 с.з.; 2007 г. – 2 с.з. и на 09.05.2007 г. производството по делото е 
спряно на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.). Заседанията са насрочвани през 
около 1 – 2 месеца. През м. януари 2008 г. и м. януари 2009 г. са изисквани 
справки за движението на преюдициалното дело. На 04.02.2010 г., 
производството е възобновено. В с.з. от 22.03.2010 г., не е даден ход и  делото 
е отложено за 17.05.2010 г.;  
        - гр.д. № 18478/2008 год., обр. на 03.07.2008 г., по иск за отмяна 
решението на ОС на ЕС. На 07.07.2008 г. ИМ е оставена без движение. На 
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31.07.2008 г., преписи от ИМ са изпратени на ответниците за отговор. 
Последният отговор е получен на 19.11.2008 г. Определението по чл. 140 ГПК 
е от 12.02.2009 г. В четири  поредни с.з. през 2009 г. не е даден ход на делото, 
поради нередовна процедура по призоваване на жалбоподателите. През 2010 г. 
са проведени с.з. на: 03.02.2010 г., на 22.03.2010 г. и  отложено за 17.05.2010 г. 
Изискана е служебна справка по Наредба № 14/18.11.2009 г.;  
                     - гр.д. № 31282/2008 год., обр. на 13.10.2008 г., след отмяна на 
решението от въззивната инстанция. През 2009 г. са проведени 5 с.з., 
насрочвани през 2 месеца. Назначен е особен представител, допусната е 
експертиза. На 15.02.2010 г. е заменено вещото лице, поради което делото е 
отложено за 26.04.10 г.; 
 - гр.д. № 2352/2009 год., обр. на 08.05.2009 г., иск по чл. 415 ГПК. 
На 16.05.2009 г. е изискано ч.гр.д. № 6567/09 г., на 42 с-в. На 22.05.2009 г. е 
изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. Отговора е получен на 
29.07.2009 г. Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 08.02.10 г., 
изготвен е и проект за доклад по делото. Първото с.з. е на 22.02.2010 г., и 
отложено за изслушване на ССчЕ за 26.04.2010 г.;  
        - гр.д. № 30903/2009 г., обр. на 17.06.2009 г., иск по чл. 415 ГПК. 
ИМ е оставена без движение, изискано е служебно ч.гр.д. № 2329/09 г., на 81 с-
в. На 29.06.2009 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, получен  
на 13.08.2009 г. Определението по чл. 140 ГПК е от 18.11.2009 г. В първото с.з. 
от 14.12.2009 г. е даден ход на делото и допусната експертиза. В с.з. от 
10.02.2010 г., делото е отложено за 14.04.10 г., поради не изготвена експертиза. 
По постъпила молба от в.л., делото е пренасрочено за 17.05.2010 г. 
   
                      Първото съдебно заседание по делата с редовна ИМ, образувани 
преди 01.03.2008 год., е насрочвано след около  1 месец. След 01.03.2008 г. 
(влизане в сила на ГПК), първото с.з. е насрочвано след около 2 до 3 месеца /с 
изкл. гр.д. №2352/2009 г. престояло на доклад 6 месеца/.  В случаите, когато 
ИМ е оставяна без движение, или ответникът не е намерен на посочения 
адрес, първото с.з. е насрочвано след около 4-6 месеца от образуване на 
делото. Съдебните заседания са насрочвани през около 2 месеца (без 
съдебната ваканция), като няма безпричинно отлагане на заседания. Голяма 
част от делата са отлагани, поради нередовна процедура на призоваване при 
ответници (повече от двама) или  поставяне допълнителни задачи  на в.л. От 
представяне на отговора на ответника до постановяване на определението 
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по чл. 140 ГПК минават средно 3 месеца, с изкл. гр.д. №2352/2009 г., когато 
отговорът на ответника е представен по време на съдебната ваканция.  
 
                    - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ОСТАВЕНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
                    Произволно бяха проверени  някои от делата:       
                    - гр.д. № 2187/2010 год., обр. на 18.01.2010 г., иск по чл. 327, ал. 1 
ТЗ, чл. 79 и 86 ЗЗД, във вр. чл. 415 ГПК. На 09.03.2010 г. ИМ е оставена без 
движение за внасяне на ДТ. На 01.04.2010 г., препис от ИМ е изпратена на 
ответника за отговор. Към момента на проверката – 15.04.2010 г., срока за 
отговор не е изтекъл;  
       - гр.д. № 146/2009 год., обр. на 05.01.2009 г., иск по чл. 232, ал. 2 
ЗЗД. На 23.01.2009 г., препис от ИМ е изпратена на ответника за отговор. 
Съобщението е върнато в цялост, издадено е съдебно удостоверение (СУ). На 
07.04.2009 г. е получена молба с актуален адрес на ответника, на същата дата е 
изпратен препис от ИМ, отново  невръчен. Изпращани са много съобщения, 
върнати в цялост. С разпореждане от 18.03.2010 г. е изискана служебна 
справка по Наредба 14/18.11.2009 г.; 
        - гр.д. № 32119/2009 г., обр. на 22.06.2009 г., иск по чл. 422, вр. 
чл. 415, ал.1 ГПК. На 24. 06.2009 г. е изискано служебно ч.гр.д. № 3370/09 г., 
на СРС, ІІІ ГО, 89 с-в. От последното писмо - 13.04.2010 г., е видно, че ч.гр.д. 
№ 3370/09 г., на СРС, ІІІ ГО, 89 с-в е изпратено на СГС по постъпила въззивна 
жалба. Съдията е разпоредил, делото да му се докладва на 18.05.2010 г.; 
                      - гр.д. № 24800/2008 год., обр. на 22.08.2008 г., иск по чл. 44, във 
вр. 27 ЗЗД. На 16.09.2008 г. ИМ е оставена без движение с дадени указания. На 
16.10.2008 г., производството по делото е прекратено, обжалвано пред СГС. С 
определение от 10.12.2008 г., СГС, АО, ІІІ-ж състав е отменил определението 
за прекратяване и е върнал делото на СРС за продължаване на 
съдопроизводствените действия. На 17.12.2008 г., препис от ИМ е изпратена на 
ответника за отговор, върнати в цялост, наложило на 19.03.2010 г. да се изиска 
служебна справка за адреса на ответника. На 01.04.2010 г. е назначен особен 
представител на ответника,  искането е изпратено до САК на 07.04.2010 г.; 

  - гр.д. № 31189/2009 г., обр. на 18.06.2009 г., иск по чл. 59 ЗЗД. 
На 23.06.2009 г. е изискано служебно гр.д. № 28727/06 г., по описа на СРС, 28 
с-в, но от справката е видно, че делото е във ВКС по молба за отмяна. На 
24.06.2009 г., ИМ е оставена без движение за внасяне на ДТ. Изпратени са 5 
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съобщения до ищеца, върнати в цялост. Връчителят не е изпълнил указанията 
на съда – да залепи уведомлението, съгласно чл. 47, ал. 1 ГПК. На 06.04.2010 г. 
е изпратено писмо до Началника на БП, относно причините за неизпълнение 
по разпореждането на съдия ДИНЕВ; 

  - гр.д. № 54385/2009 г., обр. на 04.12.2009 г., облигационен иск. 
На 10.12.2009 г., ИМ е оставена без движение. На 14.01.2010 г. е постъпила 
молба-уточнение. На 22.01.2010 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за 
отговор, върнати в цялост. С разпореждане от 11.03.2010 г., са дадени указания 
за връчване на уведомление, съгласно чл. 47, ал. 1 ГПК. 
 
                     Към момента на проверката се установи , че 90 бр. дела са без 
движение. По разпореждане на съда се извършват различни процесуални 
действия: изпращане съобщения по чл. 131 ГПК и  изчакване на 
законоустановения срок за отговор на ответника; назначаване на особен 
представител, изпълнение на дадени указания по изправяне нередовност на 
ИМ и др. По проверените дела не се констатира забава по движението им – 
делата се докладват своевременно, като съдията се произнася веднага по 
доклада.  
 
                     - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ НАСРОЧВАНЕ ДЕЛАТА В 
ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ 
                     При проверката на насрочените дела  констатирахме, че съдия 
ДИНЕВ се е произнасял с разпореждане по чл. 131 ГПК, констатирайки 
редовността на ИМ и приложенията към нея. След постъпване отговора на ИМ 
или след изтичане срока за това, делата са докладвани своевременно  на 
титуляра. Определенията по чл. 140 ГПК са кратки  и съдържат предписаното 
от ГПК съдържание. Съдия ДИНЕВ изготвя проект на доклад, по см. на чл. 
140, ал. 3 ГПК.  
 
                     - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО,  върнати в с.з.  
                     Проверката установи, че през 2009 г., съдията докладчик е 
отменил дадения ход по същество по 3 бр. дела. Проверката на делата, 
установи следното:  
                - гр.д. № 5560/2004 год., обр. на 28.06.2004 г., иск по чл. 336 ГПК 
(отм.). В с.з. от 07.03.2005 г., съдия М. КАЦАРОВА - ПАНТЕВА спира 
производството по делото, до приключване на сл.д. № 741/2004 г., на ССлС. 
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Производството по делото е възобновено и в с.з. на 15.04.2009 год. съдия 
ДИНЕВ е дал ход по същество. С определение от 24.08.2009 г., в срока за 
произнасяне, съдът е установил, че наказателното производство е висящо, 
поради което отменя дадения ход по същество и спира производството по 
дело. Периодично, приблизително на 3 месеца, са изпращани писма до СРП. 
Производството по делото е възобновено на 23.09.2009 г., в с.з. от 01.02.2010 г. 
е даден ход по същество;  
 - гр.д. № 26752/2006 г., обр. на 06.12.2006 г., иск по чл. 26, ал. 2 и 
чл. 27 ЗЗД. На 15.07.2009 г. е даден ход по същество. В срока за произнасяне 
съдът е констатирал, че след възобновяване на производството (било е спряно), 
единият ответник не е бил призован и спрямо него трябва да бъдат повторени 
процесуалните действия от 08.04.2009 г. Проведени са още 2 с.з. и на 
21.12.2009 г. е даден ход по същество на делото, решението е обявено на 
23.04.2010 г.; 
        - гр.д. № 44576/2008 год., обр. на 19.12.2008 г., иск по чл. 422, във 
вр. с чл. 415 ГПК. В с.з. от 17.06.2009 г. е даден ход на делото по същество. В 
срока за произнасяне съдът е констатирал, че след последното с.з. са 
постъпили молби с доказателства за извършено плащане на задължения, някои 
от които, преди датата на даване ход по същество. Съдът е отменил хода по 
същество. В с.з. от 11.11.2009 г. делото е прекратено, на осн. 233 ГПК – 
постъпила е молба от ищеца за прекратяване, тъй като ответника е изплатил 
всички суми.  
   
        Проверката установи, че делата са били с фактическа и правна 
сложност, първото дело е продължило 6 години, като се е разглеждало от 
различни докладчици. Налага се извода, че отмяна  хода  по същество е с оглед 
прецизиране на всички допуснати от съда доказателства и изясняване на 
делото от фактическа страна.  
 
                     ІІІ. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  
 
                     Спрени дела, образувани и разгледани от 24 състав – 17 бр., от 
които 8 дела са спрени през 2009 г. При проверката на спрените дела се 
установи следното: 
                     - гр.д. № 9740/2005 год., обр. на 14.11.2005 г., вещен иск. В с.з. от 
31.05.2006 г. производството по делото е спряно, на осн. чл. 182, б. „г” ГПК 
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/отм./, до приключване на преюдициалното дело. Правени са писмени справки 
по движението на преюдициалното дело през 2007 г., 2008 г., 2009 г. и м. 
януари 2010 г.; 
                     - гр.д. № 04/2007 год., обр. на 03.01.2007 г., иск по чл. 30, ал. 3 ЗС 
и чл. 86, ал. 1 ЗЗД. Производството по делото е спряно в с.з. от 26.03.2007 г., на 
осн. чл. 182, ал. 1, б.”г” ГПК /отм./ - до приключването с влязло в сила 
решение по преюдициалния спор. Правени са писмени справки по движението 
на преюдициалното дело през 2008 г., 2009 г. и м. януари 2010 г.; 
                 - гр.д. № 37039/2008 год., обр. на 19.11.2008 г., по  предявени 
обратни искове срещу трети лица помагачи, по които СРС - 50 състав е отказал 
съвместно разглеждане по вече заведено дело. С определение от 27.11.2008 г., 
съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК - до 
приключване на преюдициалното дело; 
        - гр.д. № 27980/2006 год., обр. на 18.12.2006 г.,  иск по чл. 59 ЗЗД. 
Делото е  спряно на 08.12.2008 г., на осн. чл. 182, ал. 1, б.”г” ГПК /отм./. Към 
момента на проверката по делото няма данни, че преюдициалният спор е  
приключил,  като писмени справки са правени през 2009 г. и м. януари 2010 г. 
 

         Към момента на проверката се установи, че за спрените дела на 
28 състав през 2009 г. и  м. януари 2010 год. са направени  справки  и същите 
са докладвани на титуляра на състава. 
 
                   ІV. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  за  2009 г.– 79 бр.  
                   
                   От проверката на случайно избрани прекратени дела,  
констатирахме: 
                   - гр.д. № 28011/2008 год., обр. на 16.09.2008 г., иск по чл. 415, ал. 1 
ГПК. В с.з. от 25.02.2009 г. съдът е прекратил производството по делото, на 
осн. чл. 233 ГПК - отказ от иска;  
                   - гр.д. № 18282/2008 год., обр. на 02.07.2008 г., иск по чл. 19 ЗДвП. 
В първото по делото заседание, по направено искане от страна на ответника, 
съдът е прекратил производството по делото, на основание чл. 238, ал. 2 ГПК; 
 - гр.д. № 32238/2009 год., обр. на 23.06.2009 г., искане по чл. 448, 
ал. 2 ГПК. В с.з. от 29.12.09 г., след извършване на съответните процесуални 
действия, по чл. 448, ал. 1 ГПК, съдът е прекратил производството по делото;  
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                - гр.д. № 44576/2008 г., обр. на 19.12.2008 г., съдът е прекратил 
производството по делото на осн. чл. 233 ГПК. 
   
                    От справка по срочната книга за 2009 г. се констатира, че част 
от прекратените в с.з. дела са такива, прекратени на основание чл. 238, ал. 2 
ГПК; друга част от делата са искания за обезпечаване на доказателства по 
чл. 207 ГПК и искания от СИ по чл. 448 ал. 2 ГПК  - деклариране от 
длъжниците имуществото и доходите им, по които след извършване на 
съответните процесуални действия в с.з., с определение на съда 
производството по делото е прекратено.   
               Част от исковите производства са прекратени в с.з. на осн. чл. 
232 ГПК и чл. 233 ГПК – поради оттегляне  или отказ от  иска.  
 
                    V. ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  съгласно чл. 235, ал. 
5, изр. първо  и чл. 13 ГПК .  
 
                    Проверката установи, че по част от приключилите искови дела през 
2009 г., решението е обявено както в срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, 
така и в срок до два месеца и  до три месеца след заседанието, в което е 
завършено разглеждането на делото. 

          Проверката установи, че има немалък брой дела през 2009 г., 
решението по които е обявено в срок над три месеца след заседанието, в което 
е завършено разглеждането на делото, като например: 
                    - гр.д. № 21692/2007 год., обр. на 08.10.2007 г.,  по чл. 52, вр. чл. 45 
ЗЗД. В с.з. на 28.01.2009 г. е даден ход по същество, съдебният акт е обявен на 
08.05.2009 г.;  
        - гр.д. № 12211/2008 год., обр. на 29.04.2008 г., с пр. основание чл. 
26, ал.2 ЗЗД. В с.з. на 09.03.2009 г. е даден ход по същество, съдебния акт е 
обявен на 07.07.2009 г; 
        - гр.д. № 12263/2005 год., обр. на 27.12.2005 г., иск по чл. 26, ал.2 
ЗЗД. В с.з. от 23.11.2009 г. е даден ход на делото по същество, съд. акт е 
обявен на 16.04.2010 г.; 
                 - гр.д. № 5098/2006 год., обр. на 01.03.2006 г., с пр. основание чл. 
14, ал. 4 ЗСПЗЗ. В с.з. от 13.05.2009 г. е даден ход по същество, съд. акт е 
обявен на 03.10.2009 г.;  
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         - гр.д.№ 7267/2008 год., обр. на 29.02.2008 г., иск по чл.108 ЗС. В 
с.з. от 08.04.2009 г. е даден ход на делото по същество, на 25.08.2009 г. е 
обявен съдебен акт. 
 
                     През първото тримесечие на 2010 г. 28 състав е обявил за 
решаване 49  искови дела, решени както следва: от обявените за решаване 4 
дела през м. І. 2010 год. всички решения са обявени в срок до 3 месеца; през 
м.ІІ.2010 г.  са обявени за решаване 18 дела, от които по 10 дела решенията 
са обявени в срок до 2 месеца,  по 3 дела решенията са обявени в срок до 3 
месеца и по 5 дела решенията са обявени в срок над 3 месеца: гр.д. № 
5560/2004 г., гр.д. № 23488/2009 г., гр.д. № 2624/2008 г., гр.д. № 16890/ 2009 г. 
и гр.д. № 38177/2008 г. През м. ІІІ.2010 г.  са обявени за решаване 27 дела, по 
15 от които решението е обявено в срока по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК, по 7 
дела решението е обявено в срок до два месеца, по 1 дело – в срок до три 
месеца, по 4 дела – в срок над 3 месеца /гр.д. № 44595/2008 г.; гр.д. № 
3693/2009 г. и  гр.д. № 43929/2009 г. и гр.д. № 17092/2007 г. 
 
                   От срочната книга е видно, че през 2009 г. са постановени 19 
неприсъствени решения. През първото тримесечие на 2010 г. има постановени 
12  неприсъствени решения.  
                     От проверените неприсъствени решения се установи, че не е 
извършено връчване на страната, срещу която е постановено, с оглед  правото 
на защита по чл. 240 ГПК /гр.д. № 26209/2009 г. и гр.д. № 8787/2009 г./.    
 

 VІ. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗГЛЕДАНИ ПО ДЕЖУРСТВА - по реда на чл. 390 ГПК – 103 бр.  

 
            През 2009 год. на 28 състав са били разпределени на дежурство 

103 бр. дела по чл. 390 ГПК.  В деня на образуването им те са докладвани на 
състава и най-късно до два работни дни съдията се е произнасял.  При 
проверката на произволно избрани дела  констатирахме:   
                       - ч.гр.д. № 9463/2010 год., обр. 02.03.2010 г. С определение от 
04.03.2010 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, посочил е размера на 
паричната гаранция и е определил 15 - дневен срок за предявяване на иска, 
считано от датата на получаване на обезпечителната заповед. По делото има 
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направена отметка, от която е видно, че молителят е получил обезпечителната 
заповед на 12.04.2010 г.; 
                    - ч.гр.д. № 9270/2010 год., обр. на 01.03.2010 г. С определение от 
01.03.2010 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, посочил е размера на 
паричната гаранция и е определил  15 - дневен срок за предявяване на иска, 
считано от датата на получаване на обезпечителната заповед. На 16.03.2010 г. 
молителят е уведомен за определението на съда, но към датата на проверката 
същият не е внесъл определената парична гаранция;  
                    - ч.гр.д. № 9639/2010 год., обр. на 02.03.2010 г. С определение от 
04.03.2010 г. съдът е допуснал исканата обезпечителна мярка при условие, че 
бъде внесена определената парична гаранция. Съдът е определил 15-дневен 
срок, считано от датата на получаване на обезпечителната заповед, за 
предявяване на бъдещите искове; 
                    - ч.гр.д.№ 9324/2010 год., обр. на 01.03.2010 год., като с 
определение от с.д. съдът е допуснал исканото обезпечение, посочил е размера 
на паричната гаранция и е определил  15 - дневен срок за предявяване на 
бъдещите искове, считано от датата на получаване на обезпечителната заповед. 
На 17.03.2010 г. е издадена обезпечителна заповед. На 09.04.10 г. по делото е 
постъпила молба за отмяна на наложеното обезпечение и освобождаване на 
внесения депозит. С разпореждане от 12.04.10 г. съдът е указал препис от 
молбата да се изпрати на ответника за възражение в едноседмичен срок, на 
осн. чл. 403, ал.2, изр. второ ГПК. 
 
                    Проверката констатира, че обезпечителните производства са 
администрирани своевременно от съдията-докладчик, като по всички 
обезпечения е определяна парична гаранция, след внасянето на която съдът е 
издавал на молителя обезпечителна заповед. Стриктна е проверката на 
правилата за родовата подсъдност.  
                
                     VІІ. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА по  чл. 310 ГПК  
 
       По реда на Глава двадесет и пета ГПК, през 2009 год., на съдия 
Динев са разпределени 3 дела: 
       - гр.д. № 4872/2010 г., обр. на 02.02.2010 г., иск по чл. 310, т. 2 
ГПК. На 03.02.2010 г., препис от ИМ е изпратена на ответника за отговор, 
върнати в цялост. На 16.03.2010 г. е изискана служебна справка по Наредба № 
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14/18.11.2009 г. Към момента на проверката (16.04.2010 г.), сведение за адреса 
на ответника не беше приложено;  
                - гр.д. № 21377/2009 г., обр. на 17.04.2009 г., иск по чл. 310, т. 2 
ГПК. На  17.04.2009 г. е издадено съдебно удостоверение, на 15.05.2009 г. е 
представена молба на ищеца, на 16.05.2009 г. е изпратен препис от ИМ на 
ответника, чийто отговор е депозиран на 11.06.2009 г. С определение от 
02.07.2009 г. е изготвен проект за доклад и е изпратен на страните. В първото 
с.з. на 07.09.2009 г., съдът е обявил ход по същество и че ще се произнесе с 
решение в тридесет дневен срок, като съдебния акт е постановен  на  
07.12.2009 г. 
   
       От проверените дела е видно, че съдия ДИНЕВ се е произнасял 
веднага, в деня на образуване на делото, или най-късно на следващия ден, но не 
е спазван срока по чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК – делото следва да се насрочва в 
о.с.з. за дата, не по-късна от 3 седмици от датата на получаване на 
отговора на ответника, респ. на изтичане срока за това. Спазвана е 
разпоредбата на чл. 312, ал. 1, т. 2 и чл. 312, ал. 2 ГПК – изготвян е писмен 
доклад по делото, който е връчван на страните. От единственото дело, 
приключило с решение е видно, че не е спазена разпоредбата на чл. 316 ГПК – 
решението с мотивите  трябва да бъде обявено в двуседмичен срок.  
 
                    VІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
 
                     Проверката констатира, че в по-голямата си част, съдия ДИНЕВ се 
е произнасял в срок, като забавянето е до 7 дена: ч.гр.д. № 24915/2009 год., 
ч.гр.д. № 22845/2009 год., ч.гр.д. № 31502/2009 год.  
        
                     Делата, образувани по реда на заповедното производство са 
добре администрирани. По проверените дела има отбелязване за издадения 
изпълнителен лист върху представения документ и заповедта за изпълнение. 
По дела, образувани  по реда на чл. 417, т. 9 ГПК, проверката установи, че 
оригинала на записа на заповед е по делото, върху който има отбелязване за 
издадения ИЛ, но не е върнат на заявителя, поради липса на подадена молба 
за връщане. При делата, образувани по реда на чл. 410 ГПК, основен проблем е 
връчването на заповедта на длъжника – призовките се връщат в цялост, с 
отбелязване, че лицето не живее на посочения адрес. С приемането на 
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Наредба № 14/18.11.2009 г. съдът служебно извършва справка за настоящия и 
постоянен адрес на лицата, което значително съкращава времето за 
връчване на книжата.  
 

          ИЗВОДИ: 
 

Проверката на 28 състав установи, че по една сравнително малка 
част от делата има забавяне по движението им. Делата се докладват 
своевременно. 

 Към 15.04.2010 г. – датата на проверката, са констатирани 90 бр. 
дела без движение и 17 бр. спрени дела – всички своевременно 
администрирани. 

 Отлагането на делата в с.з. е по обективни причини. Съдия 
ДИНЕВ се произнася по доклада в рамките от 2-3 дни до максимум 10 дни. 
Определението по чл. 140 ГПК е постановявано средно до 3 месеца от 
представяне на отговора на ответника, или на изтичане срока за това.  

 Решенията по свършените дела са обявени, както в срока по чл. 
235, ал. 5, изр. първо ГПК, така и в разумния тримесечен срок. През първото 
тримесечие на 2010 г., по 9 дела, решението е обявено в срок над 3 месеца. 

През 2009 г., съдия ДИНЕВ  е решил 141 бр. искови производства, 
повечето от тях с правна и фактическа сложност. Проверката установи, че 
делата се проучват добре, прецизира се редовността на ИМ, представените 
доказателства и направените доказателствени искания. При констатирана 
нередовност на ИМ, същата се оставя без движение, с указания за изпълнение 
и срок. Изготвя се проект за доклад, по смисъла на чл. 140, ал. 3 ГПК. 
 
 

29 състав 
 

                    Титуляр на 29 състав е съдия МАРИАНА ГЕОРГИЕВА от м. 
октомври 2005 г. Със Заповед № АС – 76/16.03.2009 г. на  Председателя на 
СРС, на съдия ГЕОРГИЕВА е възложено да разпределя и образува дела в 
Първо гражданско отделение при отсъствие или ангажираност на и. д. зам. 
председателя  Хрипсиме Мъгърдичян, с определена 70 % натовареност, по 
отношение на исковите и заповедните производства. 
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                     Съдебен деловодител е Д. Т., която от 2001 г. води 28 и 29 състав.  
Съдебен секретар на състава е В. М. 
                                           
                     І. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ  ДЕЛА на 29 състав  
 
                     По изготвените справки от съд. деловодител, съд. секретар и 
електронните справки на статистика са налице следните данни:  
                     Общ брой висящи дела на състава към 01.01.2009 г. – 164 бр. Общ 
брой разпределени дела през 2009 г. – 878 бр., от които  91 бр. обезпечения по 
чл. 390 ГПК /по дежурство/, или общо за разглеждане  – 1042 бр. дела.  
                      Свършените граждански дела за 2009 г. са  897 бр., от които 575 
бр. са заповедни производства. В тримесечен срок са свършени 693 бр., или 
77.25 %.       
                      През 2009 г. свършените искови производства  са 186  бр., от 
които 164 бр. са решените със съдебен акт, а  22 бр. са прекратени в с.з.,  
видно от книгата за откритите с.з.  
                      Общият брой постановени съдебни актове, приключващи делото, 
видно от книгата за закритите и разпоредителни заседания  -745. 
                      Общо прекратени производства – 84 бр. дела 
                      Спрени производства на състава – 17 бр., от които 7 дела са 
спрени през 2009 г.  
                      През 2009 г. на 29 състав са насрочени в съдебно заседание  503 
бр. дела, от които са отложени 336 бр. или 66.70 %, а през първото тримесечие 
на 2010 г. от насрочените 129 бр. дела са отложени 84 или 65.11 %. 
                      Общ брой висящи граждански производства към 31.12.2009 г. – 
145 бр., а към 01.10.2010 г. – 197 дела. 
         Посочените по-горе данни открояват нивото на натовареност на 
състава, въпреки  че състава е със 70 % натовареност,  или по-ниска 
натовареност, в сравнение с останалите състави, следва да се отчете и 
дейността по заместване зам.председателя на  І ГО.  
 
                      ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
 
                      От проверката на гражданските дела бе констатирано, че 
преимуществено съдебните заседания  по доказателствата се насрочват  през 
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един - два месеца. Проверката констатира, че съдия ГЕОРГИЕВА е насрочвала 
заседанията съобразно причината за отлагане на делото, например за събиране 
на доказателства или при поискана от страните възможност за постигане на 
спогодба, делата са насрочвани до месец, най-много два месеца; при нередовна 
процедура по призоваване - до един, максимум до два месеца.  

           Налага се извода, че няма безпричинно отлагане на дела за срок, 
по-дълъг от два месеца.  
                     От книгата за откритите с.з. констатирахме, че през 2009 г. 
месечно са провеждани 6 - 7 с.з., с насрочени от 1 до 17 бр. граждански дела, 
напр.:  
                     - през м. април 2009 г. са били проведени 6 с.з.: на 07.04.2009 г. с 
насрочени 11 гр. дела; на 14.04.2009 г. с насрочени 14 гр. дела; на 15.04.2009 г. 
с 6 насрочени дела; на 22.04.2009 г. с насрочени 10 дела; на 23.04.2009 г. с 
насрочено 1 дело; на 29.04.2009 г. с насрочени  3 дела; 
                     - през м. октомври 2009 г. са били проведени 6 с.з.:  на 6.10.2009 
г. с насрочени 12 дела, на 07.10.2009 г. са насрочени 4 дела, на 13.10.2009 г. – 
12 дела, на 14.10.2009 г. – 7 дела, на 20.10.2009 г. насрочени 13 дела и на 
21.10.2009 г. – насрочени 7 дела.  
                     Срочните книги за 2009 и 2010 г. са  прошнуровани и 
прономеровани, водени изрядно с изписване четливо всички графи. 
Диспозитивът на  съдебния акт се залепва в графата „решение”. 
  
                     - ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА преди 2009 г., както и през 2009 г. и 
НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ ДАТАТА НА ПРОВЕРКАТА 
                     От деловодните книги и проверка на произволни дела бе 
констатирано:   
                      - гр.д. № 12145/2004 год., обр. на 28.12.2004 г., иск  по чл. 135 
ЗЗД. ИМ е оставена без движение, след изпълнение на указанията, през 2005 г. 
са проведени 6 с.з., като на 23.11.05 г., производството по делото е спряно, до 
приключване на преюдициален спор. Периодично са изисквани справки и на 
14.04.2008 г., производството по делото е възобновено. През 2008 г. са 
проведени 3 с.з., като с определение от 24.06.08 г. производството отново е 
спряно, на осн. чл. 182, ал. 1 б. „г” ГПК. Съдът е установил, че 
преюдициалното дело е по описа на 29 състав – гр.д. № 19842/2007 г. 
Направена е само една справка за движението на преюдициалното дело – на 
15.01.10 г. По преюдициалното дело има влязло в сила решение на 23.02.2009 
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г. и е приложено по делото. На 27.01.10 г. производството по делото е 
възобновено. В с.з. от 02.03.10 г., ход на делото не е даден, в с.з. от 13.04.2010 
г., съдът е дал възможност на ответника да се произнесе по постъпила от 
ищеца молба за оттегляне на предявените искове. Делото е насрочено за 
18.05.2010 г.;   
         - гр.д. № 22442/2006 год., обр. на 27.10.2006 г., облигационен иск. 
През 2006 г. е проведено 1 с.з., 2007 г. –  3 с.з., като в с.з. от 17.04.07 г., 
производството по делото е спряно, на осн. чл. 182, ал. 1, б. „д” ГПК. От 
писмата по делото е видно, че през м. януари всяка година са изисквани 
справки за движението на наказателното производство. На 10.02.2010 г., 
производството по делото е възобновено. На 30.03.10 г. е проведено с.з., 
отложено по доказателствата за 28.04.10 г.;  
                      - гр.д. № 27351/2008 год., обр. на 10.09.2008 г., иск по чл. 124, ал. 
1 ГПК. ИМ е оставена без движение, след изпълнение на указанията, вписване 
на ИМ в АВ, през 2009 г. са проведени 3 с.з., като в с.з. от 10.11.09 г. 
производството по делото е спряно, на осн. чл. 229, ал. 1, т.1 , ГПК. На 23.12.09 
г. е постъпила молба за възобновяване, с определение от 05.01.2010 г., съдът е 
възобновил производството. Проведени са 2 с.з.:10.02.10 г.; 23.03.10 
г.,отложено по доказателствата за 27.04.10 г.; 
 - гр.д. № 46208/2009 год., обр. на 12.10.2009 г., по чл. 79, ал. 1 ЗЗД. 
С разпореждане от 14.10.09 г., ИМ е оставена без движение, на 16.10.09 г. е 
изпратен препис от ИМ на ответника, чийто отговор е представен на 04.12.09 г. 
Определението по чл. 140, 1 ГПК е от 23.12.09 г., проекта за доклад по делото 
е от 08.02.10 г. На 09.02.2010 год., /първо с.з./ делото е  отложено за разпит на 
свидетели. В с.з. от 24.03.10 г. не е даден ход на делото, поради нередовно 
призоваване на конституираното трето лице-помагач и делото е насрочено за 
27.04.10 г.; 
 - гр.д. № 43513/2009 г., обр. на 15.09.2009 г., на осн. определение 
от 31.08.09 г., за разделяне на производството по дело на 55 състав, 
постановено от съдия Теодосиев. На 26.09.09 г., ИМ е оставена без движение, а  
молба-уточнение е представена на 21.10.09 г. На 23.10.09 г. ИМ повторно е 
оставена без движение, втората молба-уточнение е представена на 04.12.09 г. 
На 11.12.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. С 
разпореждане от 11.12.09 г. е предоставена правна помощ на ищцата, 
изпратено е писмо до САК. Отговора на ответника е представен на 22.01.2010 
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г. Определението на съда по чл. 140, ал. 1 ГПК е от 12.02.10 г. В първото с.з. от 
31.03.10 г. не е даден ход и делото е било отложено  за 12.05.10 г. 
   
                     Първото съдебно заседание по делата, образувани преди 
01.03.2008 год., е насрочвано след около месец, при редовна ИМ. След 
01.03.2008 г., (влизане в сила на ГПК), първото с.з. е насрочвано след около 2 
до 3 месеца. В случаите, когато ИМ е оставяна без движение, или 
ответникът не е намерен на посочения адрес, първото с.з. е насрочвано след 
около 3 до 6 месеца от образуването. Съдебните заседания са насрочвани 
през около месец (без съдебната ваканция), като няма безпричинно отлагане 
на заседания. От представяне на отговора на ответника, до постановяване 
на определението по чл. 140 ГПК минават средно между 15 – 20 дни. 
 
      - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ОСТАВЕНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
                    Произволно бяха проверени  някои от делата:       
                     - гр.д. № 31600/2008 год., обр. на 16.10.2008 г., иск по чл. 108 ЗС. 
На 09.03.2009 г., производството по делото е спряно на осн. чл. 229, ал. 1,т. 2 
ГПК, възобновено на 24.04.09 г.,  конституирани са ответници и са изпратени 
преписи от ИМ. Близо една година, връчителят не успява да връчи книжата на 
единия ответник;  
      - гр.д. № 30088/2009 год., обр. на 15.06.2009 г., облигационен иск. 
ИМ е оставена без движение, след изпълнение на указанията, на 28.09.09 г., 
препис от ИМ е изпратена на ответника за отговор. Съобщението е върнато в 
цялост, издадено е съдебно удостоверение (СУ). На 10.02.2010 г. е изпратен 
препис от ИМ на ответника за отговор, но призовката е върната в цялост. На 
25.03.10 г. са дадени указания на връчителя за връчване на съд. книжа; 
      - гр.д. № 48164/2009 г., обр. на 26.10.2009 г., иск по чл. 422, вр. чл. 
415, ал. 1 ГПК. С разпореждане от 30.10.09 г., ИМ е оставена без движение. На 
05.11.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, призовката е 
върната в цялост. С разпореждане на докладчика от 12.11.09 г., ИМ е оставена 
без движение за посочване на актуален адрес на ответника и са издадени две 
съдебни удостоверения. Второто СУ е издадено на 19.12.09 г., но  не е  
получено от ищеца, към момента на проверката (19.04.10 г.);  
                - гр.д. № 45662/2009 год., обр. на 06.10.2009 г., иск по чл. 45 ЗЗД. 
На 09.10.09 г. ИМ е оставена без движение с дадени указания. На 29.10.09 г. 
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ИМ отново е оставена без движение, издадено е СУ. На 07.12.09 г. е 
депозирана молба-уточнение и на същата дата е изпратен препис от ИМ на 
ответника за отговор. Призовката е върната в цялост, поради което на 
21.01.2010 г. служебно е изискан актуалния адрес на ответника. Призовката 
повторно е върната в цялост и с разпореждане от 15.03.10 г., на ответника е 
назначен особен представител. Към момента на проверката (19.04.10 г.) не е 
изтекъл срока за изпълнение  указанията.  

  - гр.д. № 41735/2009 г., обр. на 28.08.2009 г., иск по чл. 422, вр. 
чл. 415, ал. 1 ГПК. На 03.09.09 г. служебно е изискано ч.гр.д. № 1294/09 г., на 
82 с-в СРС. На 07.10.09 г. съдия ГЕОРГИЕВА е разпоредила повторно да се 
изпрати писмо до СРС, 82 състав. На 02.11.09 г. е изпратено трето 
напомнително писмо, но този път съдията го е адресирала до председателя на 
ІІІ-то ГО и моли за спешност, делото е получено на 14.01.2010 г. С 
разпореждане от 14.01.10 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за 
отговор,получено на 14.03.10 г.На делото е отбелязано да се докладва на 
20.04.10г.  
 
                      Към момента на проверката се установи , че 55 бр. дела са без 
движение. По разпореждане на съдията се извършват различни процесуални 
действия: изпращане на съобщения по чл. 131 ГПК и  изчакване на 
законовоопределения срок за отговор на ответника; назначаване на особен 
представител, изпълнение на дадени указания по изправяне нередовност на 
ИМ и др. Деловодителят на състава следи за сроковете, посочени от 
докладчика и прецизно извършва всички разпореждания. Съдия ГЕОРГИЕВА 
се произнася същия ден или в рамките на няколко дни, при  получаване 
доклада.  
 
                      - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ НАСРОЧВАНЕ ДЕЛАТА В 
ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ 
                      При проверката на насрочените дела  констатирахме, че съдия 
ГЕОРГИЕВА се е произнасяла с разпореждане по чл. 131 ГПК, констатирайки 
редовността на ИМ и приложенията към нея. След постъпване отговора на ИМ 
или след изтичане срока за това, делата са докладвани своевременно на 
титуляра. Определенията по чл. 140, ал. 1 ГПК са изчерпателни. Съдия 
Георгиева изготвя проект за доклад, по см. на чл. 140, ал. 3 ГПК.   
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                     - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  върнати в с.з.  
                     Проверката установи, че през 2009 г., съдията докладчик е 
отменил дадения ход по същество по 2 бр. дела. Проверката на делата, 
установи следното:  
                - гр.д. № 25802/2007 год., обр. на 13.11.2007 г., иск по чл. 14, ал. 4 
ЗСПЗЗ. През 2008 г. са проведени 5 съдебни заседания. В с.з. от 18.02.2009 г. е 
даден ход по същество на делото. С определение от 27.04.09 г., в срока за 
произнасяне, съдът е установил, че производството по делото е процесуално 
недопустимо, поради което е отменил дадения ход по същество и прекратил 
производството по дело;  
       - гр.д. № 44522/2008 г., обр. на 19.12.2008 г., иск по чл. 124, ал. 1 
ГПК. На 03.02.2009 г., ИМ  е оставена без движение, издадено е СУ. На 
25.03.09 г., ИМ отново е оставена без движение за внасяне на ДТ. С 
разпореждане от 09.06.09 г., производството по делото е прекратено по 
отношение на единия ответник; препис от ИМ е изпратен на другия ответник 
за отговор. На 14.07.09 г. е депозиран отговор от ответника и на 28.07.09 год. 
са постановени определението по чл. 140 и проекта за доклад. В първото по 
делото с.з. - 21.10.09 г. е даден ход по същество. В срока за произнасяне, с 
определение от 20.11.09 г., съдът е констатирал, че производството по делото е 
процесуално недопустимо, отменил дадения ход по същество на делото и е 
прекратил производството.  
   
        Проверката установи, че делата са били с фактическа и правна 
сложност, по първото дело са проведени 6 съдебни заседания, събирали са се 
доказателства, но едва в срока за произнасяне съдът е констатирал, че 
производството по делото е недопустимо. По второто дело са се извършвали 
различни процесуални действия и независимо, че по делото има проект за 
доклад, едва в срока за произнасяне съдът е констатирал, че производството 
е процесуално недопустимо. Независимо от горните констатации, следва да 
се отбележи, че съдия ГЕОРГИЕВА  задълбочено проучва делата си, което е 
видно от изготвените проекти за доклади и сочи  изключително добра 
предварителна подготовка по всички насрочени дела. 
 
                    ІІІ. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  - общо 17 бр. 
 
                    Спрени дела през 2009 г. на 29 състав - 7 бр. 
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                    При проверката на случайно избрани дела се установи следното: 
                    - гр.д. № 60/2005 год., обр. на 05.01.2005 г., иск по чл. 336, ал. 1 
ГПК /отм./. С определение в з.з. от 07.04.2006 г. съдът е спрял производството 
по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б. ”г” ГПК /отм./. Писмени справки за 
движението на преюдициалното дело са правени през 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 
м. януари 2010 г.;  
                    - гр.д. № 7303/2007 год., обр. на 05.04.2007 г., иск по чл. 31, ал. 2 
ЗС и чл. 86, ал. 1 ЗЗД  и особено искане по чл. 308 и сл. ГПК /отм./. На  
11.04.2007 г. съдът е оставил производството по делото без движение, с 
указания за изпълнение в срок. На 24.04.2007 г. съдът е оставил без уважение 
молбата по чл. 308 ГПК /отм./, като неоснователна. Производството по делото 
е спряно в с.з. от 12.12.2007 г., на осн. чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК /отм./ - до 
приключването на преюдициалния спор. Правени са писмени справки по 
движението на преюдициалното дело през 2008 г. и м. януари 2010 г.; 
                    - гр.д. № 2148/2008 год., обр. на 28.01.2008 г., иск по чл. 19, ал. 3 
ЗЗД. В с.з. от 10.12.2008 г. съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 
182, ал. 1, б. ”г” ГПК /отм./ - до приключване на преюдициалното дело. 
Писмена справка за движението на преюдициалното дело е правена през 2009 
г. и м. януари 2010 г.;  
                    - гр.д. № 32232/2009 год., обр. на 23.06.2009 г., иск по чл. 108 ЗС. В 
с.з. от 02.03.2010 г., съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 229, 
ал. 1, т. 2  ГПК, с дадени указания на ищците за представяне на данни за 
правоприемници на починалия ответник; 
                    - гр.д. № 8736/2009 год., обр. на 13.02.2009 г., иск по чл. 45, ал. 1 
ЗЗД. На 29.06.2009 г. производството по делото е спряно, на осн. чл. 229, ал. 1, 
т. 4 ГПК, до приключване на преюдициалното дело. Правена е писмена 
справка по движението на преюдициалното дело през м. януари 2010 г. 
   

          Към момента на проверката се установи, че за всички спрени 
дела на 29 състав, през м. януари 2010 год. са направени  справки  и същите са 
докладвани на титуляра на състава. 
 
                    ІV. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  за  2009 г. - 84 бр.  
 
                    От проверката на случайно избрани прекратени дела,  
констатирахме: 
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                    - гр.д. № 19428/2008 год., обр. на 14.07.2008 г., иск по чл. 124, ал. 1 
ГПК. В с.з. на 11.02.2009 г. съдът, на осн. чл. 130 ГПК е върнал ИМ на 
подателя, тъй като е приел, че е сезиран с процесуално недопустим иск и е 
прекратил производството по делото; 
                   - гр.д. № 26630/2008 год., обр. на 04.09.2008 г., иск по чл. 240, ал. 1, 
вр. чл. 79, ал. 1 ЗЗД. В с.з. на 14.04.09 г. съдът е прекратил производството по 
делото, на осн. чл. 232 ГПК, поради оттегляне на предявените искове в цялост;     
                    - гр.д. № 33351/2008 год., обр. на 31.10.2008 г., иск по чл. 213, ал. 1 
КЗ. В с.з. от 10.03.2009 г., съдът е прекратил производството по делото, на 
основание чл. 233 ГПК, поради отказ от предявените искове в цялост; 
                - гр.д. № 35227/2009 г., обр. на 10.07.09 г., съдът е прекратил 
производството по делото на осн. чл. 232 ГПК, поради оттегляне на 
предявените искове в цялост. 
   
               Част от приключените искови производства за 2009 г., по които 
няма постановен съдебен акт по съществото на спора са тези, при които 
ИМ е върната, на основание чл. 129, ал.3 ГПК, респ. чл. 100, ал.2 ГПК /отм./ и 
на основание чл. 130, изр. първо ГПК. 
               От справка по срочната книга за 2009 г. се констатира, че една 
част от прекратените в съдебно заседание искови производства, са поради 
отказ или оттегляне на иска.   
                    
                    V. ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  съгласно чл. 235, ал. 
5, изр. първо  и чл. 13 ГПК  
 
                    Проверката установи, че по част от приключилите искови дела през 
2009 г., съдебният акт е обявен в срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК. 

          По  останалата част от приключилите дела през 2009 г., решението 
е обявено в срок до два месеца след заседанието, в което е завършено 
разглеждането на делото, като например: 
                    - гр.д. № 6155/2007 год., обр. на 22.03.2007 г., с пр. основание чл. 
135, ал. 1 ЗЗД. В с.з. на 19.05.2009 г. е даден ход по същество, съдебният акт е 
обявен на 13.07.2009 г.;  
                     - гр.д. № 13960/2008 год., обр. на 21.05.2008 г., с пр. основание чл. 
55, ал. 1 ЗЗД.  В с.з. на 20.05.2009 г. е даден ход на делото по същество, 
съдебният акт е обявен на 17.07.2009 г.; 
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                - гр.д. № 37938/2008 год., обр. на 21.11.08 г., с пр. основание чл. 
232, ал. 2, предл. второ ЗЗД. В с.з. на 02.06.2009 г. е даден ход на делото по 
същество, съдебният акт е обявен на 24.07.09 г.; 
       - гр.д. № 9025/2008 год., обр. на 10.03.2008 г., с пр. основание чл. 
108 ЗС.  В с.з. на 17.11.2009 г. е даден ход по същество, съдебния акт е обявен 
на 18.01.2009 г.; 
        - гр.д. № 37292/2009 год., обр. на 22.07.2009 г., с пр. основание чл. 
49, вр. чл. 45, ал. 1 ЗЗД. В с.з. на 15.12.2009 г. е даден ход по същество, 
съдебния акт е обявен на 08.02.2010 г. 
                     За 2009 г. няма обявен съдебен акт в срок над 3 месеца. 
     
                    От срочната книга за 2010 г. се установи, че през м. януари 2010 
г. са обявени за решаване 9 бр. дела, като по всичките има постановен  
съдебен акт,  в срока по чл. 235, ал. 1 ГПК.  
     През м. февруари 2010 г. са обявени за решаване 13  бр. дела, по 
всичките има обявен съдебен акт  в срок до един и до  два месеца. 
     През м. март 2010 г. са  обявени за решаване 20  дела, по 8  от 
които към датата на проверката /21.04.2010 г./ има  обявен  съдебен акт в 
едномесечен срок. 
                    При последващата проверка през м. ХІ. 2010 г. се установи, че 
през първото тримесечие на 2010 г. са обявени за решаване 42 дела, като от 
12-те дела, приключили през м.ІІІ.2010 год., които към датата на проверката 
не са  били решени, съдебните актове са обявени както следва: 4 дела - в 
едномесечен срок, 8 дела -  в срок до 2 месеца. 
     През първото тримесечие на 2010 г. всички обявени съдебен 
актове са  в срок до 2  месеца.  
              
                    През 2009 г. са постановени 8 неприсъствени решения, а през 
първото тримесечие на 2010 г. – 2 бр., при проверката на които се установи, че 
има връчване на неприсъственото решение на страната, срещу която е 
постановено, с оглед правото на защита по чл. 240 ГПК 
 
                     VІ. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗГЛЕДАНИ ПО ДЕЖУРСТВА - по реда на чл. 390 ГПК  - 91 бр. 
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                     През 2009 год. на 29 състав са били разпределени на дежурство 91 
бр. дела по реда на чл. 390 ГПК.  В деня на образуването им те са докладвани 
на състава и още същия ден съдията се е произнасял.  При проверката на 
произволно избрани дела констатирахме:   
                 - ч.гр.д. № 10426/2010 год., обр. на 09.03.2010 г. С определение от 
09.03.10 г. съдът е оставил без уважение молбата за обезпечение на бъдещ иск 
като неоснователна; 
                     - ч.гр.д. № 10735/2010 год., обр. на 09.03.2010 г. Същия ден, съдът 
е допуснал исканото обезпечение, посочил е размера на паричната гаранция и 
е определил  14 - дневен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от 
датата на получаване на обезпечителната заповед. На 12.03.10 г. молителят е 
уведомен за определението на съда, но към датата на проверката същият не е 
внесъл определената парична гаранция;  
                     - ч.гр.д.№ 10787/2010 год., обр. на 10.03.2010 г. Същия ден,  съдът 
е  оставил без уважение молбата за обезпечение като неоснователна; 
 - ч.гр.д. № 11161/2010 г., обр. на 11.03.2010 г. На същия ден съдът е 
допуснал исканото обезпечение, посочил е размера на паричната гаранция и е 
определил  14 - дневен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от датата 
на получаване на обезпечителната заповед. На 01.04.2010 г. по делото е 
постъпила молба за отмяна на обезпечението, връщане на паричната гаранция 
и прекратяване производството по делото. С определение от 07.04.10 г. съдът, 
на осн. чл. 402 ГПК, е отменил определението, с което е допуснато 
обезпечение на бъдещ иск, обезсилил е издадената обезпечителна заповед и е 
наредил освобождаване на внесената от молителя парична гаранция. 
 
                    Проверката констатира, че обезпечителните производства са 
администрирани своевременно и изрядно  от съдията-докладчик, като по 
всички обезпечения е определяна парична гаранция, след внасянето на която 
съдът е издавал на молителя обезпечителна заповед.  
             
                    VІІ. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА по  чл. 310 ГПК  
 
     По реда на Глава двадесет и пета ГПК, по реда на чл. 310 т. 2 ГПК,  
на съдия ГЕОРГИЕВА са разпределени 2 дела през 2009 г. и 2 дела към 
19.04.2010 г.: 
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        - гр.д. № 224632/2009 г., обр. на 27.04.2009 г. На 28.04.09 г. ИМ е 
оставена без движение за внасяне  ДТ, на 07.05.09 г. е представена бележка за 
внесена ДТ. На 07.05.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. 
На 07.07.09 г. е представен отговор и незабавно съдът е постановил 
определението по чл. 140, ал. 1 ГПК и доклад. Докладът е изпратен на 
страните с едноседмичен срок за становище и делото е насрочено на 28.07.09 г. 
Поради нередовна процедура по призоваване на ответника, делото е отложено, 
като в с.з. на 05.08.09 г. е даден ход по същество и обявен 14.08.09 г. за 
произнасяне с решение. Решението е обявено на 14.08.09 г.;  
       - гр.д. № 56404/2009 г., обр. на 19.12.2009 г. На 21.12.09 г. препис 
от ИМ е изпратена на ответника за отговор. Призовката върната в цялост, на 
27.01.2010 г. е изискана служебна справка за актуалния адрес на ответника. На 
15.03.10 г. отново е изпратено съобщение до ответника, но същият не е 
намерен, уведомлението е залепено. С разпореждане от 14.04.10 г. е назначен 
особен представител; 
       - гр.д. № 7041/2010 г., обр. на 15.02.2010 г. С разпореждане от 
15.02.10 г., ИМ е оставена без движение, молбата-уточнение е получена на 
06.04.10 г. На 07.04.10 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор; 
        - гр.д. № 7037/2010 г., обр. на 15.02.2010 г. С разпореждане от 
15.02.10 г., ИМ е оставена без движение, молба с квитанция за внесена ДТ е 
представена на 02.03.10 г. На 02.03.10 г. е изпратен препис от ИМ на ответника 
за отговор. С оглед данните от връчителя, съдът е разпоредил  на 31.03.10 г., 
връчване със съдействие на ОЗ „Охрана”. 
   
        От проверените дела е видно, че съдия ГЕОРГИЕВА се е 
произнасяла веднага, в деня на образуване на делото или най-късно на 
следващия ден. От проверените дела се налага извода, че стриктно се 
спазват всички срокове, визирани в Глава двадесет и пета  ГПК.  
 
                    VІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
 
                     Проверката констатира, че в по-голямата си част, съдия 
ГЕОРГИЕВА се е произнасяла в срок, като по 4 дела има забавяне - по 2 дела 
забавянето е 1 месец: ч.гр.д. № 19742/2009 год. и ч.гр.д. № 40086/2009 г.; по 1 
дело забавянето е 23 дни: ч.гр.д. № 18141/31.03.09 г.; по 1 дело забавянето е с 
13 дни: ч.гр.д. № 7836/2010 год. 
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                     Делата, образувани по реда на заповедното производство са 
добре администрирани. По проверените дела има отбелязване за издадения 
изпълнителен лист върху представения документ и заповедта за изпълнение. 
При делата, образувани по реда на чл. 410 ГПК, основен проблем е връчването 
на заповедта на длъжника – призовките се връщат в цялост, с отбелязване, 
че лицето не живее на посочения адрес. С приемането на Наредба № 
14/18.11.2009 г., съдът служебно извършва справка за настоящ и постоянен 
адрес на лицата, което значително съкращава времето за връчване на 
книжата.  
 

         ИЗВОДИ: 
 

                    Проверката на 29 състав установи, че делата са добре 
администрирани. Съдебният деловодител Д. Т. следи за сроковете и 
своевременно докладва делата на титуляра.  
       Към 19.04.2010 г., датата на проверката, са констатирани 55 бр. 
дела без движение и 17 бр. спрени дела – всички своевременно 
администрирани. 

Съдия ГЕОРГИЕВА се произнася в срок. Отлагането на делата е по 
обективни причини и в повечето случаи е през месец. Следва да се отчете и по-
малката натовареност на състава – 70 %, с оглед ангажираността й с 
административна дейност на съда, съгласно посочената по-горе заповед. 
Определението по чл. 140 ГПК е постановявано средно от 15 – 20 дни от 
представяне на отговора на ответника, или на изтичане срока за това. Съдия 
Георгиева е спазвала стриктно сроковете, визирани в Глава двадесет и пета 
ГПК.  

Решенията по всички свършени дела са обявени, както в срока по 
чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, така и в разумния тримесечен срок. 
      През 2009 г., съдия Георгиева е решила 164 искови производства, 
повечето от тях с правна и фактическа сложност. Проверката установи, че 
делата се проучват много добре, прецизира се редовността на ИМ, 
представените доказателства и направените доказателствени искания. При 
констатирана нередовност на ИМ същата се оставя без движение с указания за 
изпълнение. Изготвя се обстоен проект за доклад, по смисъла на чл. 140, ал. 3 
ГПК. 
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                                                     30 състав 
 
                    Титуляр на 30 състав е съдия ЛЮБКА ГОЛАКОВА, считано от 
02.02.2009 г. До 15.11.2007 г. е била съдия МАЯ ДАМЯНОВА, командирована 
в СГС. От 15.11.2007 г., насрочените съдебни заседания на 30 състав са 
поемани от съдии на Първо гражданско отделение по график,  без 
разпределение на нови дела, а висящите дела са преразпределени на други 
състави със Заповед на председателя на СРС. На състава са останали само 
спрените дела и делата, по които са постъпвали жалби. След поемането на 
състава от съдия ГОЛАКОВА, три висящи дела са върнати на състава. 

Съдия ГОЛАКОВА е започнала работа в СРС на 07.12.2004 г., като 
титуляр на 101 наказателен състав. От 27.12.2004 г. до 31.01.2009 г. е  била 
титуляр на 61 състав. За две седмици, съдия ГОЛАКОВА се е произнасяла по 
доклада на 74 състав, по нейна инициатива и съгласно Заповед № АС – 
17/15.01.2009 год. на председателя на СРС.  

Съдия ГОЛАКОВА е включена в графика за дежурства на делата 
по чл. 390 ГПК от 01.02.2009 г., а първото дежурство е на 02.03.2009 г., с оглед 
предварително изготвения график, което обяснява по-малкия брой обезпечения 
на състава.  

          Съдебен деловодител на състава от 21.03.2009 г., е А. П., преди 
това е била М. В.,  излязла в отпуск по майчинство. Съдебен секретар е С. Б.  
 
 
                     І. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ  ДЕЛА на 30 състав  
                      
                     По изготвените справки  от съд. деловодител, съд. секретар и 
електронните справки от статистика  са налице следните данни: 
                     Общ брой висящи дела на състава към 01.01.2009 г. – 23 бр. Общ 
брой разпределени през  2009 г. – 1096 бр., от които 70 бр. обезпечения по чл. 
390 ГПК /по дежурство/, или общо за разглеждане – 1119 бр. гр. дела. 
                     Свършените граждански дела за 2009 г. са  - 808 бр., от които  664 
бр. са заповедни производства. В тримесечен срок  са свършени – 741 бр., или 
91.70 %.     
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                     През  2009 год. свършените искови производства са 28 бр., от 
които 25 бр. са решените със съдебен акт, а 3 бр. са прекратени в с.з., видно от 
книгата за откритите съдебни заседания.  
        През 2009 г., съдия ГОЛАКОВА е постановила решения по 2 дела 
на 40 състав, във връзка с проведено с.з. на 15.10.2009 г.  

 През 2009 г., съдия ГОЛАКОВА  е постановила решения по 3 дела 
на 74 състав, във връзка със Заповед № АС – 17/15.01.2009 г. на Председателя 
на СРС. 
        През м. януари и м. февруари 2009 г., съдия ГОЛАКОВА е 
свършила  образуваните до края на м.І. 2009 г. 120 бр. заповедни производства 
на 61 състав и 138 бр. заповедни производства на 74 състав, съгласно 
представените на проверяващия екип  справки от деловодителите на 61 и на 74 
състави и статистика. В становището си  във връзка с констатациите на 
проверяващия екип съдия ГОЛАКОВА сочи други данни: 141 бр. заповедни 
производства на 61 състав и 299 бр. дела заповедни производства на 74 състав, 
които не съответстват на изготвените служебни по горе . 
                     Общият брой постановени съдебни актове, приключващи делото, 
видно от книгата за закрити и разпоредителни заседания  - 698. 
                     Общо прекратени производства – 52 бр. дела. 
                     Спрени производства на състава – 26 бр., от които 2 дела са 
спрени през 2009 г.  
                     През 2009 г. на 30 състав са насрочени в съдебно заседание – 89 
бр. дела, от които са отложени 59 дела, през първото тримесечие на 2010 г. са 
насрочени 100 бр. дела, от които са  отложени 59 дела. 
                     Общ брой висящи  граждански производства към 31.12.2009 г. – 
311 бр., а към 01.10.2010 г. - 511 бр.  
   
       Възражението на съдия ГОЛАКОВА, че за първото шестмесечие на 
2010 г., на 30 състав са разпределение най-много дела, като разликата е над 20 
броя, наложи извършване допълнителна  проверка от екипа на ИВСС на 
състава. Всички искови дела, разпределени на 30 състав за периода от 
01.01.2010 г. до 31.03.2010 г., включително допълнително разпределените по 
отводи преброени от деловодителя и проверени от екипа на ИВСС  установиха 
– 153 бр. искови производства, а  за същия период деловодителя от 
Заповедното деловодство установи, че на  състава са разпределени 398 бр. 
дела, или общо за периода са разпределени 551 бр. дела.  
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       На 02.12.2010 г. бе извършена допълнителна проверка от екипа на 
програмата за случайно разпределение на делата инсталирана на персоналния 
компютър на зам.председателя МЪГЪРДИЧЯН. Установи се, че съставите са с 
приблизително еднакъв брой разпределени дела – искови производства и 
еднакъв брой дела, по реда на заповедното производство, с изключение на 
съставите с по-малка натовареност. 
 
                     ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
 
                     От проверката на гражданските дела бе констатирано, че 
преимуществено съдебните заседания  по доказателствата се насрочват  до два 
месеца. Проверката констатира, че съдия Л. ГОЛАКОВА е насрочвала 
заседанията, съобразно причината за отлагане на делото, например за събиране 
на доказателства или при поискана от страните възможност за постигане на 
спогодба, делата са насрочвани през месец, най-много два месеца; при 
нередовна процедура по призоваване - до един, максимум до два месеца.  
 

           Налага се извода, че няма безпричинно отлагане на дела за срок, 
по-дълъг от два месеца.  
 
                     От книгата за откритите с.з. се констатира, че месечно са 
провеждани 1 - 9 с.з., с насрочени от 1 до 6 бр. граждански дела: напр.: 
                      - през м. април 2009 г. са били проведени 2 с.з.: на 14.04.2009 г. с 
насрочено 1 гр. дело; на 28.04.2009 г. с насрочено 1 гр. дело; 
                      - през м. октомври 2009 г. са проведени 8 с.з.: на 05.10.2009 г. с 
2 насрочени дела; на 06.10.2010 г. с 1 дела; на  12.10.2009 г. с насрочено 1 
дело; на 13.10.2009 г.  с насрочени 1 дело; на 19.10.2009 г. с насрочени  3 дела; 
на 20.10.2009 г. с насрочени 4 гр. дела; на 26.10.2009 г., с насрочени 3 гр. дела; 
на 27.10.2009 г. с насрочени 6 гр. дела.  
                      При проверка на срочните книги за 2009 и 2010 г. се установи, че 
същите се водят прегледно, с четливо изписване на графите и  отбелязване 
номер и дата на съд. акт.  
 
                     - ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА преди 2009 г., както и през 2009 г. и 
НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ ДАТАТА НА ПРОВЕРКАТА 
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                     През 2008 г., висящите дела на 30 състав, поради липса на титуляр, 
са били преразпределени на други състави от І ГО. Останали са няколко 
спрени дела и дела, по които са постъпили жалби. От деловодните книги и 
проверка на произволни дела бе констатирано:   
                     - гр.д. № 6331/1999 год., обр. на 28.09.1999 г., иск  по чл. 19 ЗЗД. 
В първото с.з. на 09.11.99 г., ИМ е оставена без движение. В с.з. на 13.03.2000 
г., производството по делото е спряно, до приключване на преюдициален спор. 
От тогава, ежегодно, през м. януари, са правени справки за движението на 
преюдициалното дело. На 03.06.2009 г. е постъпила молба за възобновяване на 
производството и след служебна справка, с определение от 01.07.09 г., 
производството е възобновено. В с.з. на 05.10.09 г., страните са изразили 
готовност за постигане на извън – съдебна спогодба. Проведени са с.з. на 
23.11.09 г., на 08.12.09 г., когато  делото е било отложено за 26.04.2010 г., тъй 
като страните не са успели да се снабдят с всички документи за сключване на 
спогодбата; 
         - гр.д. № 46210/2009 год., обр. на 12.10.2009 г., облигационен иск, 
изпратено от СГС по подсъдност. На 27.10.09 г. е изпратен препис от ИМ на 
ответника за отговор, получен на 22.12.09 г., определението по чл. 140, ал. 1 
ГПК е от 05.02.2010 г. В с.з. от 13.04.10 г., съдът е направил писмен доклад по 
чл. 146, ал. 1 ГПК. Делото е отложено за приемане на заключението на в.л. за  
18.05.2010 г.;  
                     - гр.д. № 47961/2009 год., обр. на 23.10.2009 г., иск по чл. 415, ал. 
1 ГПК. На 09.11.09 г. служебно е изискано ч.гр.д. № 4878/2009 г., на 86 с-в, 
получено на 02.12.09 г. На 07.12.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за 
отговор, представен на 14.01.2010 г. С определение от 05.03.10 г., делото е 
насрочено за 03.05.10 г.;  
                 - гр.д. № 47846/2009 год., обр. на 22.10.2009 г., иск по чл. 232, ал. 
2 ЗЗД, изпратено от РС – Смолян по подсъдност. На  01.12.09 г. е постановено 
определението по чл. 140 ГПК и с определението по чл. 140 ГПК, делото е 
насрочено на 08.02.2010 г., след което отложено за експертиза на 26.04.10 г.; 
         - гр.д. № 45054/2009 г., обр. на 30.09.2009 г., облигационен иск. 
На 22.10.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 
08.01.2010 г. Определението по чл. 140, ал. 1 ГПК е от 21.01.10 г. В първото по 
делото с.з. от 22.03.10 г. е конституирано трето лице – помагач, поради което 
ход на делото не е даден, отложено е за 27.04.10 г.; 
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       - гр.д. № 52816/2009 г., обр. на 26.11.2009 г., по чл. 356 ГПК. С 
разпореждане от 04.12.09 г., ИМ е оставена без дв., с указания. На 29.12.09 г. е 
постъпила молба за удължаване на срока. На 01.02.10 г., съдът е уважил 
молбата, като е удължил срока до 20.02.10 г. На 04.01.10 г. е подадена молба за 
изд. на СУ, на 10.02.10 г. – уважена. На 18.03.10 г. е представено 
доказателство, съгласно указанията на съда, на 30.03.10 г. е разпоредено да се 
изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е получено от 
ответника на 20.05.10 г., отговора е представен на 18.06.10 г., а на 05.10.10 г. са 
дадени указания на ищеца. На 28.10.10 г. е представена молба от ищеца, 
съгласно дадените указания на съда. Определението по чл. 140 ГПК е от 
08.11.10 г., първото с.з. е насрочено за 07.02.11 г. 
   
                     Първото съдебно заседание по делата, образувани след 
поемането състава от съдия ГОЛАКОВА на 02.02.2009 год.  е насрочвано 
след около  3 – 6 месеца, при редовна ИМ, като причините за това са 
обективни: изискване на частното гр. дело – заповедно производство за 
прилагане по исковото; издаване СУ за актуален адрес на ответника; 
забавяне при връчване на съобщения от връчителите, особено когато адреса 
е извън София, или налагането на повторно връчване; вписване на ИМ и др. 
Подготовката на делото в закрито заседание, съобразно изискванията на чл. 
140 ГПК, е осъществявана в период от 10 до 30 дни след получаване на 
отговора. В случаите, когато ИМ е оставяна без движение, или ответникът 
не е намерен на посочения адрес, първото с.з. е насрочвано след около 6 до 7 
месеца от образуването. Съдебните заседания са насрочвани през около 2 
месеца (без съдебната ваканция).  
 
                       - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ОСТАВЕНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
                       Произволно бяха проверени  някои от делата:       
                       - гр.д. № 14874/2009 год., обр. на 14.03.2009 г., иск по чл. 124, ал. 
1 ГПК. С разпореждане от 22.04.09 г., ИМ е оставена без движение, молба-
уточнение е представена на 16.05.09 г. На 01.06.09 г. е подадена молба за 
спиране действията по изп. дело. С разпореждане от 11.06.09 г., ИМ отново е 
оставена без движение с указания. На 30.06.09 г. е депозирана молба-
уточнение, на 10.07.09 г. съдът е дал последна възможност на ищеца да 
отстрани нередовностите. На 14.10.09 г. е представена молба с изисканата 
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данъчна оценка, наложило определяне  и срок на внасяне ДТ, с разпореждане 
от 27.10.09 г. На 22.03.2010 г. е подадена молба за освобождаване от ДТ и  с 
разпореждане от 30.03.10 г. е уважена. С определение от 15.04.10 г. е 
допуснато обезпечение на иска, чрез спиране на изпълнението по изп. дело, 
след представяне на доказателство за внесена парична гаранция; 
      - гр.д. № 16054/2009 год., обр. на 19.03.2009 г., иск по чл. 439, ал.1 
ГПК. На 17.04.09 г. са изискани преписи от доказателства от ЧСИ. На 05.06.09 
г. са представени изисканите документи. С разпореждане от 10.07.09 г. е даден 
срок на молителя за внасяне на ДТ, като е изпратено и второ съобщение на 
04.09.09 г. и второто не е върнато по делото. Изпратено е писмо до Началника 
на БП; 
      - гр.д. № 21012/2009 г., обр. на 15.04.2009 г., иск по чл. 14, ал. 4 
ЗСПЗЗ. С разпореждане от 25.05.09 г. е изпратено писмо до ОСЗГ „Овча 
купел”. На 22.07.09 г. е разпоредено вписване на ИМ в АВ, вписана на 09.10.09 
г. На 22.10.09 г. са изпратени преписи от ИМ на ответниците за отговор. 
Единият ответник не е намерен, издадено е СУ на ищеца и на 26.02.2010 г. е 
представил актуален адрес. На 04.03.10 г. е изпратен препис от ИМ за отговор; 
                - гр.д. № 47512/2009 год., обр. на 20.10.2009 г., облигационен иск. 
На 27.10.2009 г., ИМ е оставена без движение. Молба-уточнение е представена 
на 17.11.09 г. На 20.11.09 г. са изпратени преписи от ИМ на ответниците за 
отговор. На 07.12.09 г., ищецът е представил молба с допълнителни 
доказателства и същия ден, съдията е разпоредил да се изпратят преписи на 
ответниците. Единият ответник не е намерен на посочения адрес и  на 
01.02.2010 г. е определен срок на ищеца да посочи  актуален адрес;  

 - гр.д. № 56110/2009 г., обр. на 17.12.2009 г., иск по чл. 232,  ал.2 
ЗЗД. На 21.01.2010 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, 
върнато в цялост на 10.02.10 г. Изискана  е служебна справка за актуален адрес 
на ответника. На 04.03.10 г. повторно е изпратен препис от ИМ за отговор. 
 
                     Към момента на проверката се установи , че 173 бр. дела са без 
движение. По част от делата, при изпращане препис от ИМ с 
приложенията, същите са връщани в цялост, наложило допълнителна 
кореспонденция. По разпореждане на съда се извършват различни 
процесуални действия: изпращане на съобщения по чл. 131 ГПК и  изчакване 
на законоустановения срок за отговор на ответника; изпълнение на дадени 
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указания по изправяне нередовност на ИМ и др. Съдия ГОЛАКОВА се 
произнася по доклада в рамките на няколко дни. 
 
                      - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ НАСРОЧВАНЕ ДЕЛАТА В 
ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ 
                      При проверката на насрочените дела  се установи, че съдия 
ГОЛАКОВА се е произнасяла с разпореждане по чл. 131 ГПК, констатирайки 
редовността на ИМ и приложенията към нея. След постъпване отговора на ИМ 
или след изтичане срока за това, делата са докладвани своевременно на 
титуляра. Определенията по чл. 140, ал. 1 ГПК са изчерпателни. Съдия 
ГОЛАКОВА  не изготвя проект за доклад, по см. на чл. 140, ал. 3 ГПК, а такъв 
се прави в първото с.з.  
 
                    - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО и върнати в с.з. – 
няма. 
 
                    ІІІ. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  - общо 26 бр. 
 
                    Спрени дела през 2009 г. на 30 състав - 2 бр. 
                    При проверката на спрените дела на състава, на случаен принцип,  
се установи следното:  
                     - гр.д. № 8506/1995 год., обр. на 15.08.1995 г., с пр. основание чл. 
59 ЗЗД, вр. чл. 86 ЗЗД. В с.з. от 19.11.2007 г. съдът е спрял производството по 
делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б. ”б” ГПК /отм./, възобновено с определение от 
16.01.2008 г. С определение от 01.10.08 г. отново е спряно производството по 
делото и даден  6-месечен срок да се посочат правоприемници на починалия 
ответник. На 13.02.2009 г. съдът е дал указания по отношение уведомлението 
на един от ищците, указвайки, делото да се докладва на 30.08.09 г., но и към 
датата на проверката /21.04.2010 г./ делото не е администрирано; 
                    - гр.д. № 2433/2001 год., обр. на 21.02.2001 г., иск по чл. 79, ал. 1 
ЗЗД, вр. чл. 399, ал.1 ТЗ. В с.з. от 06.03.2006 г., съдът е спрял производството 
по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б. ”д” ГПК /отм./, до приключване на 
преюдициалното дело. Правена е справка за движението на преюдициалния 
спор през 2008 г.;        
                    - гр.д. № 7869/2004 год., обр. на 17.09.2004 г., иск по чл. 108 ЗС. 
Производството по делото е спряно в с.з. от 07.11.2005 г., на осн. чл. 182, ал. 1, 
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б. ”г” ГПК /отм./ - до приключване преюдициалното дело. Правени са писмени 
справки по движението на преюдициалното дело през м. януари 2006 г., м. 
януари 2007 г. Направено е запитване през януари 2008 г., по което няма 
постъпил отговор; 
                    - гр.д. № 21627/2009 год., обр. на 22.04.2009 г., с пр. основание чл. 
415, ал. 1 ГПК. В с.з. от 08.12.09 г., производството по делото е спряно, на осн. 
чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК. Дадени са указания на ищеца, в 6-месечен срок да 
посочи правоприемници на ответника.        
    

         Към момента на проверката /22.04.2010 г./ се установи, че през 
2009 г. спрените дела на 30-ти състав не са докладвани на титуляра на 
състава и не са администрирани. 
 
                     ІV. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА за  2009 г.- 52 бр.  
                     От проверката на случайно избрани прекратени дела,  
констатирахме: 
                     - гр.д. № 20429/2009 год., обр. на 09.04.2009 г., облигационен иск. 
С определение от 07.12.09 г., поради неотстраняване в срок нередовност на 
ИМ, на осн. чл. 129, ал. 3, вр. чл. 127, ал. 1, т. 2 ГПК, съдът е върнал ИМ на 
подателя и е прекратил производството по делото; 
                     - гр.д. № 17066/2009 год., обр. на 25.03.2009 г., иск по чл. 415 
ГПК, вр. чл. 124, ал. 1 ГПК. В с.з. от 02.02.10 г. съдът е прекратил 
производството по делото, на осн. чл. 232 ГПК, поради оттегляне на 
предявения иск в цялост;     
                     - гр.д. № 14484/2009 год., обр. на 13.03.2009 г., иск по чл. 108 ЗС. 
В с.з. от 30.03.2010 г., съдът е прекратил производството по делото, на 
основание чл. 233 ГПК, поради отказ от предявените искове в цялост; 
                 - гр.д. № 44114/2009 год., обр. на 18.09.09 г., молба по чл. 207 
ГПК. В с.з. от 17.11.09 г., съдът, след изслушване и приемане на заключението 
по допуснатата съдебно-техническа експертиза е прекратил производството по 
делото; 
                  - гр.д. № 53047/2009 г., обр. на 27.11.09 г., с пр. основание чл. 
448, ал. 1 ГПК. В с.з. на 26.01.2010 г., след направена декларация от страна на 
длъжника, съдът е прекратил производството по делото. 
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                    Основанията за прекратяване производството по делата са най-
разнообразни, но от извършената проверка може да се заключи, че за 
проверявания период част от основанията за прекратяване са следните:  ИМ 
е върната на подателя, на осн. чл. 129, ал. 3 ГПК, респ. чл.100, ал.2 ГПК 
/отм./, поради неотстранена  в срок  констатирана нередовност;  делата, 
образувани по искания за обезпечаване на доказателства по чл. 207 ГПК или  
искания от СИ по чл. 448 ал. 2 ГПК  - деклариране от длъжниците на 
имуществото и доходите им,  след извършване на съответните процесуални 
действия, с определение на съда, производството по делото е прекратено.   
      Част от исковите производства, прекратени в с.з., са на осн. чл. 
232 ГПК и чл. 233 ГПК – поради оттегляне  или отказ от  иска.  
  
                    V. ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  съгласно чл. 235, ал. 
5, изр. първо  и чл. 13 ГПК   
 
                     Проверката установи, че през 2009 г. незначителен е броя 
решения  обявени в срока по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК..  
                     По голяма част от приключилите дела през 2009 г., решението е 
обявено в срок до два месеца след заседанието, в което е завършено 
разглеждането на делото. 

           През 2009 г. има дела /15 бр./, по които решението е обявено в 
срок от два до три месеца след заседанието, в което е завършено 
разглеждането на делото, като например: 

          - гр.д. № 15662/2009 год., обр. на 17.03.2009 г.,  иск по чл. 19, ал. 3 
ЗЗД. В с.з. на 03.11.2009 г. е даден ход по същество, съдебният акт е обявен 
на 18.01.2010 г.;  
                   - гр.д. № 15660/2009 год., обр. на 17.03.2009 г., с пр. основание чл. 
14, ал. 4 ЗСПЗЗ. В с.з. на 10.11.2009 г. е даден ход на делото по същество, 
съдебният акт е обявен на 01.02.2010 г.; 
                - гр.д. № 23624/2006 год., обр. на 10.11.06 г., иск по чл. 240, ал. 1 
ЗЗД. В с.з. на 03.11.2009 г. е даден ход на делото по същество, съдебният акт 
е обявен на 18.01.2010 г.; 
                - гр.д. № 16204/2009 год., обр. на 20.03.2009 г., иск по  чл. 31, ал.2 
ЗС. В с.з. на 16.11.2009 г. е даден ход по същество, съдебния акт е обявен на 
04.02.2010 г.; 
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 - гр.д. № 38569/2009 год., обр. на 31.07.2009 г., с пр. основание чл. 
55, ал.1 ЗЗД. В с.з. на 16.11.2009 г. е даден ход по същество, съдебния акт е 
обявен на 18.01.2010 г. 
                    По 4 бр. дела, обявени за решаване през 2009 г.  решението е 
обявено в срок  над 3 месеца: 
                     - гр.д. № 18744/ 2007 г. приключило на 28.04.09 г., съд. акт е 
обявен на 06.08.09 г.; 
                    - гр.д. № 23897/2009 г., приключило на 19.10.09 г., съд. акт е 
обявен на 09.02.10 г.; 
                    - гр.д .№ 19300/2009 г., приключило на 26.10.09 г., съд. акт е 
обявен на 12.02.10 г.; 
                    - гр.д. № 30921/2009 г., приключило на 27.10.09 г., съд. акт е 
обявен на 01.02.10 г.; 
 
                   При проверка на срочната книга за 2010 г. се констатира 
следното: за първото тримесечие на 2010 г.  са обявени за решаване 38 
дела, от които по 3 дела  към 22.04.2010 г. има обявен съдебен акт в 
законоустановения срок. 
                   При последваща проверка през м.ХІ. 2010 г. се констатира, че 
решенията по 27 дела са обявени в срок над 3 месеца. 
 

         През 2009 г. по 5  дела са постановени неприсъствени решения, по 
които не е извършвано връчване на страната, срещу която  е постановено, с 
оглед правото на защита по чл. 240 ГПК, въпреки, че в решението изрично е 
указано от съдията препис от решението да се изпрати на ответника: 
гр.д.№10944/09 г.; гр.д.№10634/09 г., гр.д.№13107/09 г. И по трите дела, една 
година след постановяване на неприсъственото решение, т.е. през м. октомври 
2010 г., след нарочна резолюция от съдията за това, е изпратено съобщение за 
неприсъственото решение до ответника.         През първото тримесечие на 
2010 г. са постановени 5 бр. неприсъствени решения. 
 
                   VІ. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗГЛЕДАНИ ПО ДЕЖУРСТВА - по реда на чл. 390 ГПК    
 
                   През 2009 год. на 30 състав са били разпределени на дежурство 70 
бр. дела, по реда на чл. 390 ГПК.  В деня на образуването им те са 
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докладвани на състава и още същия ден съдията се е произнасял.  При 
проверката на произволно избрани дела, констатирахме:   
                 - ч. гр.д. № 12665/2010 год., обр. на 18.03.2010 г. В с.д. съдът е 
отхвърлил молбата за обезпечение на бъдещ иск, като неоснователна; 
                    - ч. гр.д. № 12769/2010 год., обр. на 18.03.2010 г. В с.д. съдът  е 
отхвърлил молбата за обезпечение на бъдещ иск, като неоснователна; 
                     - ч. гр.д. № 13081/2010 год., обр. на 19.03.2010 г.В с.д. съдът е 
допуснал исканото обезпечение, определил паричната гаранция и  20 дневен  
срок за предявяване бъдещия иск, считано от датата на получаване на 
обезпечителната заповед, като в същия срок следва да представи и 
доказателства за предявяването му. В указания срок е представено копие на 
ИМ, заведена в СРС; 
       - ч.гр.д. № 12775/2010 г., обр. на 18.03.2010 г. На същата дата,  
съдът е допуснал исканото обезпечение, определил паричната гаранция и  20-
дневен срок за предявяване на бъдещите искове, считано от датата на 
получаване на обезпечителната заповед, като в същия срок  следва да  
представи доказателства за предявяването им. На 16.04.2010 г. е изпратено 
съобщение до молителя за издаденото определение. 
 
                     Проверката констатира, че обезпечителните производства са 
администрирани своевременно и изрядно от съдията-докладчик, като по 
всички обезпечения е определяна парична гаранция, след внасянето на която  
съдът е издавал на молителя обезпечителна заповед.  
               
      VІІ. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА по  чл. 310 ГПК  
 
     По реда на Глава двадесет и пета ГПК, на съдия ГОЛАКОВА са 
разпределени 5 дела през 2009 г. и 1 дело към 22.04.2010 г.: 
       - гр.д. № 20264/2009 г., обр. на 09.04.2009 г., разгледано по реда на 
чл. 310, т. 2 ГПК. На 10.04.09 г. ИМ е оставена без движение. На 17.04.09 г. е 
изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, получено от него на 25.05.09 
г. В срока не е представен отговор. На 21.07.2009 г. е изготвено определението 
по чл. 312, ал. 1 ГПК, изготвен е доклад, изпратен на страните за становище, в 
едноседмичен срок. В с.з. от 08.09.09 г., поради оттегляне на ИМ  
производството по делото е прекратено; 
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       - гр.д. № 17027/2009 г., обр. на 25.03.2009 г., по реда на чл. 310, т. 
2 ГПК. На 03.04.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, 
получен на 14.04.09 г. В срока не е представен отговор. Определението по чл. 
312, ал. 1 ГПК и доклада по делото са от 02.06.2009 г. В първото с.з. на 
23.06.09 г. е даден ход на делото по същество и е постановено неприсъствено 
решение. На 24.06.09 г. е изпратено съобщение до ответника, с препис от 
решението; 
       - гр.д. № 10652/2009 г., обр. на 19.02.09 г., по реда на чл. 310, т. 2 
ГПК. Делото е докладвано на докладчика едва на 13.03.09 г. На 13.03.09 год. е 
изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, съобщението е  върнато в 
цялост. На 24.04.09 г. ИМ е оставена без движение, за актуален адрес на 
ответника, издадено е СУ. Молба с актуален адрес е представена на 28.05.09 г. 
На 09.06.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. Призовката 
отново е върната в цялост, на 10.07.09 г. са дадени указания до връчителя. 
Изпращани са още 2 съобщения, с указания на съдия – докладчика. На 12.10.09 
г. е назначен особен представител на ответника, изпратено е писмо до САК. 
Отговорът на ИМ е депозиран на 11.12.09 г. На 29.01.2010 г. съдът е насрочил 
делото в с.з. и е изготвил доклад по делото. В първото с.з. на 15.02.10 г. е даден 
ход по същество на делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 
26.02.10г. Решението е обявено на 26.02.10 г.; 
                - гр.д. № 8704/2010 г., обр. на 24.02.2010 г., по реда на чл. 310, т. 2 
ГПК. На 26.02.10 г. ИМ е изпратена на ответника за отговор, получен на 
11.03.10 г. В срока не е постъпил отговор. С определение от 22.04.10 г., делото 
е насрочено за 11.05.10 г., изготвен е доклад по делото. 
   
       От проверените дела е видно, че съдия ГОЛАКОВА се е 
произнасяла веднага, в деня на образуване на делото или най-късно на 
следващия ден. От проверените дела се налага извода, че се спазват 
сроковете, визирани в Глава двадесет и пета  ГПК, с изключение на срока, 
визиран в чл. 312, ал. 1 ГПК - в деня на постъпване на отговора на ответника 
или на изтичане на срока за това съдът насрочва делото и изготвя доклада 
по делото. От проверените дела установихме, че този срок не е стриктно 
спазван, има  случаи, когато съдия ГОЛАКОВА е постановявала 
определението близо месец след изтичане на срока за отговор на ответника – 
гр.д. № 20264/2009 год.   
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                    VІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
 
                     Проверката констатира, че в не малка част, съдия ГОЛАКОВА се е 
произнасяла в срок, но има и дела, при които забавянето е от около 1 до 2 
месеца: ч.гр.д. № 27044/2009 г.; ч.гр.д. № 15232/2009 год.; ч.гр.д. № 
22154/2009 г.; ч.гр.д. № 24134/2009 г.; ч.гр.д. № 5357/2010 г.; ч.гр.д. № 5329/10 
год. 
        
                     Делата, образувани по реда на заповедното производство са 
добре администрирани, същите се докладват между 7 и 10 дни от 
входирането им в регистратурата на съда. По проверените дела има 
отбелязване за издадения изпълнителен лист, върху представения документ и 
заповедта за изпълнение. По дела, образувани по реда на чл. 417, т. 9 ГПК, 
проверката установи, че оригинала на записа на заповед е върнат на 
заявителя, като по делото е приложено копие, след отбелязването за 
издадения ИЛ. При делата, образувани по реда на чл. 410 ГПК, основен 
проблем е връчването на заповедта на длъжника – призовките се връщат в 
цялост, с отбелязване, че лицето не живее на посочения адрес. С приемането 
на Наредба № 14/18.11.2009 г., съдия Голакова служебно извършва справка за 
настоящия и постоянен адрес на лицата, което значително съкращава 
времето за връчване на книжата.  
 
                    ИЗВОДИ: 
 

Проверката на 30 състав установи, че делата са сравнително добре 
администрирани. Съдебният деловодител А. П. е от една година, постепенно  
навлиза в работата, проявява стремеж и желание да се обучава. Наложително е 
титулярът на състава да е взискателен и да контролира работата на 
деловодителя.  
       Към 21.04.2010 г., момента на проверката, са констатирани 173 бр. 
дела без движение, своевременно администрирани. Спрените дела са 26 бр., не 
са докладвани на титуляра на състава, не са администрирани. 

Отлагането на делата в с.з. е по обективни причини, като в 
повечето случаи отлагането е през 2 месеца. При проверката се установи, че 30 
състав е с най-малък брой насрочени дела в с.з., като една от причините за това 
е, че към 01.01.2009 г., съставът е бил с най-малка висящност. Отчетен бе и 
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фактът, че през м.ІІ.2009 г., на 30 състав няма насрочени съдебни заседания и 
няма разпределени обезпечения по дежурство, с оглед предварително 
изготвения график.  

Определението по чл. 140 ГПК е постановявано средно от 10 до 30 
дни от постъпване на отговора на ответника, или на изтичане срока за това.  

Решенията по свършените дела са обявени както в срока по чл. 235, 
ал. 5, изр. първо ГПК, така и в разумния тримесечен срок. За първото 
тримесечие на 2010 г., от 37 обявени за решаване дела, по 27 дела съдебният 
акт е обявен в срок над 3 месеца. 
                    През 2009 г. съдия ГОЛЯКОВА е решила 28 бр. искови 
производства на 30 състав, 2 бр. искови производства на 40 състав, 3 бр. 
искови производства на 74 състав и 48 бр. искови производства на 61 състав, 
обявени за решаване през 2008 г. Отчете се и обстоятелството, че съдия 
ГОЛАКОВА се е произнасяла по доклада на 74 състав за период от 2 седмици 
през м.І.2009 г.  
                     Делата се проучват добре. Не се изготвя проект за доклад, по 
смисъла на чл. 140, ал. 3 ГПК, същият се прави в първото по делото с.з. -  
прецизен и подробен, даващ възможност на страните да изложат становищата 
си. 
                     30 състав  към 02.02.2009 г. когато е поет от съдия ГОЛАКОВА  е 
бил с висящи 23 дела, 45 състав към 1.06.2009 г. когато е поет от съдия ПЕТЯ 
ПЕТКОВА е бил с висящи 47 дела и 48 състав към 1.07.2009 г. когато е поет от 
съдия СТАНИМИРА ИВАНОВА е бил с висящи 43 дела и съобразно 
организацията на работа през 2009 г. имат следните показатели: решени 
искови производства през 2009 г. и през  първото тримесечие на 2010 г.: 
                     - 30 състав – 28 от, които 4 акта са обявени в срок над 3 месеца 
през 2009 г.  и  38, от които 28 акта са обявени в срок над 3 месеца през 2010 г.; 
                     - 45 състав – 8, от които всички в срок до 3 месеца и  19,  от които 
3 акта в срок над 3 месеца през 2009 г.  и  
                     - 48 състав - 13, от които всички актове обявени в 1 месечен срок 
през 2009 г. и всички 20 акта  постановени през 2010 г. обявени в 1 месечен 
срок.  
                     Висящността на тези състави в края на 2009 г. и към 1.10.2010 г. е: 
                      - 30 състав - 311 висящи дела в края на 2009 г. и  - 511  към 
01.10.2010 г.;  
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                      - 45 състав - 298 висящи дела в края на 2009 г. и - 296  към 
01.10.2010 г.;   
                     - 48 състав – 204 висящи дела в края на 2009 г. и – 258 към 
01.10.2010 г.  
                      На една и съща дата - 02.02.2009 г. са встъпили: съдия 
ГОЛАКОВА на 30 състав и ПЕТЯ СТОЯНОВА на 51 състав, която наред с 
текущия доклад е решила всички заповедни производства постъпили през 
м.ХІІ.2008 г. на 51 състав – 57 бр. през през м.ІІІ.2009 г. и за цялата 2009 г. е 
решила 131 искови производства. В сравнение с останалите състави на Първо 
ГО, резултатите по показатели: натовареност по свършените дела, 
натовареност по насрочване постъпилите през 2009 г. дела и 2010 г. дела и на 
следващо място – висящност на делата към 01.10.2010 г., сочат за проблеми в 
организацията на работата на съдия ГОЛАКОВА.    

 
    
 

31 състав 
  
                    Титуляр на 31състав е съдия КАЛИНА ИЛИЕВА от 20.10.2008 г. 
Съдия ИЛИЕВА е започнала работа в СРС на 17.03.2003 г., като титуляр на 64 
състав ІІ ГО. От м. юли 2004 г. до м. март 2005 г. и от м. юли 2007 до 
20.10.2008 г. е била в отпуск за отглеждане на малко дете. 

          Съдебен деловодител на състава е А. П., започнала работа на 
21.03.2009 г., без опит в съдебната система, на мястото на М. В., излязла  в 
отпуск за отглеждане на малко дете. Съдебен секретар е Д. П., дългогодишен 
опитен служител.  

Определените заседателни дни на състава са понеделник - цял ден 
и сряда - цял ден. 
                      
 
                     І. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ  ДЕЛА на 31 състав  
 
                     По изготвените справки от съд. деловодител, съд. секретар, 
електронните справки на статистика са налице следните данни: 
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                    Общ брой висящи дела на състава към 01.01.2009 г. – 319 бр. Общ 
брой разпределени дела през 2009 г. – 1162 бр.,  от които  90 бр. обезпечения 
по чл. 390 ГПК /по дежурство/ или общо за разглеждане – 1481 бр. гр. дела. 
                    Свършените граждански дела за 2009 г. - 1126 бр., от които 765 бр. 
са заповедни производства. В тримесечен срок  са свършени – 782 бр., или 
69.44 %.     
                    През 2009 г. свършените искови производства са 209 бр. от които 
193 са решените със съдебен акт, а 16 бр. са прекратените в с.з., видно от 
книгата за откритите съдебни заседания. 
                    Общият брой постановени съдебни актове, приключващи делото, 
видно от книгата за закрити и разпоредителни заседания – 775. 
                    Общо прекратени производства – 43 бр. дела 
                    Спрени производства на състава – 40 бр., от които 7 дела са спрени 
през 2009 г.  
                    През 2009 г. на 31 състав са били насрочени 739 бр. дела, от които 
са отложени 495 бр. или 66.98 %, а през първото тримесечие на 2010 г., от 
насрочените 191 бр. дела са отложени 130 или 68.06 %.                       
                    Общ брой висящи граждански производства към 31.12.2009 г. – 
355, а към 01.10.2010 г. – 381 дела. 
                    Посочените по-горе данни открояват нивото на натовареност на 
състава.  
 
                    ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
 
                    От проверката на гражданските дела бе констатирано, че повечето 
съдебни заседания, по доказателствата, се насрочват  през два до три месеца. 
Проверката констатира, че съдия ИЛИЕВА е насрочвала заседанията 
съобразно причината за отлагане на делото, например: за събиране на 
доказателства или при допусната съдебна експертиза, делата са насрочвани за 
след два, до три месеца; при нередовна процедура по призоваване - до два 
месеца.  

             
         Налага се извода, че няма безпричинно отлагане на дела за срок, 

по-дълъг от два месеца.  
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                    От книгата за откритите с.з. констатирахме, че през 2009 г. месечно 
са провеждани 5 - 8 с.з., с насрочени от 1 до 17 бр. граждански дела, напр.: 
                    - през м. април 2009 г. са били проведени 5 с.з. на: 01.04.2009 г., с 
насрочени 8 гр. дела; на 06.04.2009 г. с насрочени 19 гр. дела; на 08.04.2009 г. с 
9 насрочени дела; на  27.04.2009 г. с насрочени 16 дела; на 29.04.2009 г. с 
насрочени  8 дела; 
                    - през м. октомври 2009 г. са проведени 8 с.з. на: 05.10.2009 г. с 16 
насрочени дела; на 07.10.09 г. – с 9 дела; на 12.10.2009 г. с насрочени 19 дела; 
на 14.10.09 г. с насрочени 9 дела; на 19.10.2009 г. с насрочени 18 дела; на 
21.10.2009 г. с насрочени 10 дела; на 26.10.2009 г. с насрочени 17 дела; на 
28.10.2009 г. с насрочени 10 дела. 
                    При проверка на срочната книга за 2009 г. се констатира, че при 
част от делата, след залепване на диспозитива на съдебния акт, няма 
отбелязана дата, на която същият е обявен, както няма и подпис на служителя.  
                    Срочната книга за 2010 г. се води прецизно, с четливо попълване 
на графите, диапозитивът на  съдебния акт се залепва в графа „решение”, с 
дата и подпис на служителя. 
 
                    - ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА преди 2009 г., както и през 2009 г. и 
НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ ДАТАТА НА ПРОВЕРКАТА 
                    От деловодните книги и проверка на произволно избрани дела бе 
констатирано:   
                     - гр.д. № 11857/2006 год., обр. на 31.05.2006 г., иск  по чл. 14, ал. 4 
ЗС, съдия КЪНЕВ и съдия ИЛИЕВА. В първото с.з., на 20.09.06 г. и на 04.12.06 
г., не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по призоваване на 
ответник. През 2007 г., по доказателствата, делото е  отлагано в 4 с.з.: 26.02.07 
г., 14.05.07 г., 08.10.07 г. и 19.12.07 г. През 2008 г. – проведени са 2 с.з.: 
31.03.08 г. и 10.12.08 г. – съдия ИЛИЕВА. През 2009 г. са проведени 3 с.з. : 
01.04.09 г., 01.06.09 г. и  на 07.10.09 г., когато е даден ход на делото по 
същество. Решението е постановено на 11.12.09 г. На 15.02.10 г. е подадена 
въззивна жалба. С определение от 18.03.10 г., постановено по в.гр.д. № 
2855/2010 г., СГС, ІV-а въззивен с-в е върнал делото на СРС, 31 с-в за 
допълване на решението. С разпореждане от 01.04.10 г.,  делото е насрочено за 
19.05.10 г.; 
 - гр.д. № 10759/2007 год., обр. на 10.05.2007 г., иск по чл. 26 ЗЗД, 
във вр. с чл. 108 ЗС. На 18.05.07 г., ИМ е оставена без движение. С 
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определение от 13.06.07 г., съдът е допуснал обезпечение на иска, след внасяне 
гаранция. На 17.12.07 г. е било първото с.з., поради нередовна процедура по 
призоваване на ответника, не е даден ход на делото. През 2008 г. са проведени 
3 с.з.: 24.03.08 г., 23.04.08 г. и 15.12.08 г. – съдия ИЛИЕВА.  На 09.01.2009 г., 
производството по делото е спряно, на осн. чл. 182, ал. 1, б. „б” ГПК (отм.), а  
на 10.07.09 г. е възобновено. Проведени са с.з. на: 11.11.09 г.; 17.02.10 г.; 
12.04.10 г., за изслушване на съдебна експертиза, делото е отложено за 
07.06.10 г.; 
                    - гр.д. № 826/2008 год., обр. на 14.01.2008 г., вещен иск, по чл. 97, 
ал. 1 ГПК (отм.) – с  9 ответника. На 16.01.2008 г. е разпоредено да се издадат 
СУ. На 18.02.08 г. е подадена молба за ново СУ. На 14.04.08 г. е депозирана 
молба-уточнение на ИМ, с искане за издаване на нови СУ. На 14.07.08 г. е 
разпоредено вписване на ИМ. На 09.10.08 г. са изпратени преписи от ИМ на 
ответниците за отговор. На 05.11.08 г. е указано на ищеца да уточни 
претенцията си. На 05.12.08 г. е разпоредено вписване на молбата-уточнение. 
През 2009 г. са проведени 3 с.з.: 08.06.09 г. (първото по делото с.з.), 28.10.09 г. 
и 14.12.09 г. На 14.03.2010 г. е проведено с.з., за изслушване на експертиза, 
отложено за 17.05.10 г.;  
                 - гр.д. № 12173/2009 год., обр. на 27.02.2009 г., изпратено от 
Административен съд - СГ по подсъдност. На 19.03.09 г. е изискана адм. 
преписка. На 29.04.09 г. е изпратено ново писмо до ОСЗГ р-н „Витоша”, даден 
е 14 дн. срок за изпълнение. В първото с.з., на 14.10.09 г., са конституирани 
нови страни; на 09.12.09 г., поради нередовна процедура по призоваване, не е 
даден ход на делото; на 10.03.2010 г. е даден ход на делото и  по 
доказателствата е отложено за 12.05.10 г.; 
        - гр.д. № 34840/2009 г., обр. на 09.07.2009 г., облигационен иск. 
На 10.07.09 г. ИМ е оставена без движение. На 12.08.09 г. е допуснато 
обезпечение на исковете. На 12.08.09 г., ищците са освободени от заплащане 
на ДТ. На 09.10.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. На 
04.12.09 г. е постановено определение по чл. 140, ал.1 ГПК. В първото с.з. на 
24.02.2010 г. не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по 
призоваване на ответника. Делото е насрочено за 17.05.10 г.  
   
                     Първото съдебно заседание по делата, образувани след 
01.03.2008 год. е насрочвано след около 3 месеца, при редовна ИМ. В случаите, 
когато ИМ е оставяна без движение, поради искания за съдебни 
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удостоверения или поради голям брой  ответници, при смърт  наложило 
конституиране на наследници, първото с.з. е било след 10 до 18 месеца, след 
образуване на делото. Съдебните заседания са насрочвани през около 2 
месеца (без съдебната ваканция). От постъпване на отговора на ответника 
или на изтичане на срока за това, до постановяване на определението по чл. 
140 ГПК, минават средно 10 дни. 
 
  - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ОСТАВЕНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ  
ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА 
                    Произволно бяха проверени  някои от делата:       
                    - гр.д. № 1637/2007 год., обр. на 30.01.2007 г., иск по чл. 19, ал. 3 
ЗЗД, във вр. с чл. 126а ГПК (отм.), съдия КЪНЕВ, след това съдия ИЛИЕВА. 
На 31.01.07 г., ИМ е оставена без движение, издадено СУ. На 13.02.07 г. е 
постъпила молба-уточнение. На 14.02.07 г. е разпоредено ИМ да се впише, 
ищецът е получил оригинала на ИМ на 13.03.07 г. От 13.03.07 г. до 07.09.2009 
г. няма извършени никакви процесуални действия. С разпореждане от 07.09.09 
г. е изпратено съобщение до ищеца, че следва в 7-дн. срок да впише ИМ. 
Съобщението е получено на 23.10.09 г. С разпореждане от 13.11.09 г., съдът е 
върнал ИМ, поради неизпълнение на дадените указания; 
 - гр.д. № 1920/2008 год., обр. на 25.01.2008 г., иск по чл. 108 ЗС. 
На 01.02.08 г., ИМ е оставена без движение, изд. е СУ. Постъпили са две 
молби за удължаване на срок и двете уважени. На 12.05.08 г. е постъпила 
молба за изд. на второ СУ, изд. на 22.05.08 г., получено на 05.08.08 г. На 
17.05.08 г. е получено удостоверение на данъчната оценка на имотите. С 
разпореждане от 26.05.08 г. ИМ е оставена без движение за доплащане на ДТ. 
С молба от 08.10.08 г. е представен документ за платена ДТ. На 10.10.08 г. е 
отбелязано, че сумата е внесена след срока. На 05.11.08 г. е разпореждането за 
вписване на ИМ в АВ и  след тази дата, няма извършени никакви процесуални 
действия. Делото не е докладвано на съдия ИЛИЕВА. Разпореждането за 
вписване не е изпълнено и съдебният деловодител не е сметнал за нужно да 
докладва делото;  
 - гр.д. № 5197/2009 г., обр. на 27.01.2009 г., вещен иск. На 24.02.09 
г., ИМ е оставена без движение и е издадено  СУ. На 19.03.09 г. е представена 
молба с удостоверение за дан. оценка. На 20.03.09 г. е допусната съдебна 
експертиза, назначено е в.л. и е определен депозит. На 06.04.09 г. е 
представено док. за внесен депозит за в.л. На 08.04.09 г. съдът е разпоредил да 
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се призове в.л., на 25.06.09 г. е изпратена нова призовка, не е върната по 
делото. От 25.06.09 г. до момента на проверката – 27.04.2010 г., не са 
извършвани никакви процесуални действия, делото не е докладвано на 
титуляра на състава;  
 - гр.д. № 32498/2009 год., обр. на 24.06.2009 г., иск по чл. 55, ал. 1 
ЗЗД. На 10.07.09 г., ИМ е оставена без движение. На 19.08.09 год. е постъпила 
молба с доказателства, а на 07.09.09 г. е издадено СУ. На 28.10.09 г. е 
представена молба от ищеца за оттегляне иска в една част и на същата дата в 
тази му част съдът е прекратил производството по делото, дал е указания до 
ищеца и е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. На 19.01.2010 г. е 
изискана служебна справка за адреса на ответника. На 08.02.10 г. е указано на 
ищеца да представи доказателства за внесени разноски за назначаване на 
особен представител на ответника. Съобщението е получено на 22.02.10 г. И  
към момента на проверката, не са представени доказателства за депозита, 
поради което не е изпратено писмо до САК; 

- гр.д. № 38844/2009 г., обр. на 03.08.2009 г., иск по чл. 14,  ал. 4 
ЗС. На 07.08.09 г. е отхвърлена молбата за допускане обезпечение на исковете. 
Съобщенията са изпратени на 13.08.09 г., получени на 01.12.09 г. На 05.10.09 г. 
е представена молба за изд. на СУ, извършвани са и др. процесуални действия. 
На 22.12.09 г. е разпоредено вписване на ИМ. На 01.04.2010 г. съдът е указал 
на ищците да посочат един от тях или друго лице за съдебен адрес. 
Съобщенията са изпратени на 13.04.10 г., не са върнати по делото. ИМ и към 
датата на проверката /27.04.2010 г./ не е вписана в АВ;  

- гр.д. № 30/2010 г., обр. на 04.01.2010 г., иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. 
На 08.01.10 г., ИМ е оставена без движение за внасяне на ДТ. На 19.02.10 г., 
съдът е върнал ИМ, поради неизпълнение на указанията в дадения срок. 
 
                    Към момента на проверката се установи , че 141 бр. дела са без 
движение. Проверката установи, че има дела по които не са извършвани 
процесуални действия близо 1 година - гр.д. № 5197/2009 г., а по гр.д. № 
1920/2008 г. -  1 година и половина. Като обективна причина може да се 
посочи смяната на титуляра на състава и съдебния деловодител, но 
независимо от посочените обективни причини, съдия ИЛИЕВА следва да 
разпореди на съдебния деловодител, делата без движение да се докладват 
своевременно. По други дела, с оставени ИМ без движение, се констатира 
своевременно произнасяне по постъпили молби, по разпореждане на съда се 
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извършват различни процесуални действия: изпращане на съобщения по чл. 
131 ГПК и изчакване на законово определяния срок за отговор на ответника; 
изпълнение на дадени указания по изправяне нередовност на ИМ и др. Съдия 
ИЛИЕВА се произнася по доклада в рамките на същия ден или до 2 -3  дни.  
 
                    - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ НАСРОЧВАНЕ ДЕЛАТА В 
ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ 
                    При проверката на насрочените дела се констатира, че съдия 
ИЛИЕВА се е произнасяла с разпореждане по чл. 131 ГПК, констатирайки 
редовността на ИМ и приложенията към нея. След постъпване отговора на ИМ 
или след изтичане срока за това, делата са докладвани своевременно на 
титуляра. Определенията по чл. 140, ал. 1 ГПК са изчерпателни. Съдия Илиева 
не изготвя проект на доклад, по см. на чл. 140, ал. 3 ГПК , а такъв се прави в 
първото с.з.   
 
                    - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО и върнати в с.з.  
                    Проверката установи, че през 2009 г., съдията докладчик е отменил 
дадения ход по същество по 10 бр. дела. Проверката на някои от тях, установи: 
                - гр.д. 20910/2007 год., обр. на 28.09.2007 г., иск по чл. 14, ал. 4 
ЗСПЗЗ, съдия КЪНЕВ, след това съдия ИЛИЕВА. През 2008 г. – проведени 3 
с.з., като от 15.12.08 г., титуляр на състава е съдия Илиева. През 2009 г. – 3 с.з. 
На  02.11.09 г. е даден ход по същество. В срока за произнасяне, съдът е 
установил, че исковете са недопустими, поради което е отменил дадения ход 
по същество на делото и е прекратил производството; 
       - гр.д. № 2656/2008 г., обр. на 04.02.2008 г., вещен иск, върнат от 
ВКС за ново разглеждане от друг състав. На 07.02.08 г., ИМ е оставена без 
движение. На 24.03.08 г. е постъпила молба – уточнение, но с разпореждане от 
25.03.08 г. отново е оставена без движение. Проведени са 4 с.з. и на 04.11.09 г. 
е даден ход по същество на делото. В срока за произнасяне, съдът е установил, 
че е подадена молба от ищеца за прекратяване на производството по 
отношение на първия ответник, а  вторият ответник е задължителен другар на 
първия ответник. С определение от 18.01.10 г. съдът е отменил дадения ход по 
същество на делото и е прекратил производството; 
 - гр.д. № 36598/2008 год., обр. на 17.11.2008 г., иск по чл. 14, ал. 3 
ЗСПЗЗ. На 28.11.08 г. е изискана цялата преписка от ответника. В с.з. от 
02.11.2009 г. е даден ход по същество на делото. В срока за произнасяне, съдът 
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е констатирал, че жалбата е просрочена, поради което с определение от 
29.12.09 г., съдът е отменил дадения ход по същество и е прекратил 
производството по делото; 
 - гр.д. № 13484/2009 г., обр. на 06.03.2009 г., вещен иск, делото е 
върнато от СГС за ново разглеждане от друг състав. На 10.06.09 г. е даден ход 
по същество. В срока за произнасяне, съдът е преценил, че не е изпълнил 
указанията на въззивната инстанция за събиране доказателства и на 03.06.09 г. 
е отменил дадения ход, указвайки на ищците да ангажират доказателства. 
Извършени са различни процесуални действия, делото е насрочено за 
разглеждане на 12.05.2010 г.; 
 - гр.д. № 20754/2009 г., обр. на 13.04.2009 г., облигационен иск. На 
30.04.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. В с.з. от 16.11.09 
г. е даден ход по същество. В срока за произнасяне, съдът е установил, че ИМ е 
нередовна и с определение от 04.02.10 г. е отменил дадения ход, оставяйки ИМ 
без движение, с указания до ищеца. На 12.03.10 г. е представена молба–
уточнение, делото е насрочено за 10.05.10 год. 
 

Проверката установи, че делата са били с фактическа и правна 
сложност, като по две от разгледаните дела, докладчик е бил първо съдия 
КЪНЕВ и поети от съдия ИЛИЕВА. По гр.д. № 13484/2009 г. и гр.д. № 
20754/2009 г. би могло да се направи извод за недобра предварителна 
подготовка по делата, наложило отменянето на дадения ход по същество и 
насрочването им в с.з. Независимо от това, следва да се отчете голямата 
натовареност и сравнително малкия брой дела, по които се е наложило 
отмяна хода по същество и връщане на делата за допълнително разглеждане. 
 

ІІІ. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  - общо 40 бр. 
 

                    Спрени дела през 2009 г. на 31 състав - 7 бр. 
При проверката на случайно избрани дела се установи следното: 

                    - гр.д. № 4711/2004 год., обр. на 04.06.2004 г., иск по чл. 31, ал. 2 
ЗС. В с.з. от 04.10.2004 г., съдът е спрял производството по делото, на осн. 
чл. 182, ал. 1, б. ”г”  ГПК /отм./ - до приключване с влязло в сила решение  
преюдициалното дело. Справка е правена само през 2006 г.; 
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                    - гр.д. № 403/2009 год., обр. на 06.01.2009 г., предявен обратен иск. 
С определение от 20.02.2009 г., производството по делото е спряно, на осн. чл. 
229, ал. 1, т. 4 ГПК; 
                    - гр.д. № 381/2009 год., обр. на 06.01.2009 г., облигационен иск. С 
разпореждане от 18.02.2009 г., съдът е спрял производството по делото, на осн. 
чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Няма правени справки по движението на 
преюдициалното дело; 
                 - гр.д. № 18801/2008 год., обр. на 07.07.2008 г., с пр. основание чл. 
14, ал. 3 ЗСПЗЗ. С определение, постановено в с.з. от 10.03.2010 г., съдът е 
спрял производството по делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до 
приключване на преюдициалното дело с влязъл в сила съдебен акт; 
 - гр.д. № 12868/2005 год., обр. на 30.12.2005 г., вещен иск. С 
определение в с.з. от 22.11.2006 г., съдът е спрял производството по делото, на 
осн. чл. 182, ал. 1, б. ”г” ГПК /отм./. Няма правени справки за движението на 
преюдициалния спор. 

 
 Към момента на проверката се установи, че за спрените дела на 

31 състав, през 2009 г. и през м. януари 2010 год., не са направени  справки  и 
същите не са докладвани на титуляра на състава. 
 
                    ІV. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА за  2009 г. - 43 бр.  
 
                    От проверката на случайно избрани прекратени дела,  
констатирахме: 
                     - гр.д. № 6435/2006 год., обр. на 22.03.2006 г., иск по чл. 12, ал. 3 
ЗСПЗЗ. В с.з. от 17.06.2009 г., съдът е прекратил производството по делото, 
поради неявяване на ищците и неизпълнение на многократно даваната 
възможност за представяне на доказателства; 
                     - гр.д. № 409/2008 год., обр. на 02.01.2008 г., установителен иск. В 
с.з. от 08.04.2009 г., съдът е прекратил производството по делото, поради 
оттегляне на предявения иск;     
                     - гр.д. №12281/2008 год., обр. на 30.04.2008 г., иск по чл. 26, ал. 2 
ЗЗД. В с.з. от 13.05.2009 г., съдът е прекратил производството по делото, на 
основание чл. 233 ГПК, поради отказ от предявения иск; 
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                - гр.д. № 7896/2009 год., обр. на 06.02.09 г., жалба срещу решение 
на ОСЗ „Н.И.”. С определение, постановено в с.з. от 30.09.09 г., съдът е 
прекратил производството по делото като недопустимо.    
  
        Една част от приключените искови производства за 2009 г., по 
които няма постановен съдебен акт по съществото на спора, са поради 
връщане на ИМ, на основание чл. 129, ал.3 ГПК, респ. чл. 100, ал.2 ГПК /отм./ 
и чл. 130, изр. 1 ГПК. 
                  От справка по срочната книга за 2009 г. се констатира, че част 
от прекратените в с.з. искови производства са на основание чл. 232 ГПК или 
чл. 233 ГПК.   
  
                     V. ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  съгласно чл. 235, 
ал. 5, изр. първо  и чл. 13 ГПК  
 
                     Проверката установи, че  този състав е с  най големия брой  
решени искови производства през 2009 г. – 193  и в голямата си част  
решенията са обявени в срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК.  

           По малка част от делата съдебният акт е обявен в срок до два 
месеца, а изолирани са случаите, в които решението е обявено в срок до 3 
месеца след заседанието, в което е завършено разглеждането на делото,  като 
това са делата, приключили през м.ХІІ. 2009 г.: 
                     - гр.д. № 27311/2007 год., обр. на 22.11.2007 г., по чл. 26, ал. 2 
ЗЗД, вр. чл. 108 ЗС. В с.з. на 14.12.2009 г. е даден ход по същество, съдебният 
акт е обявен   на 22.02.2010 г.;  
                     - гр.д. № 5156/2008 год., обр. на 21.02.2008 г., по чл. 13, вр. чл.15 
ПУРНЕС.  В с.з. на 16.12.2009 г. е даден ход на делото по същество, съдебният 
акт е обявен на  22.02.2009 г.; 
        - гр.д. № 21153/2008 год., обр. на 29.07.08 г., по чл. 13 ПУРНЕС. В 
с.з. на 07.12.2009 г. е даден ход на делото по същество, съдебният акт е обявен 
на  22.02.2010 г.; 
        - гр.д. № 13109/2009 год., обр. на 06.03.2009 г.,  - чл. 415, ал.1 
ГПК.  В с.з. на 14.12.2009 г. е даден ход по същество, съдебния акт е  обявен  
на 04.03.2010 г.; 
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        - гр.д. № 12556/2009 год., обр. на 05.03.2009 г., по чл. 49, ал.1 ЗЗД. 
В с.з. на 14.12.2009 г. е даден ход по същество, съдебния акт е обявен на 
23.02.2010 г. 
    
                    За 2009 г. няма обявено решение в срок над 3 месеца. 
     
                    От срочната книга за 2010 г. се установи, че първото съдебно 
заседание за 2010 г. е проведено на 01.02.2010 г. През месец февруари са 
обявени за решаване 25 дела, като по всичките има обявен съдебен акт в 
срока по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК или в срок до два месеца. 
      През м. март 2010 г. са  обявени за решаване 31  дела, по 6  от 
които, към датата на проверката /26.04.2010 г./, има обявен съдебен акт. 
                    При последващата проверка през м. ХІ.2010 г. се установи, че от 
обявените за решаване 57  дела през първото тримесечие на 2010 г., 
съдебните актове са обявени в срок до 2 месеца /по 31 дела/ и в срок до 3 
месеца по 24 дела, а по гр.д. № 39722/2008 г. приключило на 22.03.2010 г. 
решението е обявено на 23 06.2010 г. 
 
                    Похвални са усилията положени от съдия КАЛИНА ИЛИЕВА, 
с оглед приключването на делата, видно от броя решени дела и срока за 
обявяване на  съдебните актове.  
 
                   През  2009 г. е постановено 1 неприсъствено решение. За първото 
тримесечие на 2010 г. са постановени 2 неприсъствени решения. По гр.д. № 
39783/09 г., постановено неприсъствено решение на 09.03.2010 г., проверено 
на. 26.04.2010 г. от екипа на ИВСС се установи, че не е  изпратено  съобщение 
за връчване до ответника, с оглед правото на защита по реда на чл. 240 ГПК. 
 
                     VІ. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗГЛЕДАНИ ПО ДЕЖУРСТВА - по реда на чл. 390 ГПК   
 
                     През 2009 год. на 31 състав са били разпределени на дежурство 90 
бр. дела, по реда на чл. 390 ГПК.  В деня на образуването им или най-късно 
на следващия ден, те са докладвани на съдията, който се е произнасял по 
искането. При проверката на произволно избрани дела  се констатира 
следното:   
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                 - ч.гр.д. № 2500/2010 год., обр. на 19.01.2010 год. С определение 
от 20.01.10 г. съдът е допуснал исканото обезпечение и определил  14 - дневен 
срок за предявяване бъдещия иск, считано от датата на получаване на 
обезпечителната заповед. На 20.01.10 г., обезпечителната заповед е получена 
от представител на молителя. Представено е доказателство за предявен в срок 
иск; 
                     - ч.гр.д. № 2667/2010 год., обр. на 20.01.2010 год. На 21.01.10 г. 
съдът е допуснал исканото обезпечение и е определил  14 - дневен срок за 
предявяване на бъдещия иск, считано от датата на получаване на 
обезпечителната заповед. На 17.02.2010 г. е постъпила молба за отмяна на 
допуснатото обезпечение. С определение от 19.02.2010 г., съдът е отменил 
определението и е обезсилил издадената обезпечителна заповед; 
                     - ч.гр.д. № 2826/2010 год., обр. на 21.01.2010 год. На  22.01.10 г. 
съдът е  допуснал исканото обезпечение и е определил  14 - дневен срок за 
предявяване на бъдещия иск, считано от датата на получаване на 
обезпечителната заповед. Представено е доказателство за предявен в срок иск; 
                     - ч.гр.д.№ 3059/2010 год., обр. на 22.01.2010 год. и още същия ден  
съдът е  допуснал исканото обезпечение и е определил  14 - дневен срок за 
предявяване на бъдещия иск, считано от датата на получаване на 
обезпечителната заповед. По делото не е представено доказателство за 
предявен иск в указания срок, изтекъл на 23.03.10 г. Към датата на проверката 
- 03.05.10 г., делото не е администрирано; 
         - ч.гр.д. № 14654/2010 г., обр. на 26.03.2010 г., разпределено на 
съдия ВАСИЛЕВ, заместващ титуляра съдия ИЛИЕВА. С определение от 
29.03.10 г., съдът е допуснал исканото обезпечение, посочил е размера на 
паричната гаранция и е определил  14 - дневен срок за предявяване на бъдещия 
иск, считано от датата на получаване на обезпечителната заповед. На 29.03.10 
г. е изпратено съобщение до молителя, но към датата на проверката няма 
върнат отрязък от съобщението, удостоверяващ валидно връчване.  
 
                     Проверката констатира, че при обезпечителните производства 
съдията-докладчик се е произнасял своевременно по допускане на 
обезпечителната мярка, по всички дела са представени писмени 
доказателства и изолирано, при непредставени убедителни писмени 
доказателства,  съдът е определят парична гаранция, независимо от цената 
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на бъдещия иск. В голямата част по делата има представени доказателства 
за предявения иск, в указания от съда срок.   
            
                     VІІ. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА по  чл. 310 ГПК – няма. 
 
                     VІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
 
                      Проверката констатира, че в не малка част, съдия ИЛИЕВА се е 
произнасяла в срок, но има и дела, при които забавянето е от около 20 дена до 
месец и половина: ч.гр.д. № 26148/2009 г.; ч.гр.д. № 5367/2010 год.; ч.гр.д. № 
25924/2009 г.; ч.гр.д. № 30544/2009 г.; ч.гр.д. № 29298/2009 г.; ч.гр.д. № 
36105/2009 г. 
        
                     Делата, образувани по реда на заповедното производство са 
добре администрирани, същите се докладват между 7 и 10 дни от 
образуването. По проверените дела има отбелязване за издадения 
изпълнителен лист върху представения документ и заповедта за изпълнение. 
По дела, образувани  по реда на чл. 417, т. 9 ГПК, проверката установи, че 
оригинала на записа на заповед не е върнат на заявителя, поради не 
представена молба за това. По делата са приложени копия от записа на 
заповед, но преди  отбелязването за издадения ИЛ. Проверката установи, че 
има дела, по които е постъпила молба от заявителя за сгрешено име или 
единен граждански номер на длъжника, което е наложило издадената вече 
заповед и изпълнителен лист да се анулират – чрез задраскване и 
перфориране на листа, след което са издадени нова заповед и нов ИЛ:  ч.гр.д. 
30544/2009 г.,  ч.гр.д. 29298/2009 г. и  36105/2009 г. 

          При делата, образувани по реда на чл. 410 ГПК, основен проблем е 
връчването на заповедта на длъжника – призовките се връщат в цялост, с 
отбелязване, че лицето не живее на посочения адрес. С приемането на 
Наредба № 14/18.11.2009 г., съдът служебно извършва справка за настоящия 
и постоянен адрес на лицата, което значително съкращава времето за 
връчване на книжата.  
 

          ИЗВОДИ: 
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Проверката на 31 състав установи, че делата са сравнително добре 
администрирани, съдебният деловодител А. П., започнала работа на 21.03.2009 
г., навлиза в работата и проявява  умение  и желание да се обучава. 

Към 27.04.2010 г., датата на проверката, са констатирани 141 бр. 
дела без движение, като се установиха  няколко неадминистрирани дела за 
период от 1 година. Спрените дела са 40 бр., голяма част от тях не са 
докладвани на титуляра и са  неадминистрирани. 

Съдия ИЛИЕВА се произнася в срок по докладваните дела, 
отлагането на  насрочените дела е по обективни причини, като в повечето 
случаи - през 2 месеца. Определението по чл. 140 ГПК е постановявано средно 
до 10 дни от постъпване на отговора на ответника, или на изтичане срока за 
това.  

Решенията по свършените дела са обявени както в срока по чл. 235, 
ал. 5, изр. първо ГПК, така и в разумния тримесечен срок. Проверяващите 
отчетоха факта, че  през 2009 год., 31 състав е на първо място по брой решени 
искови производства  и  брой общо свършени дела в сравнение с останалите 
състави. 

През 2009 г., съдия ИЛИЕВА е решила 193 бр. искови 
производства, а през 2010 г. - 57 искови производства, повечето от тях с правна 
и фактическа сложност. Проверката установи, че делата се проучват добре, при 
констатирана нередовност на ИМ същата се оставя без движение, с указания за 
изпълнение. Не се изготвя проект за доклад, по смисъла на чл. 140, ал. 3 ГПК, 
същият се прави в първото по делото с.з. 
         
 

32 състав 
 
                     Титуляр на 32 състав е съдия НЕВЕНА ЧEУЗ, считано от 
28.01.2006 г., на която дата е започнала работа в СРС. Съдебен деловодител е 
Я. Т., започнала работа на 02.06.2009 г., без стаж и опит в съдебната система, 
на мястото на В. М., преместена в служба „Архив”. През м. ІІІ  и м. ІV.2009 г., 
съставът е бил без постоянен съдебен деловодител, довело до нарушаване 
обичайния ритъм на работа. Съдебен секретар до 01.09.2009 г. е била К. Ж., а 
от 01.11.2009 г. е Й. Ц.  

                       
                      І. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ  ДЕЛА на 32 състав  



 112 

                      
                     По изготвените справки от съд. деловодител, съд. секретар и 
електронните  справки от статистика, са налице следните данни: 
                     Общ брой висящи дела на състава към 01.01.2009 г. – 230 бр. Общ 
брой разпределени дела през 2009 г. – 1147 бр., от които  84 бр. обезпечения 
по чл. 390 ГПК /по дежурство/, или общо за разглеждане – 1377 бр. гр. дела. 
                     Свършените граждански дела за 2009 г. са 1116 бр., от които 782 
бр. са заповедни производства. В тримесечен срок са свършени   – 914 бр., или 
81.89 %.   
                     През 2009 г. свършените искови производства са 181 бр., от 
които решени със съдебен акт 163 бр. и прекратени 18 бр. в с.з., видно от 
книгата за откритите съдебни заседания.  
                      Общият брой постановени съдебни актове, приключващи делото, 
видно от книгата за закрити и разпоредителни заседания  - 862.  
                      Общо прекратени производства – 75 бр. дела 
                      Спрени производства на състава – 16 бр., от които 4 дела са 
спрени през 2009 г.  
                      През 2009 г. на 32 състав са насрочени 542 бр. дела и отложени 
346 бр. или 63.83 %, а през  първото тримесечие на 2010 г.,  от насрочените 171 
бр. дела са отложени 97 или 56.72 %.  
                      Общ брой висящи  граждански производства към 31.12.2009 г. – 
261, а към 01.10.2010 г. - 273 дела.  
                      Посочените по-горе данни открояват нивото на натовареност на 
състава.  
 
                     ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
 
                     От проверката на гражданските дела бе констатирано, че 
преимуществено, съдебните заседания  по доказателствата се насрочват  през 
два до три месеца. Проверката констатира, че съдия ЧЕУЗ е насрочвала 
заседанията съобразно причината за отлагане на делото, например: за събиране 
на доказателства или при допусната съдебна експертиза делата са насрочвани 
за след два, до три месеца; при нередовна процедура по призоваване или за 
постигане на спогодба - до два месеца.  
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           Налага се извода, че няма безпричинно отлагане на дела за срок, 
по-дълъг от три месеца.  

 
                     От книгата за откритите с.з. констатирахме, че през 2009 г. 
месечно са провеждани 5 - 9 с.з., с насрочени от 3 до 23 бр. граждански дела, 
напр.: 
                     - през м. април 2009 г. са били проведени 5 с.з.: на 02.04.2009 г., с 
насрочени 5 гр. дела; на 07.04.2009 г. с насрочени 9 гр. дела; на 09.04.2009 г. с 
3 насрочени дела; на  14.04.2009 г. с насрочени 9 дела; на 16.04.2009 г. с 
насрочени  7 дела; на 28.04.2009 г. с насрочени 23 дела;          
                    - през м. октомври 2009 г. са проведени 9 с.з.: на 01.10.2009 г. с 11 
насрочени дела; на 06.10.09 г. – с 14 дела; на 08.10.09 г. с насрочени 10 дела; 
на 13.10.09 г. с насрочени 21 дела; на 15.10.09 г. с насрочени 6 дела; на 
20.10.09 г. с насрочени 10 дела; на 22.10.09 г. с насрочени 5 дела; на 27.10.09 г. 
с насрочени 11 дела; на 29.10.2009 г. – с 11 насрочени дела. 
                    При проверка на срочната книга за 2009 г. се констатира, че при 
част от приключилите дела, в графа „решение” е изписан само номер на 
решение, без да е посочено какво е решението, в други случаи е залепван 
диспозитива на съдебния акт. При останалите дела е направено отбелязване на 
ръка: „искът уважен” или „искът отхвърлен”, съгласно указанията на и.д. 
председателя на съда. 
                    При проверка на срочната книга за 2010 г. се констатира изрядно 
водене на същата. В графа „решения” се залепва диспозитива на съд. акт и се 
изписва номер на решението, с посочена дата на обявяване и подпис на 
служителя. За първото тримесечие на 2010 г. са обявени за решаване 63 дела, 
от които по 60 съдебният акт е обявен в законоустановения едномесечен срок,  
по 1 дело съд. акт е обявен в срок до два месеца и по 2 дела - в срок до три 
месеца. 
  
                    - ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА преди 2009 г., както и през 2009 г. и 
НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ ДАТАТА НА ПРОВЕРКАТА 
                    От деловодните книги и проверка на произволни дела бе 
констатирано:   
                    - гр.д. № 22974/2003 год., обр. на 29.12.03 г., облигационен иск, 
съдия ПЕЙЧИНОВА, след това на доклад на съдия ЧЕУЗ. ИМ е оставена без 
движение, през 2004 г. са проведени 3  с.з.: на 04.05.04 г., на: 29.06.04 год. и на  
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18.11.04 г., през 2005 г. – 2 с.з.: на 01.03.05 г., а на  21.04.05 г., производството 
по делото е спряно до приключване на гр.д. № 11734/04 г., по описа на СРС-30 
с-в. През м. януари, всяка година, са правени справки за движението на 
преюдициалното дело. С определение от 25.02.2010 г., производството по 
делото е възобновено и насрочено за 13.05.10 г.; 
        - гр.д. № 6776/2007 год., обр. на 30.03.2007 г., иск по чл. 79 ЗЗД. 
На 21.04.2007 г., ИМ е оставена без движение. Проведени са с.з. на: 12.06.07 г., 
23.10.07 г., 04.12.07 г., 21.02.08 г., 10.04.08 г., 27.05.08 г., а на  04.12.08 г. – 
производството по делото е спряно на осн. ч. 182, ал. 1 б. „б” ГПК (отм.). На 
17.03.2009 г. производството по делото е възобновено. На 09.06.2009 г. и на 
13.10.2009 г., ход на делото не е даден, поради нередовно призоваване 2-ма от 
ответниците, наложило призоваване чрез ДВ. На 09.02.2010 г. ход на делото не 
е даден, поради нередовно призоваване  други двама от ответниците, отложено 
за 13.05.2010 г.; 
                     - гр.д. № 16620/2008 год., обр. на 13.06.2008 г., иск по чл. 109а ЗС 
и чл. 124, ал. 1 ГПК. На 01.07.08 г. ИМ е оставена без движение, като молбата 
с изпълнени указания е постъпила на 17.07.08 г. На 25.07.08 г. е 
разпореждането за вписване на ИМ в АВ. На 19.08.08 г. е изпратен препис от 
ИМ на ответниците за отговор, а на 16.02.09 г., производството е прекратено, 
поради недопустимост на иска. На 11.06.09 г., СГС, ІV-а състав е отменил 
определението за прекратяване и е върнал делото на 16.06.09 г. за по 
нататъшни съдопроизводствени действия. Определението на съдията по чл. 
140, ал. 1 ГПК е от  28.10.2009 г. В с.з. на 08.12.09 г., делото е отложено по 
доказателствата за 16.03.10 г., за изслушване на тройна експертиза, отложено 
за 20.05.10 г.;  
                 - гр.д. № 53025/2009 год., обр. на 27.11.2009 г., облигационен иск. 
На 03.12.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, получено на 
20.02.2010 г. С разпореждане от 30.03.10 г., делото е насрочено за 20.05.10 г.; 
        - гр.д. № 45892/2009 г., обр. на 08.10.2009 г., облигационен иск. 
На 24.11.2009 г. ИМ е оставена без движение. На 29.01.10 г. е представена 
молба с изпълнение указания. На 01.02.10 г. е изпратен препис от ИМ на 
ответника за отговор. С разпореждане от 30.03.10 г., делото е насрочено за 
20.05.10 г. 
                     Първото съдебно заседание по делата, образувани след 
01.03.2008 год. е насрочвано след около 3 месеца, при редовна ИМ. В случаите, 
когато ИМ е оставяна без движение, първото с.з. е било след 5 месеца след 
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образуването на делото, като през това време са се извършвали различни 
процесуални действия. Съдебните заседания са насрочвани през около 2 
месеца (без съдебната ваканция). Няма безпричинно отлагане на съдебни 
заседания. От постъпване на отговора на ответника, до постановяване на 
определението по чл. 140 ГПК минават средно от 20 до 30 дни, с изключение 
на гр.д. № 16620/2008 г. 
 
      - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ОСТАВЕНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
                    Произволно бяха проверени  някои от делата:       
                    - гр.д. № 47884/2009 год., обр. на 23.10.2009 г.,облигационен иск. 
С разпореждане от 02.11.09 г., ИМ е оставена без движение, молбата-
уточнение е представена на 01.12.09 г. На 15.01.2010 г., ИМ отново е оставена 
без движение (с оглед представената молба-уточнение) за довнасяне на ДТ. На 
17.02.10 г. е представена втора молба-уточнение. Съдът, на 23.02.2010 г., е 
указал да се представи доказателство, за твърденията в молбата–уточнение. На 
30.03.10 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. Към момента на 
проверката – 03.05.10 г., съобщението не беше върнато по делото;  
     - гр.д. № 21660/2009 год., обр. на 22.04.2009 г., иск по чл. 415 ГПК. 
На 07.05.09 г. ИМ е оставена без движение за довнасяне на ДТ, представени на 
08.07.09 г. На 14.07.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, но 
съобщението е върнато на 31.07.09 г., в цялост. На 10.08.09 г. е указано на 
ищеца да представи актуален адрес на ответника, който е поискал СУ и 
удължаване на срока на 23.09.09 г. На 28.10.09 г. е представен актуален адрес, 
на 02.11.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, върнати в 
цялост на  07.01.2010 г. от Кметство с. Сухаче, с отбелязване, че ответникът е 
болен. На 25.01.10 г. е указано, че при следващо неизпълнение на указанията 
на съда, на Кмета ще бъде наложена глоба и  изпратено ново съобщение. Към 
03.05.10 г., съобщението не е върнато по делото;  
      - гр.д. № 16199/2009 г., обр. на 20.03.2009 г., облигационен иск. На 
28.04.09 г., ИМ е оставена без движение, а  указанията са изпълнени  на 
21.05.09 г. На 15.07.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, 
представен от него на 20.07.09 г. Съобщението от единия ответник е върнато в 
цялост на 23.09.09 г., на 01.10.09 г. е указано на ищеца да представи за него 
актуален адрес, получен на  21.12.09 г. Съобщението е върнато с обяснение, че 
лицето е напуснало адреса. На 15.02.10 г. е указано на ищеца да внесе депозит 
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за назначаване на особен представител на ответника. Съобщението не е 
върнато по делото;  
                - гр.д. № 14140/2009 год., обр. на 11.03.2009 г., облигационен иск. 
На 07.04.09 г., ИМ е оставена без движение, издадено е СУ. Молба с актуален 
адрес е представена на 30.04.09 г. Делото е докладвано на 28.05.09 г. на 
съдията и на същата дата отново е оставено без движение. На 16.09.09 г. е 
представена молба с изпълнени указания. На 28.09.09 г. е изпратен препис от 
ИМ на ответника за отговор. Върнати са две съобщения в цялост, на 27.01.10 г. 
е изискана служебна справка за адреса на ответника. На 08.02.10 г. е указано 
на ищеца да внесе депозит за назначаване на особен представител на 
ответника. На 16.03.10 г. е представена молба с доказателства, на 22.03.10 г. е 
изпратено писмо до САК. На 29.04.10 г. е назначен особен представител на 
ответника, изпратен е препис от ИМ за отговор на 01.05.10 г.; 

 - гр.д. № 46620/2009 г., обр. на 14.10.2009 г., иск по чл. 55,  ал. 1 
ЗЗД. На 15.12.09 г., ИМ е оставена без движение с изпълнени указания на 
25.01.10 г., на 15.02.10 г., ИМ отново е оставена без движение. На 23.02.10 г. е 
представена нова молба–уточнение. На 23.02.10 г. отново е указано на ищеца 
да изпълни указанията на съда. Молба–уточнение е представена на 15.03.10 г., 
като съдът е дал  последна възможност на ищеца да изпълни 
указанията.Съобщението е получено на 29.04.10 г. 
 
                    Към момента на проверката се установи , че 127 бр. дела са без 
движение. Проверката установи, че по делата без движение се извършват 
различни процесуални действия, следят се сроковете и се докладват 
своевременно. В изолирани случаи,  делата са докладвани близо месец след 
изпълнение на указанията – гр.д. № 14140/2009 г. Съдия ЧЕУЗ се произнася по 
доклада в рамките 2 -3  дни.  
 
                    - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ НАСРОЧВАНЕ ДЕЛАТА В 
ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ 
                    При проверката на насрочените дела се констатира, че съдия ЧЕУЗ 
се е произнасяла с разпореждане по чл. 131 ГПК, констатирайки редовността 
на ИМ и приложенията към нея. След постъпване отговора на ИМ или след 
изтичане срока за това, в повечето случаи, делата са докладвани своевременно 
на титуляра. Определенията по чл. 140, ал. 1 ГПК са изчерпателни. Съдия Чеуз 
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не изготвя проект на доклад, по см. на чл. 140, ал. 3 ГПК,  а такъв се прави в 
първото по делото с.з. 
 
                    - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  
                    Проверката установи, че през 2009 г. съдията-докладчик е отменил 
дадения ход по същество по 6  бр. дела. На случаен принцип бяха проверени :   
                - гр.д. № 9792/1994 год., обр. на 04.08.1994 г., иск по чл. 39 ЗЖСК. 
На 31.03.2009 г. е даден ход по същество. С определение от 20.07.09 г. съдът, 
на осн. чл. 195, ал. 2 ГПК /отм./ е отменил определението за даване ход на 
делото по същество и е прекратил производството по делото, поради липса на 
правен интерес за ищеца от водене на този спор; 
      - гр.д. № 16417/2006 г., обр. на 28.07.2006 г., с предмет  чл. 14, ал. 4 
ЗСПЗЗ.  В с.з. на 31.03.2009 г. е даден ход по същество. С определение от 
08.04.09 г. съдът, на осн. чл. 195, ал. 2 ГПК /отм./ е отменил определението за 
даване ход на делото по същество и е прекратил производството по делото, 
поради недопустимост на иска;  
        - гр.д. № 14766/2006 год., обр. на 06.07.2006 г., иск по чл. 97, ал.1 
ГПК /отм./. В с.з. от 10.03.09 г. е даден ход на делото по същество. С 
определение от 15.04.09 г. съдът, на осн. чл. 195, ал. 2 ГПК /отм./ е отменил 
определението за даване ход на делото по същество и е прекратил 
производството по делото като недопустимо.  
   
        Проверката установи, че всички дела с отменен ход по същество 
са прекратени, поради недопустимост на иска или липса на правен интерес 
от водене на производството. Не винаги се следи за наличието на 
положителни, респ. отсъствието на отрицателни процесуални 
предпоставки.  
 
                    ІІІ. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  - общо 16 бр. 
 
                    Спрени дела през 2009 г. на 32 състав - 4 бр. 

При проверката на случайно избрани дела се установи следното: 
                    - гр.д. № 1400/1991 год., обр. на 10.07.1991 г., облигационен иск. В 
з.з. от 01.12.1994 г. съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 182, 
ал. 1, б.”г”  ГПК /отм./ - до приключване на преюдициалното дело. Справки по 
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движението на преюдициалния спор са правени през: 1994 г., 1997 г., 2001, 
2002 г.; 2003 г.; 2004 г., 2006 г., 2007 г.; 2008 г.; 2009 г., януари 2010 г.; 
                    - гр.д. № 1951/1996 год., обр. на 04.03.1996 г., иск по чл. 431, ал. 2 
ГПК /отм./, вр. чл. 498 ГПК /отм./. С определение, постановено в з.з. от 
14.04.1997 г. производството по делото е спряно, на осн. чл. 182, ал. 1, б. ”г” 
ГПК /отм./. Правени са многократни справки по движението на 
преюдициалния спор, последната от които е от м. януари 2010 г.; 
                    - гр.д. № 3465/2003 год., обр. на 05.03.2003 г., иск по чл. 87, ал. 3 
ЗЗД, вр. чл. 108 ЗС. На 02.04.03 г. съдът е спрял производството по делото, на 
осн. чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК /отм./. Правени са писмени запитвания за 
движението на преюдициалния спор през 2009 г. и м. януари 2010 г.;  
                 - гр.д. № 12995/2004 год., обр. на 29.12.2004 г., облигационен иск. 
В с.з. на 08.04.2010 г. съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 182, 
ал. 1, б. „г” ГПК /отм./ - до приключване на преюдициалното дело с влязъл в 
сила съдебен акт;  
       - гр.д. № 2160/2008 год., обр. на 28.01.2008 г., обратен иск с пр. 
основание чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./. На 06.08.08 г. е спряно производството по 
делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б.”г” ГПК /отм./. Правени са справки през 2009 г. 
и 2010 г., относно движението на преюдициалния спор. 
 

          Към момента на проверката се установи, че за спрените дела на 
32 състав, през 2009 г. и през м. януари 2010 год. са направени  справки  и 
същите  са докладвани на титуляра на състава. 
 
                    ІV. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА за  2009 г.- 75 бр.  
 
                     От проверката на случайно избрани прекратени дела,  
констатирахме: 
                     - гр.д. № 11742/2006 год., обр. на 30.05.2006 г., иск по чл. 108 ЗС. 
В с.з. от 24.02.09 г. съдът  е обявил, че ще се произнесе с решение. С 
определение от 27.05.09 г. съдът е приел, че предявеният иск е недопустим, 
отменил е определението за даване ход на делото по същество и е прекратил 
производството по делото, като недопустимо; 
                     - гр.д. № 22312/2007 год., обр. на 15.10.2007 г., с предявен 
отрицателен установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./. В с.з. от 03.02.09 г. 
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение. С определение от 11.03.09 г., 
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съдът е отменил определението за даване ход на делото по същество и е 
прекратил производството по делото като недопустимо; 
                     - гр.д. №3753/2009 год., обр. на 20.01.2009 г., иск по чл. 108 ЗС. В 
с.з. от 08.12.09 г., съдът е прекратил производството по делото, на основание 
чл. 232 ГПК, поради оттегляне на иска; 
                 - гр.д. № 40770/2009 год., обр. на 20.08.2009 г., с пр. основание чл. 
207 ГПК - обезпечение на доказателства. В с.з. от 08.10.09 г., след изслушване 
и приемане на заключението на допуснатата съдебно-техническа експертиза, 
съдът е прекратил производството по делото, поради изчерпване предмета на 
делото;   
        - гр.д. № 15774/2009 г., обр. на 18.03.09 г., съдът в с.з. от 03.11.09 
г. е прекратил производството по делото, на осн. чл. 233 ГПК -  отказ от иска. 
   

         Част от приключените искови производства за 2009 г., по които 
няма постановен съдебен акт по съществото на спора са тези, при които 
ИМ е върната, на основание чл. 129, ал.3 ГПК, респ. чл. 100, ал.2 ГПК /отм./ и 
на основание чл. 130, изр. първо ГПК. 
                Проверката констатира случаи, при които след завършване 
разглеждането на делото, в срока за произнасяне, съдът констатира 
недопустимост на иска, поради което отменя определението за даване ход по 
същество и прекратява производството – би могло да се направи извод за 
незадълбочена предварителна подготовка по съответните дела.  
                    От справка по срочната книга за 2009 г. се констатира, че една 
част от прекратените в съдебно заседание искови производства, са поради 
отказ или оттегляне на иска.   
               
                     V. ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  съгласно чл. 235, 
ал. 5, изр. първо  и чл. 13 ГПК  
                      
                     Проверката установи, че по малка част от приключилите искови 
дела през 2009 г. съдебният акт е обявен в срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо 
ГПК. По голяма част от приключилите дела, решението е обявено в срок до 
два месеца след заседанието, в което е завършено разглеждането на делото. 

           По неголям брой дела, решението е обявено в срок до З  месеца, 
напр.: 
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                       - гр.д. № 399/2008 г., приключило на 10.03.09 г., решението е 
обявено на 28.05.09 г.;  
                       - гр.д. №7832/2007 г., приключило на 17.03.09 г., решението е 
обявено на 21.05.09 г.;  
                       - гр.д. №19369/2007 г., приключило на 31.03.09 г., решението е 
обявено на 29.06.09 г.; 
                      - гр.д. № 5680/2006 г., приключило на 28.04.09 г., решението е 
обявено на 23.07.09 г.;  
                      - гр.д. № 2340/2007 г., приключило на 28.04.09 г., решението е 
обявено на 23.07.09 г.; 
                      - гр.д.№ 5698/2007 г., приключило на 19.05.09 г., решението 
е обявено на 03.08.09 г.; 
                      - гр.д.№15242/2007 г., приключило на 19.05.09 г., решението е 
обявено на 13.08.09 г.;  
                      - гр.д.№ 6997/2005 г.,  приключило на 08.10.09 г., решението е 
обявено на 06.01.2010 г. 
                     По 11 дела, приключили през 2009 г. решението е обявено в срок 
над три месеца след заседанието, в което е завършено разглеждането на 
делото, като например:гр.д.№  1754/2006 г.,гр.д. № 10444/2006 г.,гр.д. № 
11742/2006 г.,гр.д. № 6049/2005 г., гр.д.№ 3865/2008 г.,гр.д.№ 
16406/2007г.,гр.д.№ 1166/2007 г., гр.д.№ 332/2007 г., приключило на 05.02.09 
г. и гр.д.№ 26419/2006 г. 
 
 От срочната книга за 2010 г. се установи, че за първото 
тримесечие на 2010 г. са обявени за решаване 63 дела, по 60 от които 
решението е обявено в  едномесечен срок,  по 1 дело съд. акт е обявен в срок 
до два месеца и по 2 дела - в срок до три месеца.  
                   От срочната книга е видно, че през 2009 г. са постановени  14  
неприсъствени решения, при проверката на които се констатира, че не са 
изпратени съобщения на страната, срещу която то е постановено, с оглед 
правото на защита по чл. 240 ГПК. 
 
                     VІ. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗГЛЕДАНИ ПО ДЕЖУРСТВА - по реда на чл. 390 ГПК  
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                     През 2009 год. на 32 състав са били разпределени на дежурство 84 
бр. дела, по реда на чл. 390 ГПК.  В деня на образуването им те са 
докладвани на състава и още същия ден съдията се е произнасял.  При 
проверката на произволно избрани дела се констатира следното:   
                 - ч.гр.д. № 15169/2010 год., обр. на 30.03.2010 г. Още същия ден 
съдът е допуснал исканото обезпечение, посочил парична гаранция и е 
определил  14 - дневен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от датата 
на получаване на обезпечителната заповед. На 29.04.10, молителят е уведомен 
за определението на съда;  
                     - ч.гр.д. №15098/2010 год., обр. на 30.03.2010 г. В същия ден е 
допуснато исканото обезпечение, посочена е паричната гаранция и е определен  
14 - дневен срок за предявяване на бъдещия иск. На 22.04.10 г., след внесена 
парична гаранция, съдът е издал обезпечителна заповед, получена от 
представител на молителя на 26.04.2010 г.; 
                     - ч.гр.д. №15469/2010 год., обр. на 31.03.2010 г. На  09.04.10 г. е 
допуснато исканото обезпечение, посочена е паричната гаранция и е определен 
14 - дневен срок за предявяване на бъдещия иск. На 12.04.10 г. е изпратено 
съобщение за определението на съда; 
                     - ч.гр.д.№ 15275/2010 г., обр. на 31.03.2010 г. В същия ден,  съдът 
е допуснал исканото обезпечение, посочил е  паричната гаранция и е 
определил  14 - дневен срок за предявяване на бъдещия иск. На 16.04.10 г., 
молителя е уведомен за определението, но към датата на проверката - 03.05.10 
г. - няма представено доказателство за внесена парична гаранция. 
  
                    Проверката констатира, че обезпечителните производства са 
администрирани своевременно и изрядно  от съдията-докладчик, като  е 
определяна парична гаранция, след внасянето на която съдът е издавал на 
молителя обезпечителна заповед.  
       
     VІІ. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА по  чл. 310 ГПК  
 
      По реда на Глава двадесет и пета ГПК, на съдия ЧЕУЗ са 
разпределени 3 дела през 2009 г. и 2 дела към 01.05.2010 г.: 

- гр.д. № 37590/2009 г., обр. на 23.07.2009 г., разгледано по реда на 
чл. 310, т. 2 ГПК. На 24.07.09 г. ИМ е оставена без движение. На 30.07.09 г. е 
представена молба с изпълнени указания, на 03.08.09 г. е изпратен препис от 
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ИМ на ответника за отговор, връчено на 06.08.09 г., по реда на чл. 50, ал. 2 
ГПК. На 26.10.09 г. е изготвен доклад по делото. Насроченото за 08.12.09 г. - 
с.з. е отсрочено поради нередовно призоваване за 28.01.2010 г., когато е даден 
ход на делото и е постановено решение; 
 - гр.д. № 22952/2009 г., обр. на 29.04.2009 г., по реда на чл. 310, т. 
2 ГПК. На 11.05.09 г. ИМ е оставена без движение, на 12.05.09 г. е представена 
молба с изпълнени указания. На 16.05.09 г. е изпратен препис от ИМ на 
ответника за отговор, призован по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК - чрез залепване на 
09.06.09 г. На 04.08.09 г. е изготвено определение и доклад по чл. 140 ГПК. В 
с.з. на 29.09.09 г. е даден ход на делото по същество, съдът е обявил, че ще се 
произнесе с решение на 05.10.09 г. - постановено на същата дата. На 09.10.09 г. 
е изпратено съобщение до ответника с препис от решението; 
       - гр.д. № 44522/2009 г., обр. на 25.09.09 г., по реда на чл. 310, т. 2 
ГПК. На 28.09.09 г. ИМ е оставена без движение. На 21.10.09 год. е 
представена молба с изпълнени указания. На 22.10.09 г. е изпратен препис от 
ИМ на ответника за отговор, постъпил на 04.12.09 г.  Изготвено е определение 
по чл. 312 ГПК, както и доклад по делото. В с.з. на  25.02.10 г. е даден е ход на 
делото по същество. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 04.03.10 
г. - решението е от същата дата; 
       - гр.д № 7428/2010 г., обр. на 17.02.2010 г., по реда на чл. 310, т. 2 
ГПК. На 18.02.10 г. ИМ е оставена без движение, на 19.02.10 г. е представена 
молба с изпълнени указания. На 22.02.10 г. е изпратен препис от ИМ на 
ответника за отговор, съобщенията върнати в цялост. С разпореждане от 
29.03.10 г. е указано на ищеца да представи УАС на ответното дружество. На 
15.04.10 г. е представена молба с изпълнени указания. С определение от 
03.05.2010 г., съдът е изготвил доклад по делото и го е насрочил за 25.05.10 г.;  
       - гр.д. № 19391/2010 г., обр. на 28.04.2010 г., по реда на чл. 310, т. 
2 ГПК. На 29.04.10 г., ИМ е оставена без движение. Към момента на 
проверката – 04.05.2010 г., съобщението не е върнато по делото. 
 
        От всички проверени дела е видно, че съдия ЧЕУЗ се е произнасяла 
веднага, в деня на образуване на делото или най-късно на следващия ден. При 
постъпване на молби по делата, съдия ЧЕУЗ се е произнасяла веднага, за 
извършване на необходимите процесуални действия по движението на 
делата. От проверените дела се налага изводът, че е проявяван стремеж за 
спазване сроковете, визирани в Глава двадесет и пета  ГПК. Има дела по 
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които срока, визиран в чл. 312, ал. 1 ГПК  не е винаги спазван, както и срока, 
визиран в чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК – първото по делото заседание да се 
насрочва за дата не по-късно от три седмици, след постъпване на отговора 
или изтичането на срока за това.   
 
                    VІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
 
                    Проверката констатира, че съдия ЧЕУЗ се е произнасяла в 
законоустановения срок: ч.гр.д. № 32945/2009 г.; ч.гр.д. № 51318/2009 год.; 
ч.гр.д. № 52293/2009 г.; ч.гр.д. № 13762/2010 г.; ч.гр.д. № 15/2010 г.; ч.гр.д. № 
8196/10 г.; ч.гр.д. № 11822/2010 г.; ч.гр.д. № 13614/2010 г., ч.гр.д. № 
15618/2010 г. 
        
                     Делата, образувани по реда на заповедното производство са 
много добре администрирани. По проверените дела има отбелязване за 
издадения изпълнителен лист върху представения документ и заповедта за 
изпълнение. По дела, образувани  по реда на чл. 417, т. 9 ГПК, проверката 
установи, че оригинала на записа на заповед е върнат на заявителя, като по 
делото, е приложено копие, след отбелязването за издадения ИЛ. Когато 
длъжникът не е намерен на посочения адрес и след служебна справка, че 
същият живее в друг съдебен район, издадената заповед се обезсилва и 
делото се изпраща на съответния съд по подсъдност – ч.гр.д. № 33192/2009 г. 
По делата, по които постъпят възражения по реда на чл. 414, ал. 2 ГПК, 
съдията следи стриктно за изпълнението на чл. 415 ГПК – представяне на 
доказателства за предявен иск – ч.гр.д. № 52293/2009 г. 
 
 

          ИЗВОДИ: 
 

Проверката на 32 състав установи, че делата са добре 
администрирани. Съдебният деловодител Я. Т., започнала работа от една 
година, е  навлязла  в работата и проявява стремеж и желание да се обучава.  

Към 03.05.2010 г. – датата на проверката са констатирани 127 бр. 
дела без движение и 16 бр. спрени дела - всички своевременно 
администрирани. 
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Съдия ЧЕУЗ се произнася в срок по доклада и следи за спазването 
на сроковете, визирани в ГПК. Отлагането на  делата  в с.з. е по обективни 
причини. Определението по чл. 140 ГПК е постановявано средно от 20 до 30 
дни от постъпване на отговора на ответника, или на изтичане срока за това.  

Съдия ЧЕУЗ е проявявала стремеж за спазване сроковете по 
делата, обр. по реда на Глава двадесет и пета ГПК. 

През 2009 г., съдия ЧЕУЗ е решила 163  искови производства, 
повечето от тях с правна и фактическа сложност. Проверката установи, че 
делата се проучват много добре, при констатирана нередовност на ИМ същата 
се оставя без движение, с указания за изпълнение. Не се изготвя проект за 
доклад, по смисъла на чл. 140, ал. 3 ГПК, същият се прави в първото по делото 
с.з.  

 Решенията по всички свършени дела са обявени, както в срока по 
чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, така и в разумния тримесечен срок. През 2009 г., 
по 11 дела, решението е обявено в срок над 3 месеца, а през първото 
тримесечие на 2010 г.,  от обявените за решаване 63 дела, по 60 от които 
актовете са обявени в срока  по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК  и няма обявено 
решение в срок над 3 месеца. 
 
 

33 състав 
               
                     Титуляр на 33 състав е съдия ВАЛЕНТИН БОРИСОВ, считано от 
18.05.2009 г. От 01.01.2009 г. до 18.05.2009 г., титуляр на състава е бил съдия 
КАЛОЯН  ТОПАЛОВ, в момента е преподавател в НИП. 
        Със Заповед № 980/15.05.2009 г., на Председателя на ВКС, съдия 
БОРИСОВ е командирован от РС – Пловдив в СРС. От м. януари 2006 г. до м. 
януари 2009 г. е бил младши съдия в ОС – Пловдив, а от началото на 2009 г. 
съдия в РС-Пловдив.  

           Съдебен деловодител на  32 и на  33 състав е Я. Т., започнала 
работа на 02.06.2009 г., без стаж и опит в съдебната система, на мястото на В. 
М., преместена в служба „Архив”. През м. ІІІ. и м. ІV.2009 г., съставът е бил 
без постоянен съдебен деловодител, довело до нарушен ритъм на работа. 
Съдебен секретар на състава е Н. Н., дългогодишен служител с опит.  
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                     І. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ  ДЕЛА на 33 състав  
 
                    По изготвените справки от съд. деловодител, съд. секретар и 
електронните справки на статистика са налице следните данни: 
                    Общ брой висящи дела на състава към 01.01.2009 г. – 153 бр. Общ 
брой разпределени дела през 2009 г. – 1167 бр., от които  95 бр. обезпечения 
по чл. 390 ГПК /по дежурство/ или общо за разглеждане – 1320 бр. гр. дела.  
                    Свършените граждански дела за 2009 г. са 1059 бр., от които 793 
бр. са заповедни производства. В тримесечен срок са свършени  – 907 бр., или 
85.64 %.       
                     През 2009 г., свършените искови производства са 108 бр., от 
които 95 бр. са решените със съдебен акт, а 13 бр. са прекратените в с.з., 
видно от книгата за откритите съдебни заседания. От тях 27 бр. дела са 
решени и 5 бр. са прекратени от съдия КАЛОЯН ТОПАЛОВ. 
                    Общия брой постановени съдебни актове, приключващи делото, 
видно от книгата за закрити и разпоредителни заседания  - 926.  
                    Общо прекратени производства – 72 бр. дела. 
                    Спрени производства на състава – 19 бр., от които 8 дела са спрени 
през 2009 г.  
                    През 2009 г. на 33 състав са насрочени в съдебно заседание 495 бр. 
дела, от които са отложени 364 бр. дела или 73.53 %, а през първото 
тримесечие на 2010 г., от насрочените 216  бр. дела  са отложени 143 или 66.20 
%.    
                    Общ брой висящи граждански производства към 31.12.2009 г. – 261 
дела, а към 01.10.2010 г. – 201  дела. 
                    Посочените по-горе данни открояват нивото на натовареност на 
състава.  
 
                     ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
 
                     От проверката на гражданските дела бе констатирано, че 
преимуществено, съдебните заседания по доказателствата се насрочват  през 2 
до 3 месеца. Проверката констатира, че съдия БОРИСОВ е насрочвал 
заседанията съобразно причината за отлагане на делото, например за събиране 
на доказателства или при допусната съдебна експертиза, делата са насрочвани 
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за след два, до три месеца; при нередовна процедура по призоваване или за 
постигане на спогодба – след месец до два месеца.  
 

          Налага се изводът, че няма безпричинно отлагане на дела за срок, 
по-дълъг от три месеца.  

 
                     От книгата за откритите с.з. се констатира, че през 2009 г., месечно 
са провеждани 5 - 9 с.з., с насрочени от 3 до 23 бр. граждански дела, напр.: 
                -  през м. април 2009 г. са били проведени 7 с.з. /с-я Топалов/: на 
06.04.2009 г. с насрочени 9 гр. дела; на 08.04.2009 г. с насрочени 8 гр. дела; на 
13.04.2009 г. с 16 насрочени дела; на  15.04.2009 г. с насрочени 6 дела; на 
22.04.2009 г. с насрочени  7 дела; на 27.04.2009 г. с насрочени 12 дела; на 
29.04.2009 г. с 6 насрочени дела; 

           - през м. октомври 2009 г. са проведени 8 с.з. /с-я Борисов/: на 
05.10.2009 г. с 7 насрочени дела; на 07.10.09 г. – с 9 дела; на 12.10.09 г. с 
насрочени 8 дела; на 14.10.09 г. с насрочени 14 дела; на 19.10.09 г. с насрочени 
9 дела; на 21.10.09 г. с насрочени 7 дела; на 26.10.09 г. с насрочени 10 дела; на 
28.10.09 г. с насрочени 10 дела. 
                    При проверка на срочната книга за 2009 г. се констатира, че при 
приключилите дела, в графа „решение” е залепван диспозитива на съдебния 
акт, с изписан номер, дата на обявяване на съд. акт и подпис на служителя. 
                При проверка на срочната книга за 2010 г. се констатира изрядно 
водене на същата. В графа „решения” се залепва диспозитива на съд. акт и се 
изписва номер на решението, с посочена дата на обявяване и подпис на 
служителя. 
 
                     - ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА преди 2009 г., както и през 2009 г. и 
НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ ДАТАТА НА ПРОВЕРКА 
                     От деловодните книги и проверка на произволни дела бе 
констатирано:   
                     - гр.д. № 30908/2007 год., обр. на 17.12.2007 г., иск по чл. 92 ЗС. 
ИМ е оставена без движение, извършвали са се различни процесуални 
действия. ИМ е вписана на 19.12.2009 г., с разпореждане от 15.01.2010 г. е 
указано на ищеца да представи вписаната ИМ. Проведени са с.з. на:  15.03.10 
г.,  21.04.10 г., отложено за 26.05.10 г.; 
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        - гр.д. № 33944/2008 год., обр. на 04.11.2008 г.,  вещен иск. С 
определение от 07.11.08 г. производството по делото е разделено, издаден е акт 
за възстановяване на ИМ. На 18.11.2009 г., делото е насрочено за 09.02.09 г. – 
първото по делото с.з. Проведени са с.з. на: 06.04.09 г., 18.05.09 г., 05.10.09 г., 
16.11.09 г., 27.01.2010 г., 15.03.10 г., 21.04.10 г., отложено за 26.05.10 г.; 
                     - гр.д. № 44893/2008 год., обр. на 20.12.2008 г., иск по чл. 86  ЗЗД. 
На 25.02.2009 г. ИМ е оставена без движение, издадено е СУ. На 06.04.09 г. по 
молба на ищеца, срока е удължен. На 22.04.09 г. е указано внасяне депозит за 
назначаване на особен представител. Отговор на ИМ е депозиран на 21.07.09 г. 
На  31.08.09 г. е изготвено определението и проект за доклад. Проведени са 
с.з.на :  02.11.09 г. ,  30.11.09 г. и на 03.02.2010 г., е даден ход по същество. На 
02.03.10 г. съдът е отменил дадения ход по същество, констатирайки, че не са 
събрани изискани доказателства. В с.з. на 19.04.10 г., по молба за доброволно 
уреждане на спора, делото е отложено за 19.05.10 г.; 
                 - гр.д. № 42286/2009 год., обр. на 02.09.2009 г., иск по чл. 31 ЗС. 
На 14.09.09 г. ИМ е оставена без движение, на 21.10.09 г. ИМ отново е 
оставена без движение На 13.11.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за 
отговор. На 19.04.2010 г. е било първото с.з., отложено  за изготвяне на 
експертиза на 19.05.10 г.; 
       - гр.д. № 56094/2009 г., обр. на 17.12.2009 г., облигационен иск. На 
05.01.2010 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. На  08.03.10 г. 
е изготвено определението и проект за доклад. В първото с.з. на 26.04.10 г. е 
направено искане за спогодба и с оглед постигане такава, делото е отложено за 
26.05.10 г.  
  
                    Първото съдебно заседание по делата, образувани след 01.03.2008 
год. е насрочвано след около  3- 4 месеца, при редовна ИМ. В случаите, когато 
ИМ е оставяна без движение, първото с.з. е било след 3 до 12 месеца, след 
образуване на делото, като през това време са се извършвали различни 
процесуални действия. Съдебните заседания са насрочвани през около 1 - 2 
месеца (без съдебната ваканция). Няма безпричинно отлагане на съдебни 
заседания. От постъпване на отговора на ответника или на изтичане на 
срока за това, до постановяване на определението по чл. 140 ГПК, минават 
средно от 10 до 20 дни. 
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      - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ОСТАВЕНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
                     Произволно бяха проверени  някои от делата:       
                     - гр.д. № 29289/2008 год., обр. на 29.09.2008 г., вещен иск, съдия 
ТОПАЛОВ, след това съдия БОРИСОВ. На 06.10.2008 г., ИМ е оставена без 
движение. На 09.10.08 г. е представена молба-уточнение и съдът е разпоредил 
вписване на ИМ в АВ. На 07.11.08 г. е изпратен препис от ИМ на ответниците 
(23) за отговор. На 17.11.08 г. ИМ е оставена без движение за посочване на 
актуален адрес на част от ответниците. На 03.12.08 г. е подадена молба от 
ищеца за СУ и  удължаване на срока, уважена от съда. На 09.02.2009 г., и на 
26.03.09 г. - отново е удължаван срока. На 08.04.09 г. е конституиран нов 
ответник – на мястото на починал. На 20.05.09 г. ИМ е върната, поради 
неизпълнение на указания и на 11.08.09 г., СГС е отменил разпореждането и 
върнал делото за продължаване съдопроизводствените действия. На 21.08.09 
г., са изпратени преписи от ИМ на останалите двама ответника за отговор, на 
19.10.09 г. ИМ отново е оставена без движение. С разпореждане от 31.01.2010 
г. е указано на връчителя да връчи съобщенията по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК. 
На 09.04.10 г. е указано на ищеца да внесе ДТ за конституиране на особен 
представител на ответниците. Към момента на проверката – 05.05.10 г., 
съобщението не беше върнато по делото;  
      - гр.д. № 22239/2009 год., обр. на 23.04.2009 г., иск по чл. 19, ал. 3 
ЗЗД. На 11.05.09 г. ИМ е оставена без движение. На 26.05.09 г. срока е 
удължен, издадено е СУ. На 19.06.09 г. срока е удължен с още 3 седмици, на 
18.08.09 г. е изд. ново СУ. Поради неиздаване на удостоверение от ДС 
„Кремиковци”, срока е удължен отново на 28.09.09 г. На 15.10.09 г. е 
назначено в.л. С определение от 04.01.2010 г. съдът е заменил вещото лице. На 
31.03.10 г. е представена съдебно-оценителна експертиза от в.л. Към момента 
на извършване на проверката (05.05.2010 г.), делото не беше докладвано 
на докладчика;  
      - гр.д. № 24061/2009 г., обр. на 13.05.2009 г., облигационен иск. На 
18.05.09 г. ИМ е оставена без движение. На 30.05.09 г. е постъпила молба с 
изпълнени указания. На 08.06.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за 
отговор, съобщението върнато в цялост. На 20.10.09 г. е получена молба от 
ищеца с актуален адрес на ответника. На 10.12.09 г. е разпореждането до 
връчителя за връчване на съобщение по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК. С 
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определение от 29.03.10 г. е назначен особен представител на ответника, 
изпратено е писмо до САК. На 27.04.10 г. е изпратен препис от ИМ за отговор;  
                - гр.д. № 24547/2009 год., обр. на 15.05.2009 г., иск по чл. 415 ГПК. 
На 20.05.09 г., ИМ е оставена без движение. Молба с изпълнени указания е 
представена на 29.06.09 г. На 01.07.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника 
за отговор, постъпил на 31.07.09 г. На 19.08.09 г. е указано на ответника да 
уточни  искането за правна помощ, чийто отговор е постъпил на 14.09.09 г., но 
съдът го оставил без движение за представяне на декларация за имуществено 
състояние. Съобщението е получено от ответника на 25.02.10 г., даден му е 1-
седмичен срок за изпълнение указанията на съда. Към 05.05.10 г., делото не е 
докладвано на докладчика; 

 - гр.д. № 27845/2008 г., обр. на 12.09.2008 г., иск по чл. 32,  ал. 2 
ЗС. На 23.09.08 г., ИМ е оставена без движение. На 09.10.08 г. е представена 
молба-уточнение, на 09.10.08 г., ИМ отново е оставена без движение. На 
03.11.08 г. е представена молба за издаване на СУ, на 03.11.08 г. е удължен 
срока и е издадено СУ. На 24.11.08 г. ИМ отново е оставена  б.дв. за внасяне на 
ДТ, внесена на 12.12.08 г. На 15.12.08 г. е разпоредено вписване на ИМ в АВ. 
На 24.09.09 г. е представена молба от ищеца за издаване на СУ за снабдяване с 
ЕГН на ответника, издадено на 25.09.09 г. и получено на 19.11.09 г. На 15.01.10 
г. е разпоредено ищецът да представи вписана ИМ. Срокът е удължен, на 
19.04.10 г. е представена молба с ЕГН на ответника. С разпореждане от 
21.04.10 г., съдът отново е указал да се впише ИМ, която към 05.05.10 г. не 
беше върната по делото. 
 
                    Към момента на проверката се установи, че 108 бр. дела са без 
движение. Проверката установи, че по делата без движение се извършват 
различни процесуални действия, следят се сроковете и се докладват 
своевременно. В изолирани случаи,  делата не са докладвани своевременно – 
гр.д. № 22239/2009 г., гр.д. № 24547/2009 год. Съдия БОРИСОВ се произнася 
по доклада в рамките на същия ден, или най-късно до 2 -3  дни.  
 
                     - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ НАСРОЧВАНЕ ДЕЛАТА В 
ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ 
                     При проверката на насрочените дела констатирахме, че съдия 
БОРИСОВ се е произнасял с разпореждане по чл. 131 ГПК, констатирайки 
редовността на ИМ и приложенията към нея. След постъпване отговора на ИМ 
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или след изтичане срока за това, делата са докладвани своевременно на 
титуляра. Определенията по чл. 140, ал. 1 ГПК са изчерпателни. Съдия 
Борисов изготвя проект на доклад, по см. на чл. 140, ал. 3 ГПК.   
 
                     - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  
                     Проверката установи, че през 2009 г. съдията-докладчик е отменил 
дадения ход по същество по 4 бр. дела. Проверката на произволно избрани 
дела, установи следното: 
                     - гр.д. № 3727/2009 год., обр. на 20.01.2009 г., иск по чл. 124, ал. 1 
ГПК. В с.з. от 16.12.09 г. е даден ход на делото по същество. На  12.01.2010 г. 
съдът е отменил протоколното определение за даване ход на делото и в с.з. от 
01.03.10 г. е спрял производството по делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до 
приключване  преюдициалния спор; 
         - гр.д. № 21462/2009 год., обр. на 21.04.2009 г., иск по чл. 456 
ЗЗД. На 02.11.2009 г. е даден ход по същество. С определение от 30.11.09 г.,  
съдът е отменил определението за даване ход на делото по същество и дал 
възможност на ответника да вземе становище по доказателствените искания. В 
с.з. от 22.03.10 г. е даден ход  по същество, съд. акт е постановен на 21.04.10 г. 
       
       Проверката констатира, че отмяната на дадения ход по 
същество е с оглед прецизиране на всички допуснати от съда доказателства. 
При някои от делата, след отмяна хода по същество, производството по 
делото е спряно, поради преюдициален спор и за становище по 
доказателствени искания. 
 
                     ІІІ. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  - общо 19 бр. 
 
                     Спрени дела през 2009 г. на 33 състав - 8 бр. 

 При проверката на случайно избрани дела се установи следното: 
                     - гр.д. № 4405/1995 год., обр. на 25.04.1995 г., облигационен иск. 
В с.з. от 17.11.2003 г. съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 
182, ал. 1, б. ”г” ГПК /отм./, до приключване преюдициалното дело. Справки 
по движението на преюдициалния спор са правени през: 2006 г., 2007 г.; 2008 
г.; 2009 г., януари 2010 г.; 
                     - гр.д. № 3842/2003 год., обр. на 10.03.2003 г., иск по чл. 97, ал. 1 
ГПК /отм./, вр. чл. 59 ЗЗД. В с.з. от 01.10.2003 г., производството по делото е 
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спряно, на осн. чл. 182, ал. 1, б. ”г”  ГПК /отм./. Правени са многократни 
справки по движението на преюдициалния спор, последната от които е от м. 
януари 2010 г.; 
                     - гр.д. № 2052/2006 год., обр. на 24.01.2006 г., иск по чл. 108 ЗС. В 
с.з. от 02.10.06 г., съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 
1, б. ”б” ГПК /отм./. На 23.01.2008 г., съдът е възобновил производството по 
делото, на осн. чл. 183, ал. 1 ГПК и го е насрочил за разглеждане в о.с.з. С 
определение в с.з. от 19.06.09 г., съдът отново спира производството по делото, 
на осн. чл. 182, ал. 1, б. ”г” ГПК /отм./. Правени са две писмени запитвания за 
движението на преюдициалния спор - през м. януари 2010 г.;  
                 - гр.д. № 1338/2009 год., обр. на 09.01.2009 г., иск по чл. 92 ЗЗД. В 
с.з. от 24.06.2009 г., съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 229, т. 
4 ГПК - до приключване на преюдициалното дело. С определение от 
21.01.2010 г., съдът е възобновил производството по делото, на осн. чл. 230, ал. 
1 ГПК; 
       - гр.д. № 24804/2008 год., обр. на 22.08.2008 г., иск по чл. 92, ал. 1 
ЗЗД. С определение в с.з. от 23.11.2009 г., съдът е спрял производството по 
делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 3 ГПК. Правени са справки през м. януари 2010 
г., относно назначаване на настойнически съвет. 
 

         Към момента на проверката се установи, че за спрените дела на 
33 състав, през 2009 г. и през м. януари 2010 год. са направени  справки  и 
същите  са докладвани на титуляра на състава. 
 
                    ІV. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  за  2009 г.- 72 бр.  
 
                    От проверката на случайно избрани прекратени дела,  
констатирахме: 
                    - гр.д. № 16639/2008 год., обр. на 13.06.2008 г., жалба по  чл. 14, ал. 
3 ЗСПЗЗ. В с.з. от 23.02.09 г. съдът е прекратил производството по делото 
поради оттегляне на подадената жалба; 
                     - гр.д. № 29083/2008 год., обр. на 15.10.2007 г., иск по чл. 45, вр. 
чл. 51 и чл. 53 ЗЗД. С определение  в с.з. от 04.02.2009 г., съдът е прекратил 
производството по делото, на осн. чл. 233 ГПК - отказ от предявения иск; 
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                    - гр.д. № 35172/2009 год., обр. на 10.07.2009 г., иск по чл. 213 КЗ. В 
с.з. от 11.11.09 г., съдът е прекратил производството по делото, поради 
оттегляне иска,  на основание чл. 232 ГПК; 
              - гр.д. № 49716/2009 год., обр. на 06.11.09 г., установителен иск. В 
з.з. от 19.01.10 г. съдът е прекратил производството по делото, поради 
недопустимост на иска;   
      - гр.д. № 1115/2009 г., обр. на 08.01.09 г., иск по чл. 124 ГПК. 
Съдът в с.з. от 13.11.09 г. е прекратил производството по делото, на осн. чл. 
233 ГПК, поради  постигната спогодба между страните. 
   
                    От справка по срочната книга за 2009 г. се констатира, че част 
от прекратените в с.з. искови производства са такива, прекратени на 
основание чл. 232 ГПК или чл. 233 ГПК.   
 
                    V. ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  съгласно чл. 235, ал. 
5, изр. първо  и чл. 13 ГПК  
 
                    Проверката установи, че през 2009 г. всички обявени решения на 
съдия К. ТОПАЛОВ са в срока по чл. 235, ал. 5 ГПК, с изключение на две дела, 
с обявени решения в срок до два месеца: гр.д. № 5303/2006 г. и гр.д. № 
9016/2008 г. 
                     Проверката установи, че през 2009 г. всички обявени решения на 
съдия В. БОРИСОВ са в  срока по чл. 235, ал. 5 ГПК.  
             
                     От срочната книга за 2010 г. се установи, че за първото 
тримесечие на 2010 г. са обявени за решаване 64 дела, като по всички тях 
съдебният акт е обявен в срока по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК. 
 
                    От 25.05.2009 г. до 31.03.2010 г. съдия БОРИСОВ е постановил 14 
неприсъствени решения, по които е извършено връчване на страната, срещу 
която е постановено, в съответствие с нормата на  чл. 240, ал. 1 ГПК. 
 
                     VІ. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗГЛЕДАНИ ПО ДЕЖУРСТВА - по реда на чл. 390 ГПК  - 95 бр.  
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                    През 2009 год., на 33 състав са били разпределени на дежурство 95 
бр. дела, по реда на чл. 390 ГПК.  В деня на образуването им те са 
докладвани на състава и още същия ден съдията се е произнасял.  При 
проверката на произволно избрани дела се констатира следното:   
                - ч.гр.д. № 16038/2010 год., обр. на 07.04.10 г. С определение от 
с.д. съдът е оставил молбата без уважение, като неоснователна; 
                    - ч.гр.д. №16237/2010 год., обр. на 08.04.10 г. С определение от с.д. 
съдът е оставил молбата без уважение, като неоснователна; 
                    - ч.гр.д. №16423/2010 год., обр. на 09.04.10 г. С определение от 
09.04.10, съдът е  оставил молбата без уважение, поради нередовност на 
същата; 
                    -ч.гр.д. №16665/2010 год., обр. на 09.04.10 год. С определение от 
с.д., съдът е  допуснал исканото обезпечение, посочил е размер на паричната 
гаранция и е определил двуседмичен срок за предявяване на бъдещия иск, 
считано от датата на получаване на обезпечителната заповед. 
       
                    Проверката констатира, че обезпечителните производства са 
администрирани своевременно и изрядно  от съдията-докладчик, като  при 
уважаване на молбата е определяна парична гаранция, след внасянето на 
която съдът е издавал на молителя обезпечителна заповед. При 
непредставени  доказателства за предявяването на иск в определения срок, 
съдът служебно е отменял допуснатото обезпечение, на осн. чл. 390, ал.3, 
изр. второ ГПК. 
                
      VІІ. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА по  чл. 310 ГПК  
 
       По реда на Глава двадесет и пета ГПК, на съдия БОРИСОВ са 
разпределени 3 дела, като гр.д. № 45644/2009 г. е в СГС по жалба. Проверката 
на останалите две дела, установи: 

 - гр.д. № 25538/2009 г., обр. на 21.05.2009 г., разгледано по реда 
на чл. 310, т. 2 ГПК. На 22.05.09 г. ИМ е оставена без движение. На 15.06.09 г. 
е представена молба с изпълнени указания, на 15.06.09 г. е изпратен препис от 
ИМ на ответниците за отговор. На 23.06.09 г., съобщението върнато в цялост, 
на 24.06.09 г. са дадени указания за ново връчване. На 15.07.09 г. е указано на 
ищеца да представи доказателства за постоянен адрес на единия ответник, 
съобщението получено на 29.09.09 г. На 02.11.2009 г., ИМ, по отношение на 
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единия ответник е върната, поради неизпълнени указания. В първото с.з. на 
23.11.09 г., не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по 
призоваване. В с.з. от 14.12.09 г., съдът е прекратил производството по делото, 
на осн. чл. 232 ГПК - оттегляне на исковата молба;  
        - гр.д. № 35242/2009 г., обр. на 10.07.2009 г., по реда на чл. 310, т. 
2 ГПК. На 10.07.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответниците за отговор, 
върнати в цялост. На 04.09.09 г. е подадена молба за издаване на СУ, уважена. 
На 21.10.09 г. е постъпила молба с изпълнени указания, на 15.10.09 г. са 
изпратени преписи от ИМ на ответниците. На 26.01.2010 г. са получени 
съобщенията. Определението по чл. 312 ГПК е от 02.03.10 г. В първото с.з. от 
22.03.10 г. не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по 
призоваване. В с.з. от 28.04.10 г. не е даден ход на делото, поради нередовно 
призоваване на ответниците и делото е насрочено за 31.05.10 г. 
 
       От проверените дела е видно, че съдия БОРИСОВ се е произнасял 
веднага, в деня на образуване на делото или най-късно на следващия ден. При 
постъпване на молби по делата, съдия БОРИСОВ се е произнасял още същия 
ден, като са извършвани необходимите процесуални действия по движението 
на делата. От проверените две дела се налага извода, че съдия Борисов спазва 
сроковете, визирани в Глава двадесет и пета  ГПК.  
 
                    VІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
 
                     Проверката констатира, че съдия БОРИСОВ се е произнасял в 
срок от 5 до 15 дни, например: ч.гр.д. № 561555/2009 г.; ч.гр.д. № 17139/2010 
год.; ч.гр.д. № 11067/2010 г.; ч.гр.д. № 5913/2010 г.; ч.гр.д. № 54889/2009 г.; 
ч.гр.д. № 51776/2009 г.; ч.гр.д. № 13088/2010 г.; ч.гр.д. № 50151/2009 г., ч.гр.д. 
№ 15214/2010 г. 
        
                      Делата, образувани по реда на заповедното производство са 
много добре администрирани. Причина за забавянето, макар и незначително, 
е несвоевременното им докладване. По проверените дела има отбелязване за 
издадения изпълнителен лист върху представения документ и заповедта за 
изпълнение. По дела, образувани през 2009 г., по реда на чл. 417, т. 9 ГПК, 
проверката установи, че върху оригинала на записа на заповед е поставен 
печат на съда за издадения ИЛ, но не е върнат на заявителя по делото. Със 
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Заповед№ АС – 320/23.12.2009 г., на Председателя на СРС, оригиналите на 
записите на заповед се връщат на заявителите, като по делото се прави 
копие, след надлежна бележка (специален печат на съда) за издадения 
изпълнителен лист. Когато длъжникът не е намерен на посочения адрес, 
съдия БОРИСОВ разпорежда да се връчи уведомление по реда на чл. 47, ал. 1 
ГПК (чрез залепване) и едновременно с това, извършва служебна справка за 
актуален адрес – с оглед икономия на време. По делата, по които постъпят 
възражения по реда на чл. 414, ал. 2 ГПК, съдия БОРИСОВ разпорежда да се 
уведоми заявителя, съгласно чл. 415, ал. 1 ГПК и следи стриктно за 
изпълнението на чл. 415, ал. 2 ГПК – представяне на доказателства за 
предявен иск – ч.гр.д. № 3049/2010 г., ч.гр.д. № 8574/2010 г.  
 

         ИЗВОДИ: 
 

Проверката на 33 състав установи, че делата са добре 
администрирани, съдебният деловодител Я. Т.  навлиза в работата и проявява 
стремеж и желание да се обучава.  

Към 05.05.2010 г., датата на проверката, са констатирани 108 бр. 
дела без движение и 19 бр. дела са спрени дела – всички своевременно 
администрирани. 

Отличната организация по администрирането и организацията на 
работа по спрените дела, делата без движение и делата по които тече срок, 
въведена по времето на съдия ТОПАЛОВ, е възприета и от съдия БОРИСОВ. 

От 01.01.2009 г. до 18.05.2009 г., съдия ТОПАЛОВ се е произнасял 
в деня на постъпване на молбите, или най-късно на следващия ден. Делата са 
насрочвани  в с.з. през около месец – два, като отлагането е било по обективни 
причини. Организационните умения на съдия ТОПАЛОВ се проявяват и в 
срочното изготвяне на обявените съдебни актове /за периода 01.01.2009 – 
18.05.2009 г. съдия ТОПАЛОВ е решил 27 искови производства/.  

Определението по чл. 140 ГПК е постановявано средно от 10 до 20 
дни от постъпване на отговора на ответника, или на изтичане срока за това.  

Съдия БОРИСОВ спазва сроковете, визирани в Глава двадесет и 
пета ГПК. Похвален е стремежа на съдия БОРИСОВ да постановява решенията 
в срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК. 

Отлагането на делата след 18.05.2009 год. е по обективни причини, 
като в повечето случаи отлагането е през около месец, има делата, които се 
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отлагат за срок от 2 до 3 месеца. Съдия БОРИСОВ стриктно следи за 
спазването на сроковете, визирани в ГПК.  

За 6 месеца и половина, през 2009 г., съдия БОРИСОВ е  решил 68  
бр. искови производства, повечето от тях с правна и фактическа сложност. 
Проверката установи, че делата се проучват много добре, изготвя се проект за 
доклад, при констатирана нередовност на ИМ същата се оставя без движение, с 
указания за изпълнение. Изготвя се проект за доклад, по смисъла на чл. 140, ал. 
3 ГПК.  
 
 
                                                        34 състав 
 
 
                     Титуляр на 34 състав е съдия ЕЛИЦА РАЙКОВСКА, считано от 
01.07.2007 г., преди това е била младши съдия, считано от м.април 2004 год. в 
СГС. 

           От м. ноември 2008 год., съдебен деловодител на 34 и 37 състав е 
Р. Х., започнала работа в СРС през м. октомври 2006 г., като деловодител на 42 
и 43 състав. Съдебен секретар през 2009 г. е била В. Г., пенсионирана и от м. 
януари 2010 г. е В. К., след конкурс - без опит и стаж.  

                                
                     І. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ  ДЕЛА на 34 състав  
 
                     По изготвените справки от съд. деловодител, съд. секретар и 
електронните справки на статистика са налице следните данни: 
                     Общ брой висящи дела на състава към 01.01.2009 г. – 180 бр. Общ 
брой разпределени дела през 2009 г. – 1164 бр., от които 115 бр. обезпечения 
по чл. 390 ГПК /по дежурство/, или общо за разглеждане – 1344 бр. гр. дела. 
                     Свършените граждански дела за 2009 г. са 1086 бр., от които 766 
бр. са заповедни производства. В тримесечен срок са свършени   – 895 бр., или 
82.41 %.       
                    През 2009 г. свършените искови производства са 136 бр., от които 
122 бр. са решените със съдебен акт, а 14 бр. са прекратените в с.з., видно от 
книгата за откритите съдебни заседания.  
                    Общия брой постановени съдебни актове, приключващи делото, 
видно от книгата за закрити и разпоредителни заседания - 922.  
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                     Общо прекратени производства – 82 бр. дела. 
                     Спрени производства на състава – 8 бр., от които 2 дела са спрени 
през 2009 г.  
                     През 2009 г. на 34 състав са насрочени в съдебно заседание 323 
дела, от които са отложени 177 бр. или 54.79 % , а през първото тримесечие на 
2010 г., от насрочените 79 бр. дела са отложени 48 бр. дела или 60.75 %.   
                     Общ брой висящи граждански производства към 31.12.2009 год. – 
258, а към 01.10.2010 г. – 330 дела. 
         Данните по горе  открояват нивото на натовареност на състава.  
 
                      ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
 
                     От проверката на гражданските дела бе констатирано, че 
преимуществено, съдебните заседания  по доказателствата се насрочват  в срок 
до 3 месеца. Проверката констатира, че съдия Е. РАЙКОВСКА е насрочвала 
заседанията съобразно причината за отлагане на делото, например: за събиране 
на доказателства или при допусната съдебна експертиза делата са насрочвани 
за след два, до четири месеца; при нередовна процедура по призоваване или за 
постигане на спогодба – след два до три месеца.  
                        
                     Налага се извода, че няма безпричинно отлагане на дела за срок 
по- дълъг от три месеца. 
 
                     От книгата за откритите с.з. констатирахме, че през 2009 г. 
месечно са провеждани 1 - 7 с.з., с насрочени от 5 до 16 бр. граждански дела, 
напр.: 
                     - през м. април 2009 г. са били проведени 7 с.з. : на 01.04.2009 г. с 
насрочени 8  дела; на  15.04.2009 г. с насрочени 7 дела; на 16.04.2009 г. с 
насрочени 9 дела; на 22.04.2009 г. с насрочени  8 дела; на 23.04.2009 г. – с 6 
насрочени дела; на 29.04.2009 г. с насрочени 9 дела; на 30.04.2009 г. с 8 
насрочени дела; 

        - през м. октомври 2009 г. са проведени 7 с.з.: на 08.10.2009 г. с 7 
насрочени дела; на 14.10.09 г. – с 7 насрочени дела; на 15.10.09 г. с насрочени 
6 дела; на 21.10.09 г. с насрочени 8 дела; на 22.10.09 г. с насрочени 6 дела; на 
28.10.09 г. с насрочени 7 дела; на 29.10.09 г. с насрочени 7 дела. 
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          При проверка на срочната книга за 2009 г. се констатира, че при 
част от приключилите дела, в графа „решение” или е залепван диспозитива на 
съдебния акт, или е изписвано на ръка „иска уважен”, ”иска отхвърлен”, с 
отбелязан номер и дата на обявен съд. акт и подпис на служителя, съгласно 
указанията на и.д. председателя на съда. 

          При проверка на срочната книга за 2010 г. се констатира, че 
същата се води добре, с изписване номер и дата на обявено решение и 
залепване диспозитива на същото. Първото с.з. за 2010 г. е на 03.02.10 г., с 
насрочени 17 дела.  
         
                      - ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА преди 2009 г., както и през 2009 г. и 
НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ ДАТАТА НА ПРОВЕРКАТА 
                      От деловодните книги и проверка на произволни дела бе 
констатирано:   
                      - гр.д. № 19014/2007 год., обр. на 27.08.2007 г., иск по чл. 45, 49, 
86 ЗЗД. На 24.09.07 г., ИМ е оставена без движение. С определение от 22.10.07 
г., съдът е прекратил производството по делото, отменено с определение от 
30.04.2008 г., СГС, ІV-Б състав и на 12.05.08 г. делото е върнато на СРС за 
продължаване на процесуалните действия. На 06.06.08 г. е представена молба-
уточнение. На 29.07.08 г., ИМ отново е оставена без движение. На 29.08.08 г. е 
представена втора молба-уточнение. На 09.09.08 г., докладчикът е насрочил 
делото на 27.11.08 г. На 24.11.08 г. съдът прекратява производството по 
делото, отменено с определение от 10.02.2009 г., от СГС, І-во ГО и на 23.02.09 
г. делото е върнато на СРС за продължаване на съдопроизводствените 
действия. На 25.02.09 г., съдът насрочва делото за 27.05.09 г. Проведени са още 
с.з. на: 22.10.09 г., 04.02.10 г., 15.04.10 г., отложено за 30.09.10 г.;  
        - гр.д. № 26174/2008 год., обр. на 02.09.2008 г., иск по чл. 415 
ГПК. На 12.09.08 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. 
Определението по чл. 140 ГПК е от 19.03.09 г., първото с.з. е на 10.06.09 г.  
Проведени са още с.з. на: 01.07.09 г., 12.11.09 г. 10.12.09 г., 18.03.2010 г., 
отложено за 27.05.10 г. Делото е отлагано за изготвяне на експертиза, за 
изготвяне на допусната тройна експертиза, като в с.з. от 18.03.10 г. е наложена 
глоба на в.л., станало причина за отлагане на делото; 
                      - гр.д. № 29921/2008 год., обр. на 03.10.2008 г., иск по чл. 108 ЗС. 
На 20.10.2008 г. ИМ е оставена без движение, изд. е СУ. На 11.11.08 г. е 
изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. С определението по чл. 140 



 139 

ГПК от 18.02.2009 г., съдът е насрочил с.з. на 21.05.09 г., когато не е даден ход, 
а тогава е указано на ищеца да впише ИМ в АВ.  Проведени са с.з. на: 28.05.09 
г. – съдът конституира трето лице помагач от страната на ищеца; 22.10.09 г. – 
не дава ход на делото, издава СУ на ищеца за актуален адрес на третото лице 
помагач; 04.02.2010 г. – поради нередовна процедура по призоваване на 
третото лице помагач, не дава ход на делото;  08.04.10 г., отново не дава ход на 
делото – нередовна процедура по призоваване на третото лице помагач, отлага 
за 10.06.10 г.;  
 - гр.д. № 21157/2009 год., обр. на 16.04.2009 г., облигационен иск. 
На 14.05.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, върнато в 
цялост.  ИМ е оставена без движение с указания. Издадено е СУ, на 11.09.09 г. 
На 26.09.09 г. е представена молба-уточнение и същия ден съдът е постановил 
връчване препис от ИМ на ответника, чийто отговор е представен на 30.10.09 
г. На 20.11.09 г., с определение по чл. 140, ал. 1 ГПК, съдът е насрочил делото 
на 10.03.2010 г., отложено за 27.05.10 г., поради нередовна процедура по 
призоваване на страна;  
       - гр.д. № 30232/2009 г., обр. на 16.06.2009 г., АССГ е отменил 
съдебно решение от 08.12.08 г. на СРС, 32 с-в постановено срещу решение на 
ОСЗГ „Овча купел”, за ново разглеждане от друг състав. С разпореждане от 
24.06.09 г., делото е насрочено за 12.11.09 г. Проведени са с.з. на: 10.02.10 г., 
12.05.10 г., отложено за 01.07.10 г. Делото е отлагано за изготвяне на 
експертиза и повторно за допълване на експертизата. 
   
                    Първото съдебно заседание по делата, образувани след 01.03.2008 
год. е насрочвано след около  5 - 9 месеца, при редовна ИМ. В случаите, когато 
ИМ е оставяна без движение,  първото с.з. е било след 7 до 12 месеца, след 
образуването на делото. Съдебните заседания са насрочвани през около 2 
месеца (без съдебната ваканция). Проверката установи, че няма безпричинно 
отлагане на съдебни заседания, прецизират се доказателствените искания на 
страните и не се допуска събиране на доказателства слез преклузивния срок. 
От постъпване на отговора на ответника или на изтичане на срока за това, 
до постановяване на определението по чл. 140 ГПК, минават средно от 20 до 
40 дни. 
 
      - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ОСТАВЕНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
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                    Произволно бяха проверени  някои от делата:       
                    - гр.д. № 44589/2008 год., обр. на 19.12.2008 г., спиране на 
изпълнението – чл. 250 ГПК (отм.). С разпореждане от 06.02.2009 г., молбата е 
оставена без движение. На 10.06.09 г., съобщението е върнато в цялост. На 
18.06.09 г. съдът е разпоредил ново връчване. На 16.10.09 г. е изискано 
обяснение от връчителя, представено на 20.11.09 г. На 25.02.2010 г., съдът 
разпоредил ново връчване и нови обяснения от връчителя. Отново 
съобщението не е върнато по делото, а на 18.02.10 г. връчителя е дал  
обяснения. От 18.02.10 г. до 17.05.10 г. (датата на извършване на 
проверката), делото не е докладвано, не са извършени необходимите 
процесуални действия за връчване на съобщението;    
      -  гр.д. № 44863/2008 год., обр. на 20.12.2008 год., насрещен 
установителен иск. На 06.02.2009 г., ИМ е оставена без движение. На 27.02.09 
г. е представена молба-уточнение, на 10.03.09 г. отново е оставена ИМ без 
движение, с оглед представената молба. От 18.03.09 г. е втората молба-
уточнение. На 23.03.09 г. е разпоредено вписване на ИМ в АВ, вписана на 
15.05.09 г. На 30.05.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответниците (6 бр.) за 
отговор, като 1 съобщение е върнато в цялост. На 24.11.09 г. е указано на 
ищеца да посочи актуален адрес на ответника, представено на 08.02.2010 г. На 
19.02.10 г. съдът е разпоредил ново връчване с указания за залепване на 
уведомлението. Съобщението с уведомлението са изпратени на 25.02.10 г., но 
към 17.05.10 г. не са върнати по делото; 
      - гр.д. № 11966/2009 г., обр. на 26.02.2009 год., иск по чл. 26, ал. 2 
ЗЗД и иск по чл. 33, ал. 2 ЗС. На 23.03.09 г. ИМ е оставена без движение. На 
14.04.09 г. е представена молба-уточнение, а на 21.05.09 г. е представено 
удостоверение за дан. оценка. На 25.05.09 г., ИМ отново е оставена без 
движение. На 23.06.09 г. е представена молба-уточнение, на 24.06.09 г. е 
отново е указано на ищеца да изпълни указанията на съда. На 20.07.09 г. е 
представена молба–уточнение. С разпореждане от 27.07.09 г. е дадена 
последна възможност на ищеца да изпълни указанията на съда. На 03.09.09 г. е 
представена молба-уточнение. С разпореждане от същата дата отново е дадена 
възможност на ищеца. С определение от 25.09.09 г., съдът е прекратил 
производството по делото в една част и е указал да се впише ИМ, след 
изтичане срока за обжалване. На 02.11.09 г. е вписана ИМ в АВ, а на 12.11.09 г. 
е изпратен препис от ИМ на ответниците (4 бр.) за отговор. На 09.12.09 г. е 
издадено СУ за адреса на единия ответник, а адреса е посочен на 22.12.09 г. На 
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30.12.09 г. е изпратено съобщение до актуалния адрес. На 12.03.10 г. е 
поискано от САК да назначи особен представител,  назначен на 29.03.10 г., 
комуто на 16.04.10 г. е изпратен препис от ИМ за отговор. Срока за отговор, 
към 17.05.10 г., не е изтекъл; 

 - гр.д. № 21689/2009 г., обр. на 22.04.2009 г., иск по чл. 415 ГПК. 
На 15.05.09 г. е изискано гр.д. № 45588/2008 г., на СРС, 38 състав. На 04.11.09 
г. е уточнено, че делото е на 43 състав и е изпратено на СГС. Не е извършвана 
друга справка по делото. 
 
                     Към момента на проверката се установи , че 153 бр. дела са без 
движение. Проверката установи, че има дела, по които не може да се връчи 
съобщението на молителя в продължение на повече от една година, по други 
дела се изчаква съобщенията да се върнат  по делата близо три месеца, след 
което се изпращат напомнителни писма. Проверката установи, че има дела, 
по които съдът многократно (4 пъти) е оставял молбата без движение, с 
указания до ищеца за изпълнение. По други дела, с оставени ИМ без движение 
се констатира своевременно  произнасяне по постъпили молби, по 
разпореждане на съда се извършват различни процесуални действия: 
изпращане на съобщения по чл. 131 ГПК и  изчакване на законовоопределения 
срок за отговор на ответника; изпълнение на дадени указания по изправяне 
нередовност на ИМ и др. Съдия РАЙКОВСКА  се произнася по доклада в 
рамките на 3 - 10  дни.  
 
                    - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ НАСРОЧВАНЕ ДЕЛАТА В 
ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ 
                    При проверката на насрочените дела се констатира, че съдия 
РАЙКОВСКА се е произнасяла с разпореждане по чл. 131 ГПК, констатирайки 
редовността на ИМ и приложенията към нея. След постъпване отговора на ИМ 
или след изтичане срока за това, делата са докладвани своевременно на 
титуляра. Определенията по чл. 140, ал. 1 ГПК са изчерпателни. Съдия 
Райковска изготвя проект на доклад, по см. на чл. 140, ал. 3 ГПК.   
 
                    - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  
                     Проверката установи, че през 2009 г., съдията докладчик е 
отменил дадения ход по същество по 5 бр. дела, като две от тях са в СГС по 
въззивна жалба. Проверката на тези дела  установи:  
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                     - гр.д. № 29364/2007 год., обр. на 10.12.2007 год., жалба против 
решение на ОСЗГ „П.”. През 2008 г. са проведени 4 с.з. и в с.з. на 11.02.09 г. е 
даден ход по същество. В срока за произнасяне съдът е констатирал 
непълнотата на доказателствения материал и че делото не е изяснено от 
фактическа страна, поради което, с определение от 27.02.09 г. е отменен хода 
по същество. Проведени са с.з. на 29.04.09 г. и на 10.06.09 г., когато е даден 
ход по същество. Решението е постановено на 08.07.09 г. 
       - гр.д. № 31355/2008 г., обр. на 14.10.2008 г., облигационен иск. 
ИМ е оставена без движене 3 пъти: на 21.10.08 г., на 17.11.08 г. и на 11.12.08 г. 
На 05.02.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. На 20.05.09 г., 
с определение по чл. 140, ал. 1 ГПК, докладчикът е насрочил делото на  
23.09.09 г. и е даден ход по същество. В срока за произнасяне, съдът е 
установил, че в ИМ и в молбите-уточнения се съдържат противоречиви 
твърдения и на 14.10.2009 г. е отменил хода по същество, давайки  указания на 
ищеца. На 02.02.10 г. са изпратени уточнителните молби на ответника за 
отговор. На 05.05.10 г. съдът е насрочил  делото за 29.09.10 г. 
     

          Проверката установи, че делата са били с фактическа и правна 
сложност. По проверените дела би могло да се направи извод за недобра 
предварителна подготовка на докладчика, наложило отмяна на дадения ход 
по същество и насрочването им в с.з., независимо от минималния им брой.  
 
                    ІІІ. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  - общо 8 бр. 
 
                    Спрени дела през 2009 г. на 34 състав - 2 бр. 

При проверката на случайно избрани дела от минали години се 
установи следното: 
                    - гр.д. № 10855/1995 год., обр. на 08.11.1995 г., облигационен иск. 
С определение, постановено в с.з. от 07.02.1996 г. съдът е спрял 
производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б.”г”  ГПК /отм./ - до 
приключване преюдициалното дело. С разпореждане в з.з. от 11.09.03 г., съдът 
е възобновил производството по делото и е насрочил о.с.з. за 22.10.03 г. 
Предвид фактът, че трима от ответниците са починали, в з.з. от 19.09.03 г., 
съдът е отменил разпореждането си от 11.09.03 г. за възобновяване на 
производството и е спрял производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б. 
„б” ГПК /отм./. Правени са справки относно хода на преюдициалния спор 
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/последната  е от януари 2010 г./, по която е постъпил писмен отговор от СГС, 
че преюдициалното дело е висящо пред СГС и е насрочено за 28.01.2010 г.;        
                      - гр.д. № 4572/1997 год., обр. на 27.06.1997 г., облигационен иск. 
С определение в с.з. от 08.12.1998 г., производството по делото е спряно, на 
осн. чл. 182, ал. 1, б.”г”  ГПК /отм./. Правени са справки за движението на 
преюдициалния спор, последната е от м. януари 2010 г. 
                     - гр.д. № 16666/2007 год., обр. на 25.07.2007 г., иск по чл. 97 ал. 1 
ГПК /отм./. С определение, постановено в з.з. от 08.01.2008 г. съдът е спрял 
производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б.”г”  ГПК /отм./ - до 
приключване преюдициалното дело. Справката за движението на 
преюдициалния спор е от м. януари 2010 г.; 
                 - гр.д. № 33939/2008 год., обр. на 04.11.2008 г., обратен иск, който 
не е приет за съвместно разглеждане с иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ по гр.д. 
№ 3734/05 г., по описа на СРС, 39 състав. С определение, постановено в з.з. от 
05.02.2009 г., съдът е спрял производството по делото, до приключване на 
преюдициалното дело с влязъл в сила съдебен акт. Справка за движението на 
преюдициалния спор е правена  през м. април 2010 г. 
  

         Към момента на проверката се установи, че за спрените дела на 
34 състав след м. януари 2009 г. са правени  справки и същите са докладвани 
на титуляра на състава. 
 
                     ІV. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА през  2009 год.  - 82 
бр.  
 
                     От проверката на случайно избрани прекратени дела през други 
години и през 2009 г.,  констатирахме: 
                     - гр.д. № 30914/2007 год., обр. на 17.12.2007 г., иск по чл. 97, ал. 1 
ГПК /отм./. В с.з. от 10.06.2009 г. съдът е прекратил производството по делото, 
поради липса на правен интерес. По реда на инстанционния съдебен контрол, с 
определение от 24.09.09 г., СГС  е отменил определението на СРС и е върнал 
делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Делото е 
насрочено за 30.09.2010 год.; 
                     - гр.д. № 11234/2008 год., обр. на 11.04.2008 г., иск по чл. 19, ал.3 
ЗЗД.  В с.з. от 18.03.2009 г., съдът е прекратил производството по делото, 
поради отказ от предявения  иск;     
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                     - гр.д. № 46103/2009 год., обр. на 12.10.2009 г. С разпореждане в 
з.з. от 26.01.2010 г., поради неизпълнение в срок указанията на съда по 
отстраняване нередовност на ИМ и на осн. чл. 129, ал. 3 ГПК, съдът е върнал  
ИМ на подателя; 
                 - гр.д. № 44116/2009 год., обр. на 18.09.2009 г., иск по чл. 213 КЗ, 
вр. чл. 45 ЗЗД. С определение, постановено в з.з. от 13.10.09 г., съдът е 
прекратил производството по делото, поради отказ от предявения иск.   
   
                     Една част от приключените искови производства за 2009 г., по 
които няма постановен съдебен акт по съществото на спора, са поради 
връщане на ИМ, на основание чл. 129, ал.3 ГПК, респ. чл. 100, ал.2 ГПК /отм./ 
и чл. 130, изр. 1 ГПК. 
             От справка по срочната книга за 2009 г. се констатира, че част 
от прекратените в с.з. искови производства са на основание чл. 232 ГПК или 
чл. 233 ГПК.   
 
                     V. ОБЯВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  съгласно чл. 235, ал. 5, 
изр. първо  и чл. 13 ГПК  
 
                    Проверката установи, че по част от приключилите през 2009 г. 
искови дела съдебният акт е обявен в срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК. 
По голяма част от обявените за решаване дела решението е обявено в срок от 
два месеца след заседанието, в което е завършено разглеждането на делото. а 
по неголям брой дела – в срок до 3 месеца, като например:гр.д. № 17362/2007 
г., гр.д. № 8949/2008 г., гр.д. № 11802/2008 год. и  гр.д.№ 17076/2009 год.  
                    През 2009 г. има само  3 дела, по които решението е обявено в срок 
над 3 месеца, а именно:  
                     - гр.д.№ 27561/2007 г., обявено за решаване на 01.04.09 г., съд. акт 
е обявен на 23.07.09 г.;  
                     - гр.д.№19681/2007 г., обявено за решаване на 16.04.09 г., съд. акт 
е обявен на 23.07.09 г.;  
                     - гр.д.№6870/2008 г., обявено за решаване на 03.06.09 г., съд. акт е 
обявен на 16.09.09 г.; 
             
       От обявените за решаване в периода 28.01.2010 г. – 31.03.2010 г. 
28 бр. дела, към датата на проверката - 18.05.2010 г., има обявено решение по 
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26 дела, а по 2 дела няма обявен съдебен акт:  гр.д.№ 27548/08 г., обявено за 
решаване на 17.02.10 г. и гр.д.№10896/08 г., обявено за решаване на 17.03.10 г. 
                    При последващата проверка през м.10.2010 г. се установи, че 
решението  по гр.д. № 27548/2008 г.  е обявено в срок над 3 месеца. 
 
                    От срочната книга е видно, че за първото тримесечие на 2010 г. са 
постановени  2  неприсъствени  решения: по гр.д.№ 15854/2009 г. и по гр.д. № 
38185/2008 г., като и по двете дела не е  извършено връчване на постановеното 
неприсъствено решение на страната, срещу която е постановено, с оглед 
правото на защита по реда на чл. 240 ал. 1 ГПК. 
 
                     VІ. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗГЛЕДАНИ ПО ДЕЖУРСТВА - по реда на чл. 390 ГПК  - 115 бр.  
                     
                    През 2009 год. на 34 състав са били разпределени на дежурство 115 
бр. дела, по реда на чл. 390 ГПК.  В деня на образуването, им или най-късно 
на следващия ден, делата са докладвани на състава и съдията-докладчик се е 
произнасял по молбата. При проверката на произволно избрани дела се 
констатира следното:   
                - ч.гр.д. № 16909/2010 год., обр. на 12.04.2010 год. С определение 
от 14.04.10 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, посочил е размер на 
парична гаранция и е определил  1-месечен срок за предявяване на бъдещия 
иск, считано от датата на получаване на обезпечителната заповед. Препис от 
определението е връчено на пълномощник на молителя на 12.05.10 г.; 
                     - ч.гр.д. № 16922/2010 год., обр. на 12.04.2010 год. С определение 
от 14.04.10 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, посочил е размер на 
паричната гаранция и е определил  1 - месечен срок за предявяване на бъдещия 
иск, считано от датата на получаване на обезпечителната заповед. Препис от 
определението е връчено на пълномощник на молителя на 20.04.2010 г., но към 
датата на проверката няма платена гаранция и няма издадена обезпечителна 
заповед; 
                    - ч.гр.д. № 17106/2010 год., обр. на 13.04.2010 год. С определение 
от 14.04.10 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, посочил е паричната 
гаранция и е определил 1-месечен срок за предявяване на бъдещия иск, 
считано от датата на получаване на обезпечителната заповед. На 29.04.10 г. е 
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издадена обезпечителна заповед, след представяне на доказателство за 
преведена по сметка на СРС парична гаранция; 
       -  ч.гр.д. № 17170/2010 г., обр. на 14.04.2010 г. С определение от 
15.04.10 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, посочил е размер на 
дължима от молителя парична гаранция и е определил  1-месечен срок за 
предявяване на бъдещия иск, считано от датата на получаване на 
обезпечителната заповед. На 22.04.10 г. е издадена обезпечителна заповед, 
след представяне на доказателство за преведена по сметка на СРС парична 
гаранция, получена от пълномощник на молителя на 28.04.10 г. 
 
                    Проверката констатира, че при обезпечителните производства 
съдията-докладчик не е спазвал стриктно разпоредбата на чл. 395, ал. 2 ГПК, 
тъй като не се е произнасял в деня на подаване на молбата, а в срок до два 
работни дни след това. При допускане на исканото обезпечение, съдът е 
определял  парична гаранция, след внасянето на която е издавана 
обезпечителната заповед. 
 
     VІІ. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА по  чл. 310 ГПК  
 
      По реда на Глава двадесет и пета ГПК, на съдия РАЙКОВСКА 
през 2009 г. са разпределени 2 дела. Проверката на делата, установи: 

- гр.д. № 36092/2009 г., обр. на 16.07.2009 г., разгледано по реда на 
чл. 310, т. 2 ГПК. На 20.07.09 г., ИМ е оставена без движение. На 23.10.09 г. е 
представена молба-уточнение. На 27.10.09 г. е изпратен препис от ИМ на 
ответника за отговор, получен на 21.12.09 г.  Определението на съда по чл. 312 
ГПК е от 29.12.09 г. В първото с.з. на  03.02.10 г. е  даден ход на делото, 
отложено за 19.02.10 г., когато е даден ход по същество на делото. Съдът е 
обявил, че ще се произнесе с решение в срок, но не е посочил дата, с оглед 
разпоредбата на чл. 315, ал. 2 ГПК. Решението е обявено на 09.04.10 г. - не е 
спазена разпоредбата на чл. 316 ГПК;  
       - гр.д. № 46176/2009 г., обр. на 12.10.2009 г., по реда на чл. 310, т. 
2 ГПК. На 13.10.09 г., ИМ е оставена без движение. На 26.10.09 г. е 
представена молба-уточнение, на 27.10.09 г. е изпратен препис от ИМ на 
ответника за отговор, представен на 24.02.2010 г., на 26.02.10 г. са дадени 
указания за представяне на препис от отговора за ищеца. Определението по чл. 
312, ал. 1, т. 1  ГПК е от 18.03.10 г. В първото с.з. от 29.04.10 г. не е даден ход 
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на делото, поради нередовна процедура по призоваване  на ответника и делото 
е отложено за 26.05.10 г.  
 
        От проверените две дела, не може да се направи обобщен извод. 
Съдът се е произнасял  в рамките до 4 дни от образуване на делото. От 
делата  е видно, че е спазен срока, визиран в чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК. От 
приключилото дело се установи, че не е спазена разпоредбата на  чл. 315, ал. 2 
ГПК и срока по чл. 316 ГПК. 
 
                    VІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
                     Проверката констатира, че съдия РАЙКОВСКА се е произнасяла в 
срок от 2 до 15 дни: ч.гр.д. № 26098/2009 г.; ч.гр.д. № 26554/2009 год.; ч.гр.д. 
№ 4413/2010 г.; ч.гр.д. № 8517/2010г.; ч.гр.д. № 11793/2010 г.; ч.гр.д. № 
14647/2010 г.; ч.гр.д. № 22679/2009 г.; ч.гр.д. № 51315/2009 г.; ч.гр.д. № 
56986/2009 г.; ч.гр.д. 18025/2010 г. 
        
                     Делата, образувани по реда на заповедното производство са 
добре администрирани. По проверените дела има отбелязване за издадения 
изпълнителен лист върху представения документ и заповедта за изпълнение. 
По дела, образувани  по реда на чл. 417, т. 9 ГПК, проверката установи, че 
оригинала на записа на заповед се връща на заявителя, след подаване на 
молба. По делата се прилагат копия от записа на заповед, след 
отбелязването за издадения ИЛ. Проверката установи, че има дела, които не 
са докладвани на съдия-докладчика близо 6 месеца: 
                    - ч.гр.д. № 26554/2009 г. – последното разпореждане на съдия 
Райковска е от м. ноември 2009 г., съобщението не е върнато, делото не е 
докладвано 6 месеца; 
                    - ч.гр.д. № 22679/2009 г. – последното разпореждане на съда е от 
26.09.2009 г., указанията не са изпълнени, делото не е докладвано 8 месеца.       
 

          ИЗВОДИ: 
 

Проверката на 34 състав установи, че делата са своевременно 
администрирани, съдебният деловодител Р. Х. е служител с опит и старание в 
работата.  
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Към 18.05.2010 г., датата на проверката, са констатирани 153 бр. 
дела без движение, спрените  дела са 8 бр. – всички своевременно 
администрирани.  

С оглед констатирания брой неприключили дела, образувани по 
реда на заповедното производство, по които не са извършвани процесуални 
действия в рамките на 6 – 8 месеца, следва да се обърне внимание на 
деловодителя на състава от Заповедното деловодство за  своевременното им 
докладване. 

Съдия РАЙКОВСКА се произнася в срок по доклада. Отлагането 
на делата в с.з. е по обективни причини, като в повечето случаи е през 2 – 3 
месеца. Определението по чл. 140 ГПК е постановявано средно от 20 до 40 дни 
от постъпване на отговора на ответника, или на изтичане срока за това.  

По делата, образувани по реда на Глава двадесет и пета ГПК, се 
установи, че са спазвани кратките процесуални срокове, с изключение на 
срока, визиран в чл. 316 ГПК. Проверката констатира, че по делата, образувани 
по реда на чл. 390 ГПК не е спазван срока по чл. 395, ал. 2 ГПК. 

Решенията по всички свършени дела са обявени, както в срока по 
чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, така и в разумния тримесечен срок, с 
изключение на едно дело. През 2009 г., по 3 дела, решението е обявено в срок 
над 3 месеца, а през първото тримесечие на 2010 г. – по 1 дело. 

През 2009 год., съдия РАЙКОВСКА  решила 122 бр. искови 
производства, повечето от тях с правна и фактическа сложност. Проверката 
установи, че делата се проучват добре, при констатирана нередовност на ИМ 
същата се оставя без движение (понякога и по 2-3 пъти), с указания за 
изпълнение. Изготвя се проект за доклад, по смисъла на чл. 140, ал. 3 ГПК.  
         
 

35 състав 
      
                     Титуляр на 35 състав е съдия ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ, считано от 
07.10.2009 г. От 01.01.2009 г. до 06.10.2009 г., титуляр на състава е била съдия  
АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА - командирована в СГС. 
        Съдия ЛУКАНОВ е започнал работа в СРС, Трето гражданско 
отделение на 20.05.2005 г., преди това е бил младши съдия в ОС – Пазарджик и 
в СГС.  
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          Съдебен деловодител на 35 и 36 до 20.01.2010 г. е била Й. Х., в 
момента деловодител на Обезпечителните производства в Първо Гражданско 
отделение. От 21.01.2010 г. деловодител на двата състава е В. С., започнала 
работа в СРС от м.VІ.2001 г. Съдебен секретар на състава е М. Р., 
дългогодишен опитен служител.  
                       
                     І. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ  ДЕЛА на 35 състав  
 
                     По изготвените справки от съд. деловодител, съд. секретар и 
електронните справки на статистика са налице следните данни: 
                     Общ брой висящи дела на състава към 01.01.2009 г. – 225 бр. Общ 
брой разпределени дела за цялата 2009 г. – 1172 бр., от които 94 бр. 
обезпечения по чл. 390 ГПК /по дежурство/, или общо за разглеждане – 1397 
бр. гр. дела.  
                     Свършените граждански дела за 2009 г. са -1083 бр., от които 802 
бр. са заповедни производства. В тримесечен срок са свършени – 886 бр., или 
81.80 %.       
                     През  2009 г. свършените искови производства са 148 бр., от 
които 135 бр. са решените  със съдебен акт, а 13 бр. са прекратените в с.з., 
видно от книгата за откритите съдебни заседания. За периода 07.10.2009 - 
31.12.2009 г., съдия ЛУКАНОВ е решил 49 искови производства и прекратил 2  
дела в с.з.            
                    Общо прекратени производства – 107 бр. дела. 
                    Спрени производства на състава – 23 бр., от които 5 дела са спрени 
през 2009 г.  
                    През 2009 г. на 35 състав са насрочени в съдебно заседание 525 бр. 
дела, от които са отложени 359 бр. или 68.38 %, а през първото тримесечие на 
2010 г. от насрочените 179 бр. дела са отложени 94 дела, или 52.51 %.                      
                     Общ брой висящи граждански производства към 31.12.2009 г. – 
314, а към 01.10.2010 г. – 366 дела.  
       Посочените по-горе данни открояват нивото на натовареност на 
състава.  
 
                     ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
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                     От проверката на гражданските дела бе констатирано, че 
преимуществено съдебните заседания по доказателствата се насрочват  през 
два до три месеца. Проверката констатира, че съдия ХРИСТОВА и  съдия 
ЛУКАНОВ са насрочвали заседанията съобразно причината за отлагане на 
делото, например: за събиране на доказателства или при допусната съдебна 
експертиза делата са насрочвани за след два, до три месеца; при нередовна 
процедура по призоваване или за постигане на спогодба – след два месеца.  
 

Налага се изводът, че няма безпричинно отлагане на дела за срок, 
по-дълъг от три месеца.  

 
                    От книгата за откритите с.з. се констатира, че през 2009 г. месечно 
са провеждани 3 - 8 с.з., с насрочени от 1 до 23 бр. граждански дела, напр.: 
                    - през м. април 2009 г. са били проведени 8 с.з./ съдия А. 
ХРИСТОВА/: на 06.04.2009 г. с насрочено 1 гр. дело, на 13.04.2009 г. с 9 
насрочени дела; на  15.04.2009 г. с насрочени 13 дела; на 22.04.2009 г. с 
насрочени  13 дела; на 27.04.2009 г. с насрочени 11 дела; на 29.04.2009 г. с 9 
насрочени дела;  

          - през м. ноември 2009 г. са проведени 7 с.з./съдия ЛУКОНАВ/: на 
02.11.2009 г. с 4 насрочени дела; на 09.11.09 г. – с 5 дела; на 16.11.09 г. с 
насрочени 11 дела; на 18.11.09 г. с насрочени 9 дела; на 23.11.09 г. с насрочени 
9 дела; на 25.11.09 г. с насрочени 10 дела; на 30.11.09 г. с насрочени 9 дела.  

 
           Срочните книги за 2009 г. и 2010 г. са прегледно водени, с четливо 

попълване на всички графи и залепване диспозитива на съдебния акт в графа 
„решение”. Посочени са дата на обявяване и подпис на служител. 
 
                    - ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА преди 2009 г., както и през 2009 г. и 
НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ ДАТАТА НА ПРОВЕРКАТА 
                    От деловодните книги и проверка на произволни дела бе 
констатирано:   
                    - гр.д. № 11391/2006 год., обр. на 23.05.2006 г., иск по чл. 59 ЗЗД. 
ИМ е оставена без движение, извършвани са различни процесуални действия. 
Първото с.з. е било на 16.10.06 г., проведени са още: 22.11.06 г., 28.02.07 г., 
25.04.07 г., 06.06.07 г., и в с.з. на 10.10.07 г., на осн. чл. 182 б. ”г” ГПК /отм./, 
производството по делото е спряно. Правени са е справки за движеното на 
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преюдициалното дело, последно на 16.01.09 г. На 29.03.10 год. е подадена 
молба за възобновяване. С определение от 01.04.10 г., производството е 
възобновено, делото е насрочено за 07.06.10 г.; 
        - гр.д. № 9009/2008 год., обр. на 10.03.2008 г.,  вещен иск. ИМ е 
оставена без движение, ИМ е вписана на 29.04.08 г. Първото с.з. е било на 
11.06.08 г., проведени са с.з. на: 24.09.08 г., 19.11.08 г., 18.02.09 г., 15.04.09 г., 
01.06.09 г., за съвместен оглед е определена датата 03.09.09 г., 26.10.09 г., 
25.11.09 г., 08.02.10 г., 14.04.10 г., отложено за 17.05.10 г.;  
                    - гр.д. № 25648/2008 год., обр. на 28.08.2008 г., иск по чл. 14, ал. 4 
ЗСПЗЗ. На 25.09.08 г., съдът е прекратил производството по делото в една част 
и в останалата част ИМ е оставена без движение. Срещу определението за 
прекратяване е подадена ч. жалба. СГС, ІІІ – Б състав, на 20.10.08 г. е отменил 
определението за прекратяване и върнал делото за по нататъшен ход. На 
27.10.08 г. делото е получено в СРС. С определение от 29.10.08 г., 
производството по делото е разделено. На 14.11.08 г., ИМ е вписана в АВ. На 
19.11.08 г. е изпратен препис от ИМ на ответниците (14) за отговор. За 
актуален адрес на част от ответниците са издадени СУ. Извършвани са 
различни процесуални действия, на 21.10.09 г. е постановено определението по 
чл. 140 ГПК. В първото с.з. на 18.11.09 г. са конституирани още ответници, 
поради което делото е отложено за 01.02.10 г. В с.з. от 01.02.10 г. страните са 
изразили готовност за извънсъдебно решаване. В с.з. на 12.04.10 г.е назначена 
експертиза и делото отложено за 02.06.10 г.;  
                - гр.д. № 38974/2009 год., обр. на 05.08.2009 г., иск по чл. 72, ал. 1 
и 3 ЗС и  молба по чл. 389 ГПК. С определение от 07.08.09 г., съдът е оставил 
без уважение молбата по чл. 389 ГПК, оставено в сила от СГС АО, ІІІ–ти 
състав на 19.11.09 г. На 16.12.09 г. делото е върнато на СРС. На 12.01.10 г. е 
постановено определението по чл. 140 ГПК. Първото с.з. е проведено на 
29.03.10 г., отложено за изготвяне на експертиза за 09.06.10 год.; 
       - гр.д. № 51716/2009 г., обр. на 19.11.2009 г., иск по 50 ЗЗД. На 
27.11.09 г. ИМ е оставена без движение. На 17.12.09 г. е представена молба–
уточнение, на 29.12.09 г . е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, 
представен на 23.02.10 г. На 29.03.10 г. са изготвени проект за доклад и 
определението по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 09.06.10 г.  
 
                    Първото съдебно заседание по делата, образувани след 01.03.2008 
год. е насрочвано след около  3- 4 месеца, при редовна ИМ. В случаите, когато 
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ИМ е оставяна без движение, първото с.з. е било след 3 до 12 месеца от 
образуването на делото, като през това време са се извършвали различни 
процесуални действия. Съдебните заседания са насрочвани през около 1 - 3 
месеца (без съдебната ваканция). Няма безпричинно отлагане на съдебни 
заседания. От постъпване на отговора на ответника или на изтичане на 
срока за това, до постановяване на определението по чл. 140 ГПК, минават 
средно  20 дни. 
 
      - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ОСТАВЕНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
     Произволно бяха проверени  някои от делата:       
                    - гр.д. № 27854/2007 год., обр. на 28.11.2007 г., вещен иск, съдия 
ХРИСТОВА. На 30.11.2007 г., ИМ е оставена без движение. На 21.02.2008 г. е 
представена молба-уточнение, на 22.02.08 г. ИМ отново е оставена без 
движение. На 03.06.08 г. е представена молба-уточнение, на 10.06.08 г. ИМ 
отново е оставена без движение. На 18.08.08 г. е депозирана молба–уточнение. 
На 17.10.08 г. е дадена последна възможност на ищците да ангажират 
доказателства за представителната власт на адвоката. На 07.11.08 г. е 
представена молба-уточнение. На 28.09.09 г. е разпоредено вписване на ИМ в  
АВ (съдия Луканов). На 04.12.09 г. отново е напомнено на представителя на 
ищците, че следва да се впише ИМ, тъй като съдът не може да извършва 
никакви процесуални действия преди това. На 07.01.10 г. е представена молба 
за издаване на СУ. На 15.01.10 г. ИМ отново е оставена без движение, 
издадено е СУ, получено на 06.04.10 г.;   
      - гр.д. № 46313/2008 год., обр. на 30.12.2008 г., иск по чл. 415, ал. 1 
ГПК. На 28.01.2009 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, 
върнато в цялост. На 27.02.09 г. е изд. СУ. На 30.04.09 г. е представена молба с 
изпълнени указания. Съобщението до ответника върнато отново в цялост, с 
разпореждане от 11.11.09 г. е указано да се внесе такса за назначаване на 
особен представител на ответника. На 04.12.09 г. е изпратено писмо до САК. 
На 14.12.09 г., искането за назначаване на особен представител е върнато от 
САК с молба за уточнение, делото не е докладвано на съдия Луканов, към 
момента на проверката (11.05.10 г.);  
      - гр.д. № 36319/2008 г., обр. на 17.11.2008 г., облигационен иск. На 
25.11.08 г. ИМ е оставена без движение. На 15.12.09 г. е представена молба–
уточнение, още с.д. ИМ отново е оставена без движение. На 22.12.08 г. е 
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депозирана молба за издаване на СУ, на 06.01.09 г. е издадено СУ. На 29.06.09 
г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, съобщението не е върнато 
и делото не е докладвано на съдията докладчик;  
                - гр.д. № 34542/2009 год., обр. на 07.07.2009 г., иск по чл. 45 ЗЗД. 
На 20.07.09 г., ИМ е оставена без движение. Молбата с изпълнени указания е 
представена на 11.08.09 г., поискано е изд. на СУ. На 04.09.09 г. е издадено СУ, 
не е получено. От 04.09.09 г. по делото не са постъпвали никакви книжа, не е 
представена молба с исканото от съда доказателство за актуален адрес на 
ответника, делото не е докладвано на съдията докладчик. 
 
                    Към момента на проверката се установи , че 108 бр.  дела са без 
движение. Проверката установи, че има дела, които не са докладвани на 
съдията – докладчик и по тях не са извършват никакви процесуални действия: 
гр.д. № 27854/2007 г. – 10 месеца делото не е било докладвано (от 07.11.08 г. 
до 28.09.09 г.); гр.д. № 36319/2008 г. – не е докладвано близо година; гр.д. № 
46313/2008 г. - не е докладвано 5 месеца; гр.д. № 34542/2009 г. – не е 
докладвано 8 месеца. Съдебният деловодител В. С. е назначена след 
инвентаризацията - м. януари 2010 г.  
 
                    - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ НАСРОЧВАНЕ ДЕЛАТА В 
ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ 
                    При проверката на насрочените дела се констатира, че съдия А. 
ХРИСТОВА и съдия ЛУКАНОВ са се произнасяли с разпореждане по чл. 131 
ГПК, констатирайки редовността на ИМ и приложенията към нея. След 
постъпване отговора на ИМ или след изтичане срока за това, делата са 
докладвани своевременно на титуляра. Определенията по чл. 140, ал. 1 ГПК са 
изчерпателни. Съдия ХРИСТОВА и съдия ЛУКАНОВ са изготвяли проект на 
доклад, по см. на чл. 140, ал. 3 ГПК.   
 
                    - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  
                    Проверката установи, че през 2009 г. съдията-докладчик е отменил 
дадения ход по същество по 3 бр. дела. Проверката, установи следното:  
                - гр.д. № 18626/2008 год., обр. на 04.07.2009 г., иск по чл. 124, ал.1 
ГПК. На 07.10.09 г. е даден ход по същество. На 29.10.09 г. съдът е отменил 
протоколното определение за даване ход на делото по същество и е оставил 
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ИМ без движение, с указания до ищеца. В с.з. от 14.04.2010 г. е даден ход  по 
същество, съд. акт е постановен на 27.04.10 г.; 
 - гр.д. № 18173/2009 год., обр. на 01.07.2009 г., иск по чл. 49 ЗЗД.  
В с.з. на 18.11.09 г. е даден ход по същество. С определение от 26.11.09 г. 
съдът е отменил протоколното определение за даване ход на делото по 
същество, като е дал указание до ответника да отстрани в срок „нередовността 
на отговора на ИМ”. В с.з. от 16.12.10 г. съдът е приел, че са налице 
предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, на осн. чл. 238, 
ал. 1 ГПК и е постановил веднага неприсъствено решение; 

- гр.д. № 26739/2006 год., обр. на 05.12.2006 г., иск по чл. 108 ЗС, 
чл. 26 ЗЗД. В с.з. от 04.02.09 г. е даден ход на делото по същество. С 
разпореждане в з.з. от 13.03.09 г. съдът е отменил протоколното определение 
за даване ход на делото и е оставил без движение ИМ, с указание до ищеца.  В 
с.з. от 01.06.09 г. съдът е дал ход на делото по същество, съд. акт е постановен 
на 07.08.09 г.   
 
 Проверката констатира, че отмяната на дадения ход по 
същество е с оглед прецизиране на всички допуснати от съда доказателства. 
При някои от делата, след отмяна хода по същество, ИМ е оставяна без 
движение, като са давани указания за отстраняване нередовностите в срок, 
което свидетелства за недостатъчно задълбочена предварителна  
подготовка на делото. 
 
                    ІІІ. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  - общо  23 бр. 
 
                    Спрени дела през 2009 г. на 35 състав - 5 бр. 

При проверката на случайно избрани дела се установи следното: 
                    - гр.д. № 3793/2000 год., обр. на 20.04.2000 г., иск по чл. 249 ЗЗД. 
В с.з. от 09.04.03 г. съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 182, 
ал. 1, б.”г”  ГПК /отм./, до приключване с влязло в сила решение по 
преюдициалното дело. Правени са справки по движението на преюдициалния 
спор, като последната е от м. януари 2009 г.;  
                    - гр.д. № 14765/2006 год., обр. на 06.07.2006 г., иск по чл. 108 ЗС. С 
определение в с.з. от 14.05.07 г. съдът е спрял производството по делото, на 
осн. чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК /отм./. Справка за движението на преюдициалния 
спор е правена само през януари 2009 г.; 
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                    - гр.д. № 817/2008 год., обр. на 14.01.2008 г., иск по чл. 19, ал. 3 
ЗЗД и чл. 26 ЗЗД. С определение в з.з. от 28.10.08 г., съдът е спрял 
производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б. ”г” ГПК /отм./. Няма 
извършвани справки по движението на преюдициалния спор. 
  

         Към момента на проверката се установи, че за спрените дела на 
35 състав не са правени  справки след м. януари 2009 г.  и същите не са 
докладвани на титуляра на състава. 
 
                     ІV. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  2009 г. - 107 бр.  
    

 От проверката на случайно избрани прекратени дела,  
констатирахме: 
                     - гр.д. № 34990/2008 год., обр. на 11.11.2008 г., молба по  чл. 207 
ГПК - обезпечаване на доказателства. В с.з. от 29.04.09 г. съдът е прекратил 
производството по делото поради събирането на доказателствата, за които 
делото е образувано;  
                     - гр.д. № 4852/2005 год., обр. на 20.06.2005 г., чл. 108 ЗС.  В с.з. от 
03.02.09 г. е даден ход на делото по същество. С определение  в с.з. от 
11.03.2009 г. съдът е прекратил производството по делото, на осн. чл. 119, ал. 2 
ГПК /отм./ - отказ от предявения иск; 
                    - гр.д. № 31323/2009 год., обр. на 18.06.2009 г., иск по чл. 285 ЗЗД. 
В с.з. от 02.12.09 г., съдът е прекратил производството по делото, на основание 
чл. 232 ГПК - оттегляне на предявения иск; 
       - гр.д. № 252/2009 г., обр. на 06.01.09 г., иск по чл. 415 ГПК. 
Съдът, в с.з. от 27.05.09 г., е прекратил производството по делото, на осн. чл. 
232 ГПК - оттегляне на предявения иск.   
   
                    От справка по срочната книга за 2009 г. се констатира, че една 
част от прекратените в с.з. искови производства са на основание чл. 232 ГПК  
и чл. 233 ГПК. 
 
                    V. ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  съгласно чл. 235, ал. 
5, изр. първо  и чл. 13 ГПК    
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                     Проверката установи, че в периода от 01.01.2009 г.- 07.10.09 г. 
голяма част от обявените решения на съдия А. ХРИСТОВА са в тримесечен 
срок. По 2 дела решението е обявено в срок над три месеца:гр.д.№3949/2006 
г.и гр.д. №20421/2008 г. 
                     Проверката установи, че за периода 07.10.2009 г.- 31.12.2009 г. 
съдия Л. ЛУКАНОВ е обявил за решаване 49 дела, като по всичките 
съдебният акт е обявен в срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК. 
                     
        От срочната книга за 2010 г. се установи, че за първото тримесечие 
на 2010 г. съдия Л. Луканов е обявил за решаване 78 дела, като по всички тях 
съдебният акт е обявен в срока по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК. 
                   От срочната книга е видно, че за първото тримесечие на 2010 г. са 
постановени 21 неприсъствени решения, по които е извършено  връчване на 
неприсъствено решение на страната, срещу която то е постановено, с оглед 
правото на защита по чл. 240 ГПК. 
 
                    VІ. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗГЛЕДАНИ ПО ДЕЖУРСТВА - по реда на чл. 390 ГПК  - 94 бр.  
                      
                    През 2009 год. на 35 състав са били разпределени на дежурство 94 
бр. дела, по реда на чл. 390 ГПК.  В деня на образуването им те са 
докладвани на състава и още същия ден съдията се е произнасял.  При 
проверката на произволно избрани дела се констатира следното:   
                - ч.гр.д. № 18098/2010 год., обр. на 20.04.2010 г. Още същия ден 
съдът е допуснал обезпечение, посочил е парична гаранция и е определил 
триседмичен срок от получаване на обезпечителната заповед за предявяване на 
бъдещия иск;  
                    - ч.гр.д. №18113/2010 год., обр. на 20.04.2010 г. Още същия ден е 
допуснато исканото обезпечение, посочена парична гаранция и е определен 
триседмичен срок от получаване на обезпечителната заповед за предявяване на 
бъдещия иск;  
                    - ч.гр.д.№18550/2010 год., обр. на 22.04.2010 год. С определение от 
с.д., съдът е оставил без уважение молбата като неоснователна; 
       - ч.гр.д.№18561/2010 год., обр. на 22.04.10 г. С определение от 
22.04.10, съдът е допуснал исканото обезпечение, посочил е парична гаранция 
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и е определил триседмичен срок от получаване на обезпечителната заповед за 
предявяване на бъдещия иск. 
      
                    Проверката констатира, че обезпечителните производства са 
администрирани своевременно от съдията-докладчик, като  при уважаване 
на молбата е определяна парична гаранция, след внасянето на която съдът е 
издавал на молителя обезпечителна заповед.  
                
     VІІ. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА по  чл. 310 ГПК 
 
      Няма данни, колко дела, образувани по реда на Глава двадесет и 
пета, са разпределени  на съдия А. Христова. Деловодството на Първо 
гражданско отделение не води статистика и делата не са обозначени, съгласно 
разпоредбата на чл. 92, ал. 5 ПАРОАВАС. 
      От предоставените данни от съдия ЛУКАНОВ, по реда на Глава 
двадесет и пета ГПК, са му разпределени 2 дела през 2009 г., едното от които е 
в СГС, по постъпила жалба: 

- гр.д. № 33687/2009 г., обр. на 01.07.2009 г., разгледано по реда на 
чл. 310, т. 2 ГПК, на доклад на съдия Христова, след това съдия Луканов. На 
02.07.09 г. ИМ е оставена без движение, на 08.07.09 г. е представена молба с 
изпълнени указания. На 09.07.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за 
отговор, получен на 28.07.09 г. в деловодството. С определение от 29.09.09 г. е 
изготвен доклада по делото и делото насрочено на 28.10.09 год. В първото с.з. 
е даден е ход по същество. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 
11.11.09 г., съдебния акт е от 11.11.09 г. 

 
       От провереното дело е видно, че съдия Христова  е проявила 
стремеж за спазване сроковете, визирани в Глава двадесет и пета. Не е 
спазен срока, визиран в чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК – първото по делото заседание 
да се насрочва за дата не по-късно от три седмици, след постъпване на 
отговора или изтичането на срока за това.  
                Не следва да се прави обобщен извод за производствата по Глава 
двадесет и пета ГПК, тъй като е проверено само едно дело с постановено 
решение в законния срок. 
   
                    VІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
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                    Проверката констатира, че съдия ЛУКАНОВ се е произнасял в 
срок от 3 до 23 дни: ч.гр.д. № 24624/2009 г.; ч.гр.д. № 55062/2009 год.; ч.гр.д. 
№ 370/2010 г.; ч.гр.д. № 68/2010 г.; ч.гр.д. № 30365/2009 г.; ч.гр.д. № 
28865/2009 г.; ч.гр.д. № 51230/2010 г.;ч.гр.д. № 31005/2009 г., ч.гр.д. № 
56677/2009 г.; ч.гр.д. № 56116/2009 г. 
        
                    Делата, образувани по реда на заповедното производство, 
образувани през 2009 г., са сравнително добре администрирани. По 
проверените дела има отбелязване за издадения изпълнителен лист върху 
представения документ и заповедта за изпълнение. По дела, образувани  по 
реда на чл. 417, т. 9 ГПК, проверката установи, че по делата се  прилага 
препис от оригинала на запис на заповед, след поставен  печат от съда за 
издадения изпълнителен лист. По делата, по които постъпват възражения по 
реда на чл. 414, ал. 2 ГПК, съдия Луканов разпорежда да се уведоми 
заявителя, съгласно чл. 415, ал. 1 ГПК и следи стриктно за изпълнението на 
чл. 415, ал. 2 ГПК – представяне на доказателства за предявен иск – ч.гр.д. № 
1375/2010 г.  
 

         Проверката констатира случаи, на не докладвани дела, напр. :  
          - ч.гр.д. № 35460/2009 г., обр. по чл. 410 ГПК. Заповедта за 

изпълнение е издадена на 15.07.09 г., съобщенията върнати в цялост. На 
05.10.09 г. е издадено СУ, на с.д. е уведомен заявителя по телефона. Към 
момента на проверката – 12.05.2010 г., СУ не е получено от заявителя; 

         - ч.гр.д. № 24729/2009 г., обр. по чл. 417 ГПК. Заповедта за 
изпълнение издадена на 30.05.09 г. По молба от заявителя, съобщението е 
получено от ЧСИ на 19.11.09 г. По делото не е приложено съобщение от ЧСИ 
за връчването на заповедта на длъжника. 

          И двете дела не са  докладвани на съдия ЛУКАНОВ.  
 
                     ИЗВОДИ: 
 
                    През 2009 г., съдебен деловодител на състава е била Й. Х., а от 
21.01.2010 г. е В. С. 
       Към 12.05.2010 г. – датата на проверката се констатираха 108 бр. 
дела без движение. Съдебният деловодител В. С. не е докладвала  
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делата, които са оставени без движение /има дела без движение недокладвани 
5 до 10 месеца/. Спрените дела на състава са 23 бр., несвоевременно 
администрирани. През м. януари 2010 г. не са докладвани на титуляра. 
Вследствие извършената проверка, съдия ЛУКАНОВ се запозна с 
недокладваните дела, констатирани от проверяващите и предприе 
необходимите процесуални действия.  
       Съдия ХРИСТОВА се е произнасяла по новообразуваните дела и 
постъпилите молби в срок от 1 до 4 дни. Тази  практика е продължена и от 
съдия ЛУКАНОВ. Съдия ХРИСТОВА и съдия ЛУКАНОВ са насрочвани 
съдебните заседания по делата от  1 до 3 месеца, в повечето случаи делата са 
отлагани до 3 месеца.  

Определението по чл. 140 ГПК е постановявано средно до 20 дни 
от постъпване на отговора на ответника, или на изтичане срока за това.  
       Похвален е стремежа на съдия ЛУКАНОВ, да постановява 
решенията в срока, по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК. 

През 2009 г., съдия ХРИСТОВА и съдия ЛУКАНОВ са решили 135 
бр. искови производства, повечето от тях с правна и фактическа сложност. 
Проверката установи, че делата се проучват много добре, при констатирана 
нередовност на ИМ същата се оставя без движение, с указания за изпълнение. 
Изготвя се проект за доклад, по смисъла на чл. 140, ал. 3 ГПК. 

 
 

36 състав 
 
                    Титуляр на 36 състав е съдия БИЛЯНА МАГДЕЛИНОВА от м. 
юли 2007 г. Започнала е  като младши съдия на 02.02.2004 г. в ОС – Видин, а 
през м. юли 2004 е преместена в СГС. От  м. април 2005 г., започва работа в 
СРС, като титуляр на 43 състав.  

      Съдебен деловодител на 35 и 36 състав, до  20.01.2010 г., е била Й. 
Х. - в момента деловодител на обезпечителните производства в Първо 
гражданско отделение. От 21.01.2010 г. деловодител на двата състава е В. С., 
започнала работа в СРС през м.VІ. 2001 г.Съдебен секретар на състава е Р. Х., 
която от м. ноември 2009 г. е в отпуск по болест. От м. ноември 2009 г. до м. 
февруари 2010 г. със състава са работили съдебни секретари по заместване, а 
от м. февруари 2010 г. е назначена С. И., след проведен конкурс. 
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                     І. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ  ДЕЛА на 36 състав  
 
                     По изготвените справки от съд. деловодител, съд. секретар и 
електронните справки на статистика са налице следните данни: 
                     Общ брой висящи дела на състава към 01.01.2009 г. – 239 бр. Общ 
брой разпределени дела през 2009 г. – 1152 бр., от които  94 бр. обезпечения 
по чл. 390 ГПК /по дежурство/, или общо за разглеждане – 1391 бр. гр. дела.  
                     Свършените граждански дела за 2009 г. са 1080 бр., от които 766 
бр. са заповедни производства. В тримесечен срок са свършени 890 бр., или 
82.40 %.   
                      През 2009 г. свършените искови производства са  180 бр.,  от 
които решените със съдебен акт са 166 бр., а 14 дела са прекратени в с.з., 
видно от книгата за откритите съдебни заседания.  
                      Общият брой постановени съдебни актове, приключващи делото, 
видно от книгата за закрити и разпоредителни заседания - 837.  
                     Общо прекратени производства – 66 бр. дела. 
                     Спрени производства на състава – 20 бр., от които 5 дела са 
спрени през 2009 г.  
                     През 2009 г. са насрочени в съдебно заседание 489 бр. дела, от 
които са отложени 304 или 62.16 %, а през първото тримесечие на 2010 г., от 
насрочените 170 бр. дела са отложени 98 дела, или 57.64 %.    
                     Общ брой висящи  граждански производства към 31.12.2009 г. – 
311 бр., а към 01.10.2010 г. – 284 дела. 
        Посочените по-горе данни открояват  нивото натовареност на 
състава.  
 
                      ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
 
                       От проверката на гражданските дела бе констатирано, че 
преимуществено съдебните заседания по доказателствата се насрочват  през 
два до три месеца. Съдия МАГДЕЛИНОВА при насрочване съдебните 
заседания се ръководи съобразно причината за отлагане на делото, например: 
за събиране на доказателства или при допусната съдебна експертиза делата са 
насрочвани за след два, до три месеца; при нередовна процедура по 
призоваване - до два месеца.  
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          Налага се извода, че няма безпричинно отлагане на дела за срок, 

по-дълъг от два месеца.  
 

                    От книгата за откритите с.з. се констатира, че през 2009 г. месечно 
са провеждани 5 - 7 с.з., с насрочени от 3 до 23 бр. граждански дела, напр.:  
                    - през м. април 2009 г. са били проведени 6 с.з.: на 10.04.2009 г., с 
насрочени 9 гр. дела; на 15.04.2009 г. с насрочени 10 гр. дела; на 17.04.2009 г. с 
насрочени 7 дела; на  22.04.2009 г. с насрочени 11 дела; на 24.04.2009 г. с 
насрочени 8 дела;  на 29.04.2009 г. с насрочени  7 дела; 

- през м. октомври 2009 г. са проведени 6 с.з.: на 07.10.2009 г. с 
15 насрочени дела; на 09.10.2009 г. – с 7 дела; на 14.10.2009 г. с насрочени 15 
дела; на 16.10.2009 г. с насрочени 11 дела; на 21.10.2009 г. с насрочени 13 
дела; на 23.10.2009 г. с насрочени 11 дела.  
                    При проверка на срочната книга за 2009 год. се констатира, че 
същата не е водена добре и е в насипно състояние - с разлепени листа. При 
част от приключилите дела, в графа „решение” е изписан номера на решението 
и е залепен диспозитива на съдебния акт, а при останалите дела е направено 
отбелязване на ръка: „искът уважен” или „искът отхвърлен”, с оглед 
указанията на и.д. председателя на съда, но без посочване на номер на 
решението. Констатираха се случаи, при които в срочната книга за 2009 г. 
няма направени никакви отбелязвания по приключили дела, по които реално 
има постановен и обявен съдебен акт, като напр.: гр.д.№ 1496/2009 г., обявено 
за решаване на 09.10.09 г.; гр.д.№ 22583/2008 г., обявено за решаване на 
13.05.09 г.; гр.д.№ 36394/2008 г., обявено за решаване на 10.06.09 г. 
                    При проверка на срочната книга за 2010 г. се констатира, че 
същата се води добре, с изписване номер на обявено решение и залепване 
диспозитива на същото, както и изрично отбелязване на неприсъствено 
решение. 
           
                     - ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА преди 2009 г., и през 2009 г. и 
НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ ДАТАТА НА ПРОВЕРКАТА 
                     От деловодните книги и проверка на произволни дела бе 
констатирано:   
                     - гр.д. № 16463/2008 год., обр. на 12.06.2008 г., облигационен иск. 
На 18.08.08 г. ИМ е оставена без движение. На 26.08.08 г. е представена молба-
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уточнение, на 26.08.08 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, 
върнати в цялост. Извършвани са различни процесуални действия. Назначен е 
особен представител на 07.12.2009 г. Определението по чл. 140 ГПК е от 
28.12.2009 г., изготвен е проект за доклад. В с.з. на 24.02.2010 г., по 
доказателствата за изготвяне на експертиза делото е отложено на 16.04.2010 г., 
когато е приета експертиза,   и отново е отложено за 26.05.2010 г. - за 
изслушване на свидетели; 
       - гр.д. № 2537/2007 год., обр. на 09.02.2007 г., иск по чл. 108 ЗС. 
На 23.02.07 г., ИМ е оставена без движение. На 05.11.2007 г. е вписана ИМ в 
АВ, а  първото с.з. е проведено на 20.02.2008 г. Проведени са с.з. на: 26.03.08 
г., 23.05.08 г., 08.10.08 г., 21.11.08 г., 11.02.2009 г.,  10.04.09 г., 03.06.09 г., 
16.10.09 г., 11.11.09 г., 11.12.09 г., 17.02.2010 г., 14.04.10 г., насрочено за 
04.06.10 г.;   
                    - гр.д. № 32506/2008 год., обр. на 23.10.2008 г., облигационен  иск. 
На 12.11.08 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. На 21.01.2009 
г. ИМ е оставена без движение за актуален адрес на ответника. На 03.02.09 г. е 
подадена молба  за удължаване на срока - уважена. На 14.03.09 г. е депозирана 
молба-уточнение, а на 18.05.09 г. е изпратен препис от ИМ за отговор, отново 
съобщението е върнато в цялост. На 24.07.09 г. е разпоредено назначаване на 
особен представител на ответника, комуто на 09.10.09 г. е връчен препис от 
ИМ. На 16.11.09 г. е представен отговор на ИМ, като определението по чл. 140 
ГПК и проекта за доклад са от същия ден. Проведени са с.з. на: 03.02.2010 г. 
(първото с.з.), 24.03.10 г., отложено за 21.05.10 г.;  
                 - гр.д. № 1131/2009 год., обр. на 08.01.2009 г., иск по чл. 19, ал. 3 
ЗЗД. На 04.02.09 г., ИМ е оставена без движение. На 19.02.09 г. е подадена 
молба за удължаване на срока, уважена от съда. На 23.03.09 г. е изпратено 
разпореждане до Столична община, за издаване на удостоверение за дан. 
оценка. На 13.05.09 г. ИМ е оставена без движение за внасяне на ДТ. ИМ е 
вписана в АВ на 12.10.09 г., а на 15.10.09 г. е изпратен препис от ИМ на 
ответника за отговор. Съобщението е  връчено на ответника на 30.11.09 г. 
Определението по чл. 140 ГПК и проекта за доклад са от 01.02.2010 г. Първото 
с.з. е проведено на 19.03.10 г., отложено за 19.05.10 г.;  
        - гр.д. № 55202/2009 г., обр. на 11.12.2009 г., облигационен иск. 
На 18.12.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, депозиран на 
26.02.2010 г. Определението по чл. 140, ал. 1 ГПК и проекта за доклад са от 
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08.03.10 г. Първото с.з. е проведено на 23.04.10 г., за постигане на 
споразумение, делото е отложено за 04.06.10 г.  
   
                    Първото съдебно заседание по делата, образувани след 01.03.2008 
год. е насрочвано след около  3-4 месеца, при редовна ИМ. В случаите, когато 
ИМ е оставяна без движение,  първото с.з. е след 10 до 12 месеца след 
образуване на делото, като през това време са се извършвали различни 
процесуални действия. Съдебните заседания са насрочвани през около 2 
месеца (без съдебната ваканция). Проверката установи, че няма безпричинно 
отлагане на съдебни заседания, прецизират се доказателствените искания на 
страните и не се допуска събиране на доказателства след преклузивния срок. 
От постъпване на отговора на ответника и/ли на изтичане на срока за това, 
до постановяване на определението по чл. 140 ГПК, минават средно от 10 до 
20 дни, като има дела, по които определението по чл. 140 ГПК е 
постановяване в деня на представяне на отговора. 
 
      - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ОСТАВЕНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
                    Произволно бяха проверени  някои от делата:       
                    - гр.д. № 11948/2008 год., обр. на 23.04.2008 г., вещен иск. С 
разпореждане от 13.05.08 г., ИМ е оставена без движение. На 02.06.08 г. е 
представена молба-уточнение. На 11.06.08 г., ИМ отново е оставена без 
движение. На 30.06.08 г. е депозирана молба за удължаване на срока, която е 
уважена на 01.07.08 г. На 25.07.08 г. е представена молба с изпълнени 
указания. С определение от 13.08.08 г. съдът е върнал ИМ в една част. От 
20.01.2009 г. е разпореждането за вписване на ИВ в АВ. На 24.03.09 г. е 
постъпила молба за изд. на СУ. На 25.03.09 г. е издадено СУ и получено на 
15.04.09 г. След тази дата не са извършвани никакви процесуални действия, 
ИМ не е вписана в АВ, делото не е докладвано на докладчика; 
       - гр.д. № 12209/2008 год., обр. на 29.04.2008 г., облигационен иск 
за отмяна на дарение. На 03.06.08 г., ИМ е оставена без движение, издадено е 
исканото СУ. На 09.06.08 г. е представена молба за удължаване на срок, 
уважена от съда на 11.06.08 г. На 08.09.2008 г. е депозирана молба за 
освобождаване от ДТ. Извършвани са различни процесуални действия, като от 
20.03.2009 г. е разпореждането на съда за вписване на ИМ. Към момента на 
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проверката – 13.05.2010 г., ищците не са получили ИМ и не са изпълнили 
разпореждането на съда за вписване. Делото не е докладвано на докладчика;  
                    - гр.д. № 34968/2008 г., обр. на 11.11.2008 г., иск по чл. 14, ал. 4 
ЗСПЗЗ. С разпореждане от 20.01.2009 г., ИМ е оставена без движение. На 
06.02.09 г. е представена молба-уточнение. На 17.02.09 г. е разпореждането за 
вписване на ИМ в АВ. Оригинала на ИМ е получен на 17.07.09 г. Към момента 
на проверката – 13.05.2010 г., по делото не е върната вписаната ИМ, делото не 
е докладвано на титуляра; 

- гр.д. № 44896/2008 год., обр. на 20.12.2008 г., иск по чл. 86 ЗЗД. 
На 20.01.2009 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, върнат в 
цялост. На 01.07.09 г. съдът е указал на ищеца да представи актуален адрес на 
ответника. На 28.09.09 г. отново е изпратен препис от ИМ на ответника, 
отбелязано от връчителя на 05.03.2010 г., че лицето не е намерено. На 19.03.10 
г. съдът е указал, книжата да се връчат по см. на чл. 47, ал. 1 ГПК. Към 
13.05.10 г., съобщението не е върнато по делото от БП и делото не е 
докладвано; 

 - гр.д. № 9407/2009 г., обр. на 16.02.2009 г., иск по чл. 124 ГПК, 
във вр. с чл. 26, ал. 2 ЗЗД – разделено производство. С определение от 16.03.09 
г. е допуснато обезпечение на предявения иск. На 19.06.09 г., съдът е 
разпоредил вписване на ИМ в АВ. Към 13.05.2010 г. разпореждането  на съда 
за вписване на ИМ не е изпълнено, а делото не е докладвано на титуляра; 

- гр.д. № 11992/2009 г., обр. на 26.02.2009 г., молба по чл. 448 
ГПК. На 23.03.09 г. ИМ е оставена без движение. На 17.04.09 г. е представена 
молба с изпълнени указания. В с.з. на 12.06.09 г., съдът не е дал ход на делото, 
поради нередовна процедура по призоваване на ответника-длъжник. Ход на 
делото не е даден в няколко насрочени с.з.:   13.11.09 г., 09.12.09 г., 17.02.09 г., 
16.04.2010 г. - поради нередовна процедура по призоваване на ответника. В с.з. 
от 16.04.2010 г., съдът е дал 30 дн. срок на молителката да посочи актуален 
адрес на ответника с конкретно указание, че при неизпълнение, молбата ще 
бъде върната. 
 
                    Към момента на проверката се установи, че 128 бр. дела са без 
движение. Проверката установи, че има дела, по които не са извършвани 
процесуални действия около година - гр.д. № 12209/2008 г., гр.д. № 11948/2008 
г., гр.д. № 9407/2009 г., гр.д. № 34968/2008 г. Като обективна причина може 
да се посочи смяната на съдебния деловодител, но независимо от това 



 165 

делата без движение трябва да се следят от деловодителя, за да се 
докладват периодично, с оглед своевременното им администриране. По други 
дела, с оставени ИМ без движение, се констатира своевременното  
произнасяне от съдията  по постъпилите молби, извършвани са различни 
процесуални действия: изпращане на съобщения по чл. 131 ГПК  и  изчакване 
на законовоопределения срок за отговор на ответника; изпълнение на 
конкретни  указания по изправяне нередовност на ИМ и др. Съдия 
МАГДЕЛИНОВА  се произнася по доклада в рамките на 3 - 5  дни.  
 
                    - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ НАСРОЧВАНЕ ДЕЛАТА В 
ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ 
                    При проверката на насрочените дела се констатира, че съдия 
МАГДЕЛИНОВА се е произнасяла с разпореждане по чл. 131 ГПК, 
констатирайки редовността на ИМ и приложенията към нея. След постъпване 
отговора на ИМ или след изтичане срока за това, делата са докладвани 
своевременно на титуляра. Определенията по чл. 140, ал. 1 ГПК са 
изчерпателни. Съдия Магделинова изготвя подробен проект за доклад,  по 
см. на чл. 140, ал. 3 ГПК.  
 
                    - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО, върнати в с.з.  
     Проверката установи, че през 2009 г., съдията докладчик е отменил 
дадения ход по същество по 3 бр. дела. Проверката по тези  дела  установи: 
                - гр.д. № 19838/2008 год., обр. на 16.07.2008 г., иск по чл. 124, ал. 1 
ГПК. По делото са проведени 5 с.з. от които: 1 през 2008 и 4 през 2009 г. и на 
14.10.09 г. е даден ход по същество. В срока за произнасяне съдът е установил, 
че ищецът е предявил установителен иск, а спорното право може да бъде 
предявено с осъдителен иск и с определение от 02.11.09 г. е отменил дадения 
ход по същество на делото, оставяйки ИМ без движение. В с.з. на 09.12.09 г. е 
даден ход по същество на делото и решението е обявено на 04.01.2010 г.; 
 - гр.д. № 4373/2009 г., обр. на 23.01.2009 г., вещен иск – жалба 
срещу решение на ОСЗ „Нови Искър”. Проведени са 3 с.з., като на 14.10.2009 
г. е даден ход по същество на делото. В срока за произнасяне съдът е 
установил, че по делото липсват доказателства, че заповедите по чл. 11, ал. 4 
ППЗСПЗЗ са влезли в сила. На 02.11.09 г. съдът е отменил  хода по същество, 
насрочвайки делото на 09.12.09 г. и тогава го е обявил за решаване. С 
определение от 12.01.2010 г., съдът отново е отменил хода по същество, 
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давайки възможност на жалбоподателите да вземат становище по 
доказателствата. Проведени са с.з. на: 17.02.10 г., 24.03.10 г. и отложено  за 
21.05.10 г.;  
        - гр.д. № 11994/2009 год., обр. на 26.02.2009 г., по жалба против 
решение на ОСЗГ „Нови Искър”. На 13.04.09 г. е  изпратен препис от ИМ на 
ответника за отговор. През 2009 г. са проведени 3 с.з., като на  18.11.09 г. е 
даден ход по същество на делото. В срока за произнасяне  съдът е констатирал, 
че ответникът е представил доказателства, относими към предмета на 
доказване и с определение от 12.01.2010 г. е отменил хода по същество. 
Проведени са с.з. на 17.02.10 г. и на 26.03.10 г., когато е даден ход по същество 
на делото. Решението е постановено на 10.05.10 г. 
     

          Проверката установи, че делата са били с фактическа и правна 
сложност. По гр.д. № 4373/2009 год. и гр.д. № 19838/2008 год. би могло да се 
направи извод за недобра предварителна подготовка по делата, наложило 
отмяна хода по същество и насрочването им в с.з. Следва да се отчете  и 
съпостави голямата натовареност на състава към минималния брой /3/ дела, 
по които е постановено отмяна хода по същество и връщане на делата за 
допълнително разглеждане. От обявените за решаване 66 бр. дела, за 
първото тримесечие на 2010 г., съдия Магделинова има отменен ход по 
същество само по едно дело – гр.д. № 32124/2009 г. 

 
                    ІІІ. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  - общо 20 бр. 
 
                    Спрени дела през 2009 г. на 36 състав - 5 бр. 

При проверката на случайно избрани дела от всички спрени дела се 
установи следното: 
                    - гр.д. № 9889/2000 год., обр. на 18.10.2000 г., иск по чл. 19, ал. 3 
ЗЗД. С определение, постановено в з.з. от 26.10.2000 г. съдът е спрял 
производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б. ”г”  ГПК /отм./ - до 
приключване преюдициално дело. Последната справка за движението на 
преюдициалния спор е от януари 2009 г.; 
                    - гр.д. № 2577/2005 год., обр. на 11.04.2005 г., иск по чл. 55 ЗЗД. С 
определение в з.з. от 15.06.2005 г. производството по делото е спряно, на осн. 
чл. 182, ал. 1, б.”г”  ГПК /отм./. С разпореждане в з.з. от 25.01.2008 г. съдът е 
възобновил производството по делото, на осн. чл. 183, ал. 1 ГПК /отм./. В с.з. 
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от 11.06.08 г. съдът е констатирал, че неправилно е възобновено 
производството, въз основа на противоречиви данни, поради което и на осн. 
чл. 195, ал. 2 ГПК /отм./ е отменил определението, с което е възобновено 
производството и делото отново е спряно. Справка за движението на 
преюдициалния спор е правена само през м. 01. 2009 г.; 
                    - гр.д. № 17985/2006 год., обр. на 24.08.2006 г., иск по чл. 97 ал. 1 и 
чл. 431, ал. 2 ГПК /отм./. С определение в с.з. на  30.11.2007 г. съдът е спрял 
производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б.”г”  ГПК /отм./ -до 
приключване преюдициалното дело. Последната справка за движението на 
преюдициалния спор е от м. април 2009 г.; 
                - гр.д. № 24842/2006 год., обр. на 20.11.2006 г., иск по чл. 108 ЗС. С 
определение в з.з. от 14.05.2007 г. съдът е спрял производството по делото, на 
осн. чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК /отм./, до приключване на преюдициалното дело. 
Справка за движението на преюдициалния спор е правена  през м. януари 2009 
год.; 
        - гр.д. № 1578/2008 год., обр. на 23.01.2008 г., иск по чл. 108 ЗС. С 
определение в с.з. от 29.04.2009 г. съдът е спрял производството по делото, на 
осн. чл. 182, ал. 1, б.”г” ГПК /отм./. Няма правени справки за движението на 
преюдициалния спор. 

 
         Към момента на проверката се установи, че за спрените дела на 

36 състав след м. януари 2009 г. не са направени справки  и  не са докладвани 
на титуляра на състава. 
 
                     ІV. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА за 2009 г. - 66 бр. 
  
                     От проверката на случайно избрани прекратени дела се 
констатира: 
                     - гр.д. № 29920/2008 год., обр. на 03.10.2008 г., иск по чл. 124, ал.1 
ГПК. В с.з. от 21.10.2009 г. съдът е спрял производството по делото, по 
взаимно съгласие на страните. На 14.01.10 г., на осн. чл. 230 ГПК, съдът  е 
възобновил производството по делото, насрочвайки го в с.з. В з.з. на  29.01.10 
г., поради молба за оттегляне на иска, съдът е прекратил производството по 
делото, на осн. чл. 232 ГПК; 
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                     - гр.д. № 11834/2008 год., обр. на 22.04.2008 г., установителен иск. 
В с.з. от 16.10.2009 г. съдът е прекратил производството по делото, поради 
липса на правен интерес за предявяване на иска;     
                     - гр.д. №37949/2008 год., обр. на 21.11.2008 г., искане по чл. 448, 
ал. 2 ГПК. В с.з. на 20.02.2009 г., съдът е прекратил производството по делото, 
поради събиране на исканите доказателства; 
                - гр.д. № 7904/2009 год., обр. на 10.02.09 г., иск по чл. 55, ал. 1 
ЗЗД. С определение, постановено в с.з. от 04.11.09 г., съдът е прекратил 
производството по делото, поради отказ от предявения иск.   
    
                     От справка по срочната книга за 2009 г. се констатира, че част 
от прекратените в с.з. искови производства са на основание чл. 232 ГПК и  чл. 
233 ГПК - поради   оттегляне или отказ от  иска.   
      Делата по чл. 207 ГПК /обезпечаване на доказателства/  и чл.448 
ГПК, след извършване на съответните процесуални действия и събиране на 
исканите доказателства, производството по делото е прекратявано. 
 
                    V. ОБЯВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  съгласно чл. 235, ал. 5, изр. 
първо ГПК  
 
                    Проверката установи, че по голяма част от приключилите през 
2009 год. искови дела съдебният акт е обявен в  срока по чл. 235, ал. 5, изр. 
първо ГПК. По останалата част дела съдебният акт е обявен в срок до два 
месеца, а по 4  дела - в срок до 3 месеца, а именно: 
                    - гр.д. № 15461/2007 год., с пр. основание чл. 402 ТЗ /отм./. В с.з. 
на 25.02.2009 г. е даден ход по същество, съдебният акт е обявен на 08.05.2009 
г.;  
                    - гр.д. № 1848/2008 год., с пр. основание чл. 402 ТЗ /отм./. В с.з. на 
20.03.2009 г. е даден ход на делото по същество, съдебният акт е обявен на 
17.06.2009 г.; 
      - гр.д. № 44596/2008 год., обр. на 29.07.08 г., с пр. основание чл. 59 
ЗЗД. В с.з. на 04.11.2009 г. е даден ход на делото по същество, съдебният акт е 
обявен на 26.01.10 г.; 
      - гр.д. № 44485/2009 год., обр. на 18.12.2008 г. В с.з. на 04.11.09 г.е 
даден ход по същество,съдебния акт е обявен на 26.01.2010 г. 
       За 2009 г. няма обявен съдебен акт в срок над 3 месеца.             
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                   За първото тримесечие на 2010 год. съдия МАГДЕЛИНОВА е 
обявила за решаване 66 дела, от тях по 62 дела, към датата на проверката, 
има обявено решение, в  срок до един месец и до два месеца след заседанието, 
в което е завършено разглеждането на делото. 

          Към датата на проверката – 13.05.2010 г.  не бяха обявени 
решенията по 4 дела: гр.д.№ 1724/2010 год., обявено за решаване на 19.03.2010 
год.; гр.д.№ 33823/2009 г.,  гр.д.№ 36531/2009 г. и двете дела обявени за 
решаване на 24.03.2010 год. и гр.д.№ 39959/09 г., обявено за решаване на 
26.03.2010 г.            

          При последващата проверка през м. ХІ.2010 г. се установи, че и по 
четирите дела съдебните актове са обявени на 07.06.2010 г т.е. в срок до 
три месеца. За първото тримесечие на 2010 г. няма обявен съдебен акт в 
срок над 3 месеца.              

          За първото тримесечие на 2010 г. са постановени 18 
неприсъствени  решения, по които е извършвано връчване на страната, 
срещу която е постановено, с оглед правото на защита по реда на чл. 240 ГПК. 
 
                    VІ. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗГЛЕДАНИ ПО ДЕЖУРСТВА , по реда на чл. 390 ГПК  - 94 бр.  
 
                    През 2009 год. на 36 състав са били разпределени на дежурство 94 
бр. дела по реда на чл. 390 ГПК.  В деня на образуването им, или най-късно 
на следващия работен ден, те са докладвани на състава и съдията-докладчик се 
е произнасял по искането. При проверката на произволно избрани дела се 
констатира следното:   
                - ч.гр.д. № 19047/2010 год., обр. на 26.04.2010 г. С определение от 
27.04.10 г. съдът е допуснал исканото обезпечение и е определил  30 - дневен 
срок за предявяване на бъдещия иск, считано от датата на получаване на 
обезпечителната заповед. На 27.04.10 съдът е издал обезпечителна заповед, 
получена на 28.04.10 г.; 
                    - ч.гр.д. № 19052/2010 год., обр. на 26.04.2010 год. С определение 
от 27.04.10 г. съдът е допуснал исканото обезпечение и е определил  30 - 
дневен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от датата на получаване 
на обезпечителната заповед. На 27.04.10 съдът е издал обезпечителна заповед, 
получена  на 03.05.10 г.; 
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                    -  ч.гр.д. № 19384/2010 год., обр. на 28.04.2010 год. С определение 
от 29.04.10 г. съдът е  допуснал исканото обезпечение, посочил парична 
гаранция и е определил  30 - дневен срок за предявяване на бъдещия иск, 
считано от датата на получаване на съобщението за определението.  На 
30.04.10 г. е издадена обезпечителна заповед, без да е представено 
доказателство за внесена парична гаранция, получена от пълномощника на 
молителя на същата дата. Определената от съда парична гаранция, след 
намесата на проверяващите, в размер на 1000 лв. е платена на 21.05.2010 г., на 
която дата е представено и доказателство за това в съда; 
                    - ч.гр.д.№ 19413/2010 год., обр. на 28.04.2010 год. В същия ден 
съдът е  допуснал исканото обезпечение, определил парична гаранция и 
посочил 30 - дневен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от датата на 
получаване на съобщението; 
       - ч.гр.д.№ 19962/2010 г., обр. на 30.04.2010 г. С определение от 
03.05.10 г. съдът е оставил без уважение молбата за допускане на обезпечение, 
като неоснователна. 
  
                    Проверката констатира, че при обезпечителните производства 
съдията-докладчик не е спазвал стриктно разпоредбата на чл. 395, ал. 2 ГПК, 
тъй като се е произнасял в не в  деня на подаване на молбата, а най-често на 
следващия работен ден. При една част от делата, при допускане на исканото 
обезпечение, съдът е определял  парична гаранция, а при други - съдът е 
допускал обезпечение, без да определя парична гаранция, приемайки искането 
за основателно и подкрепено с убедителни доказателства. 
 
     VІІ. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА по  чл. 310 ГПК  
 
     По реда на Глава двадесет и пета ГПК през 2009 год. на съдия  
МАГДЕЛИНОВА са разпределени 6 дела, като 3 дела са в СГС по жалби. 
Проверката на  останалите 3  дела, установи: 

 - гр.д. № 37288/2009 год., обр. на 22.07.2009 год., разгледано по 
реда на чл. 310, т. 2 ГПК. На 30.07.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника 
за отговор, получена на 15.10.09 г. Определението на съда по чл. 312 ГПК е от 
04.12.09 г. В първото с.з. на 23.12.09 г., е даден е ход по същество и в с.з. съдът 
е  постановил неприсъствено решение. На 10.02.2010 год., на ответника е 
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връчено неприсъственото решение. На 23.02.2010 год. е постъпила молба за 
отмяна на решението; 
       - гр.д. № 45238/2009 год., обр. на 01.10.2009 г., по реда на чл. 310, 
т. 2 ГПК. На 08.10.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответниците за отговор, 
върнати в цялост. Поискано е издаване на СУ. На 11.11.09 г. е удължен срока 
за изпълнение. На 16.11.09 г. е постъпила молба с изпълнени указания и на 
18.11.09 г. отново са изпратени преписи от ИМ на ответниците. На 13.12.09 г. 
са получени съобщенията. Определението по чл. 312 ГПК е от 11.02.2010 г. В 
първото с.з. от 05.03.10 г. е даден ход на делото и е постановено неприсъствено 
решение. На 15.03.10 г. са изпратени съобщения по чл. 240, ал. 1 ГПК; 
       - гр.д. № 19305/2009 год., обр. на 06.04.2009 год. по реда на чл. 
310, т. 2 ГПК. На 14.05.2009 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за 
отговор, връчено на 09.06.09 г. Определението по чл. 312 ГПК е от 29.07.09 г. 
В първото с.з. от 11.12.09 г. делото е отложено за 23.12.09 г., когато съдът е 
докладвал молба от ищеца, с която оттегля предявения иск, поради  постигнато 
извънсъдебно споразумение. За становище на ответника по молбата, делото е 
насрочено за 03.02.10 г., на която дата  производството е прекратено.  
 
       От проверените дела е видно, че съдия МАГДЕЛИНОВА се е 
произнасяла в рамките на 3 до 8 дни от образуване на делото. Не е спазван 
срока, визиран в чл. 312, ал. 1 ГПК – в деня на постъпване на отговора на 
ответника или на изтичане на срока за това съдът трябва да насрочи делото 
и да изготви доклада. От проверените дела, установихме, че с изключение на 
гр.д. № 19305/2009 г.,  съдия Магделинова е спазвала срока, визиран в чл. 312, 
ал. 1, т. 1 ГПК – първото по делото заседание да се насрочва за дата не по-
късно от три седмици, след постъпване на отговора или изтичането на срока 
за това.  
 
                    VІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
 
                    Проверката констатира, че съдия МАГДЕЛИНОВА се е 
произнасяла в срок от 20 до 30 дена: ч.гр.д. № 35486/2009 г.; ч.гр.д. № 
54535/2009 год.; ч.гр.д. № 14644/2010 г.; ч.гр.д. № 9602/2010г.; ч.гр.д. № 
12760/2010 г.; ч.гр.д. № 13201/2010 г.; ч.гр.д. № 50033/2009 г. 
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                     Делата, образувани по реда на заповедното производство са 
добре администрирани. По проверените дела има отбелязване за издадения 
изпълнителен лист върху представения документ и заповедта за изпълнение. 
По дела, образувани  по реда на чл. 417, т. 9 ГПК, проверката установи, че 
оригинала на записа на заповед се връща на заявителя, след подаване на 
молба. По делата са приложени копия от записа на заповед, след 
отбелязването за издадения ИЛ.  
 
                    ИЗВОДИ: 
 
                    През 2009 г., съдебен деловодител на състава е била Й. Х., а от 
21.01.2010 г. е В. С. 
        Към 13.05.2010 г. - датата на проверката са констатирани 128 бр. 
дела без движение, голяма част не администрирани. При проверката от екипа 
на ИВСС бяха намерени дела, по които не са извършвани процесуални 
действия близо 1 година. Спрените дела на състава са 20 бр., 
неадминистрирани. Необходимо е съдията да контролира ежедневно съд. 
деловодител С.  

Съдия МАГДЕЛИНОВА се произнася в срок по новообразуваните 
дела и постъпилите молби по висящите дела. Отлагането на делата в с.з. е по 
обективни причини, като в повечето случаи е през 2 месеца. По делата, 
разпределени на дежурство - по реда на чл. 390 ГПК, съдията се произнася на 
следващия работен ден, след образуването.Съдия МАГДЕЛИНОВА е 
проявявала стремеж да спазва сроковете по Глава двадесет и пета ГПК, с изкл. 
на срока по чл. 312, ал. 1 ГПК, като съдебният деловодител трябва да докладва 
делото в деня на получаване на отговора на ответника, или на изтичане на 
срока за това. 

 Определението по чл. 140 ГПК е постановявано средно от 10 до 20 
дни от постъпване на отговора на ответника, или на изтичане срока за това, 
като се констатираха и дела, по които определението е постановено в деня на 
представяне на отговора.  

 Решенията по всички свършени дела са обявени преимуществено в 
срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК и в двумесечен срок през 2009г. и през 
2010 г., като само по 4 дела през 2009 г. и по 4 дела през 2010 г. актовете са 
обявени в срок между 2 и 3 месеца. 
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През 2009 год., съдия МАГДЕЛИНОВА е решила 166 бр. искови 
производства, повечето от тях с правна и фактическа сложност. Проверката 
установи, че делата се проучват добре, при констатирана нередовност на ИМ 
същата се оставя без движение и се дават конкретни указания за изпълнение. 
Изготвя се подробен проект за доклад, по смисъла на чл. 140, ал. 3 ГПК.  
 
 
 

38 състав 
 
                     Титуляр на 38 състав е съдия ЮЛИЯ ТОДОРОВА от 17.02.2005 г., 
когато е избрана за съдия в СРС.  От 2000 г. до 11.02.2004 г. е била помощник 
– нотариус, а от 12.02.2004 г. до 14.02.2005 г. - юрисконсулт във ВСС. 
                     Съдебен деловодител на 38 и 39 състав до  м. май 2009 год. е Г. Г., 
сега деловодител в Трето ГО. От м.V.2009 г. на съставите деловодител е  В. И., 
постъпила в СРС през 2000 г. Съдебен секретар е Д. Т., дългогодишен 
служител с опит и съдебен стаж.          
               
                    І. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ  ДЕЛА на 38 състав  
  
                    По изготвените  справки от съд. деловодител, съд. секретар и 
електронните справки на статистика са налице следните данни: 
                    Общ брой висящи дела на състава към 01.01.2009 г. – 122 бр. Общ 
брой разпределени дела през 2009 г. – 1158 бр., от които 92 бр. обезпечения 
по чл. 390 ГПК /по дежурство/, или общо за разглеждане – 1280 бр. гр. дела.  
                    Свършените граждански дела за 2009 г. са 1104 бр., от които 778 
бр. са заповедни производства. В тримесечен срок са свършени  – 916 бр., или 
82.97 %.       
                    През 2009 г. свършените искови производства са 160 бр., от които 
151 бр. са  решените със съдебен акт  искови производства и 9 бр.  са 
прекратени в с.з., видно от книгата за откритите съдебни заседания.  
                    Общ брой постановени съдебни актове, приключващи делото, 
видно от книгата за закрити и разпоредителни заседания  - 866.  
                    Общо прекратени производства – 100 бр. дела 
                    Спрени производства на състава – 11 бр., от които 2 дела са спрени 
през 2009 г.  
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                     През 2009 г. на 38 състав са насрочени в съдебно заседание  399 
бр. дела, от които са отложени 231, или 57.89 %, а през първото тримесечие на 
2010 г., от насрочените 141 бр. дела  са отложени 64 дела, или 45.39 %.   
                     Общ брой висящи граждански производства към 31.12.2009 г. – 
176, а към 01.10.2010 г. – 184 дела. 
        Посочените по-горе данни открояват нивото натовареност на 
състава.  
 
                    ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
 
                    От проверката на гражданските дела бе констатирано, че 
преимуществено съдебните заседания  по доказателствата се насрочват  през 
два до три месеца. Проверката констатира, че съдия ТОДОРОВА е насрочвала 
заседанията съобразно причината за отлагане на делото, например: за събиране 
на доказателства или при допусната съдебна експертиза делата са насрочвани 
за след два, до три месеца; при нередовна процедура по призоваване или за 
постигане на спогодба – след месец до два месеца.  
 

           Налага се извода, че няма безпричинно отлагане на дела за срок, 
по-дълъг от три месеца.  

 
                     От книгата за откритите с.з. констатирахме, че през 2009 г. 
месечно са провеждани 2 - 6 о.с.з., с насрочени от 1 до 12 бр. граждански дела, 
напр.:  
                     -  през м. април 2009 г. са проведени 6 с.з.: на 07.04.2009 г. с 
насрочени 8 гр. дела; на 10.04.2009 г. с 10 насрочени дела; на  14.04.2009 г. с 
насрочени 8 дела; на 16.04.2009 г. с насрочени  8 дела; на 22.04.2009 г. с 
насрочени 7 дела; на 24.04.2009 г. с 8 насрочени дела; 

           -  през м. октомври 2009 г. са проведени 5 с.з.: на 02.10.2009 г. с 
12 насрочени дела; на 09.10.09 г. – с 12 дела; на 13.10.09 г. с насрочени 8 дела; 
на 20.10.09 г. с насрочени 8 дела; на 30.10.09 г. с насрочени 11 дела.  
                     При проверка на срочната книга за 2009 г. се констатира, че 
същата е водена изрядно, отбелязванията по движението на делата са 
изписвани четливо, в графа „решение” е залепван диспозитива на съдебния 
акт, с изписан номер, дата на обявяване на съд. акт и подпис на служителя. 
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                    При проверка на срочната книга за 2010 г. се констатира, че 
първото с.з. е проведено на 14.01.2010 г., с насрочени 6 дела. Срочната книга 
се води изрядно, в графа „решения” се залепва диспозитива на съд. акт и се 
изписва номер на решението, с посочена дата на обявяване на решението и 
подпис на служителя.  
 
                     - ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА преди 2009 г., както и през 2009 г. и 
НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ ДАТАТА НА ПРОВЕРКАТА 
                     От деловодните книги и проверка на произволни дела бе 
констатирано:   
                     - гр.д. № 5717/2004 год., обр. на 28.06.2004 г., иск по чл. 97, ал.1 
ГПК (отм.) – делото е образувано, след вписване на ИМ в АВ – съдия 
РАЙЧЕВА, след това съдия ТОДОРОВА. С ИМ е подадена молба за 
обезпечение, чрез възбрана - отхвърлена на 07.07.04 г. На 02.07.04 г. е 
подадена втора молба за допускане на обезпечение - чрез спиране на изп. дело 
и  на 14.07.04 г. съдът е допуснал обезпечение на иска, чрез спиране на 
изпълнението. По жалба, СГС, с определение от 20.02.2006 г. е оставил в сила 
определението на СРС. Първото по делото с.з. е било на 10.11.2006 г., 
постъпила е молба за изменение на исковата претенция. Проведени са с.з. на: 
14.11.06 г., 06.02.2007 г., 27.03.07 г. В с.з. на 18.05.07 г. е подадена молба за 
изменение на иска, не приета от съда. По реда на инстанционния контрол, с 
определение от 20.07.07 г., СГС, ГК, ІV-А отделение е оставил без уважение ч. 
жалба. Определението на СГС е обжалвано и с определение от 22.10.2007 г., 
ВКС, Трето гр. отделение е отменил определението на СГС и е допуснал 
изменение на иска. Делото е върнато в СРС. Проведени са с.з. на: 11.12.07 г. и 
на 15.02.2008 г. В с.з. на 13.06.08 г., съдът спира производството по делото на 
осн. чл. 182, ал. 1, б. „а” ГПК (отм.). На 12.12.08 г. е постъпила молба за 
възобновяване на производството, проведени са с.з. на: 06.03.2009 г., 15.05.09 
г., 02.10.09 г ., 11.12.09 г., 05.03.2010 г., като на  23.04.10 г., делото е отложено 
за 15.06.2010 г.;  
        - гр.д. № 27336/2007 год., обр. на 22.11.07 г., иск по чл. 108 ЗС. На 
03.12.07 г., ИМ е оставена без движение. На 28.01.2008 г. е представена молба-
уточнение, но на  29.01.08 г. ИМ отново е оставена без движение, с указания. 
На 25.02.08 г. е представена молба-уточнение, на 27.02.08 г. е дадена 
възможност да се изпълнят всички разпореждания на съда. Първото с.з. е било 
на 10.10.08 г., проведени са с.з. на: 09.12.08 г., 27.02.2009 г., 12.05.09 г., 
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29.09.09 г., 13.11.09 г., 11.12.09 г., 29.01.2010 г., като на 09.04.10 г. делото е 
отложено за 04.06.10 г.; 
                     - гр.д. № 48512/2009 год., обр. на 28.10.2009 г., облигационен иск. 
На 30.10.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, депозиран на 
16.12.09 г. С определение от 16.12.09 г. съдът е изготвил проект за доклад и 
насрочил делото. Първото с.з. е било на 16.03.2010 г.; второ -  на 29.04.10 г., 
когато по постъпила молба за постигане на споразумение от страните,  делото 
е отложено за 13.07.10 г.; 
                  - гр.д. № 51436/2009 год., обр. на 18.11.2009 г., иск по чл. 87, ал. 3 
ЗЗД. На 24.11.09 г. ИМ е оставена без движение. На 06.01.2010 г. са изискани 
обяснения от връчителя. На 14.01.10 г. е изпратено ново съобщение до ищеца, 
на 01.03.10 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 
22.04.10 г. Определението по чл. 140, ал. 1 ГПК с проект за доклад е от 
23.04.10 г. Първото по делото с.з. е насрочено за 15.06.2010 г.; 
        - гр.д. № 55402/2009 г., обр. на 14.12.2009 г., иск по чл. 31, ал. 2 
ЗС. На 18.12.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, 
представен на 18.02.10 г. Определението по чл. 140, ал. 1 ГПК  е от 22.02.10 г., 
изготвен е проект за доклад, първото с.з. е било на 16.04.10 год. За изслушване 
на допуснатата от съда експертиза, делото е отложено за 04.06.2010 г.  
  
                    Първото съдебно заседание по делата, образувани след 01.03.2008 
год. е насрочвано след около  4-5 месеца, при редовна ИМ. В случаите, когато 
ИМ е оставяна без движение, първото с.з. е било след 7 до 11  месеца след 
образуването на делото, като през това време са се извършвали различни 
процесуални действия. Съдебните заседания са насрочвани през около 1 - 3 
месеца (без съдебната ваканция). Няма безпричинно отлагане на съдебни 
заседания. В не малко случаи, съдът е постановявал определението по чл. 140 
ГПК в деня на постъпване на отговора на ответника, а по останалите 
проверени дела – в рамките на 2 – 3 дни.  
 
      - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ОСТАВЕНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 
                    Произволно бяха проверени  някои от делата:       
                    - гр.д. № 19836/2008 год., обр. на 16.07.2008 г., иск по чл. 108 ЗС. 
На 19.07.08 г., ИМ е оставена без движение, издадено е СУ. На 23.07.08 г. е 
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представена молба-уточнение. На 13.08.08 г. е представена молба, от с.д. съдът 
е указал да се представи доказателство за внесена ДТ. На 16.09.08 г. е 
представена молба с изпълнени указания. В същия ден, съдът е оставил без 
уважение молбата за обезпечение. На 03.10.08 г. е подадена ч. жалба срещу 
определението за недопускане на обезпечение. На 30.01.2009 г., СГС, ГК, 
отменя определението на СРС, 38 състав и допуска обезпечение, след 
представяне на гаранция. Определението на СГС е обжалвано пред ВКС. 
Делото е върнато на СРС, 38 състав на 27.01.2010 г. На 02.02.10 г. е изпратен 
препис от ИМ на ответниците (4 бр.) за отговор. Едното съобщение не е 
върнато по делото, към 19.05.10 г. (датата на извършване на проверката). 
Изискани са обяснения от връчителя, направена е служебна справка за адреса, 
на 13.05.09 г. е изпратено ново съобщение до ответника; 
      - гр.д. № 33340/2008 год., обр. на 30.10.2008 г., иск по чл. 59 ЗЗД. 
На 06.11.2008 г. ИМ е оставена без движение. На 14.11.08 г. е представена 
молба-уточнение, на 21.11.08 г. е указано на ищците да доплатят ДТ. На 
08.12.08 г. е представена молба с изпълнени указания, на 10.12.08 г. е изпратен 
препис от ИМ на ответниците (3 бр.) за отговор, върнати в цялост. На 27.01.09 
г., ИМ е оставена без движение за представяне настоящ и постоянен адрес на 
ответниците. Постъпила е молба за удължаване на срока, уважена. На 08.05.09 
г. е представена молба с изпълнени указания, на 11.05.09 г. са изпратени 
преписи от ИМ за отговор. Две от съобщенията са  върнати в цялост. На 
09.06.09 г., на осн. чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК, съдът спира производството по 
делото. На 07.07.09 г., производството по делото е възобновено. Извършвани 
са различи процесуални действия по връчване на съобщенията на страните, 
изискана е служебна справка за адресите, назначен е особен представител. На 
04.05.2010 год. съдът е разпоредил  назначаването на особен представител на 
ответниците, след внасяне на депозит. На 17.05.10 г. е изпратено писмо до 
САК, за определяне на особения представител; 
      - гр.д. № 42743/2008 г., обр. на 10.12.2008 г., иск по чл. 415 ГПК. 
На 12.01.09 г., ИМ е оставена без движение. На 04.02.09 г. е изпратен препис 
от ИМ на ответника за отговор. На 18.02.09 г., съдът спира производството по 
делото, на осн. чл. 229, ал. 1 т. 2 ГПК. На 25.06.09 г. е поискано издаване на 
СУ. На 27.08.09 г. е представено удостоверение за наследници, съдът е указал 
на 16.09.09 г. ищеца да посочи адресите, за призоваването им, издадено е СУ. 
С определение от 23.11.09 г., производството по делото е възобновено, указано 
е на ищеца да уточни претенциите си по отношение на  
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конституираните ответници. На 14.12.09 г. е представена молба-уточнение, на 
16.12.09 г. са изпратени преписи от ИМ на ответниците за отговор. На 
17.02.2010 г. е допуснато назначаване особен представител на единия 
ответник, след внасяне на депозит. На 24.02.10 г. е изпратено писмо до САК, 
на 18.03.10 г. е назначен особен представител, връчен е препис от ИМ. На 
20.04.10 г. е представен отговор на ИМ от особения представител на единия 
ответник, на 17.05.10 г. е назначен особен представител  и на втория ответник; 

- гр.д. № 40359/2009 г., обр. на 17.08.2009 г., иск по чл. 415 ГПК. 
На 07.09.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. На 26.11.09 г., 
ИМ е оставена без движение за адрес на ответника. На 08.01.2010 г. е 
представена молба с изпълнени указания, на 13.01.10 г. е изпратен препис от 
ИМ за отговор, но съобщението е върнато в цялост. На 11.03.10 г.ответника е 
уведомен чрез залепване на уведомление, а на 12.04.10 г. е допуснато 
назначаване на особен представител на ответника, след внасяне на депозит. На 
14.04.10 г. е изпратено писмо до САК, на 13.05.10 г. е назначен особен 
представител на ответника, връчен е препис от ИМ с приложенията.  

 
                     Към момента на проверката се установи, че 69 бр. дела са без 
движение. Проверката установи, че по делата без движение се извършват 
различни процесуални действия, следят се сроковете и се докладват 
своевременно. Съдия ТОДОРОВА се произнася по доклада в рамките на същия 
ден, или в рамките на  2 до 5  дни.  
 
                    - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ НАСРОЧВАНЕ ДЕЛАТА В 
ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ 
                    При проверката на насрочените дела  констатирахме, че съдия 
ТОДОРОВА се е произнасяла с разпореждане по чл. 131 ГПК, констатирайки 
редовността на ИМ и приложенията към нея. След постъпване отговора на ИМ 
или след изтичане срока за това, делата са докладвани своевременно на 
титуляра. Определенията по чл. 140, ал. 1 ГПК са изчерпателни. Съдия 
ТОДОРОВА изготвя подробен проект на доклад, по см. на чл. 140, ал. 3 ГПК.   
 
                    - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  
                    Проверката установи, че през 2009 г. съдията-докладчик е отменил 
дадения ход по същество по 2 бр. дела, а през първото тримесечие на 2010 г. - 
по 5 дела. Проверката на произволно избрани дела, установи следното:  
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   - гр.д. № 5871/2006 год., обр. на 13.03.06 г., иск по чл. 97 ГПК 
/отм./. В с.з. от 19.03.2010 г. съдът е дал ход на делото по същество. На 
07.04.10 г. съдът е отменил определението за даване ход на делото по 
същество, поради настъпила смърт на част от ответниците преди 19.03.10 г.  и 
на осн. чл. 120 ГПК /отм./ е конституирал нови лица на мястото на починалите 
и е насрочил делото в с.з. за 02.06.10 г.; 
        - гр.д. № 19359/2008 г., обр. на 14.07.2008 г., иск по чл. 79, ал. 1 
ЗЗД.  В с.з. на 05.03.10 г. е даден ход по същество. С молба от 04.03.10 г., 
докладвана на съдията на 10.03.10 г., ищецът, на осн. чл. 233 ГПК е направил 
отказ от иска и молба да се прекрати производството по делото. С определение 
от 10.03.10 г. съдът е отменил протоколното определение за даване ход на 
делото по същество и е прекратил производството по делото, на осн. чл. 233 
ГПК; 
        - гр.д. № 56076/2009 год., обр. на 17.12.2009 г., иск по чл. 226 КЗ. 
В с.з. от 12.03.2010 г. е даден ход на делото по същество. В з.з. от 17.03.10 г. 
съдът е отменил определението за даване ход по същество и е насрочил делото 
в с.з. за изслушване на съдебно-медицинска експертиза. В с.з. на 26.03.10 г. е 
даден ход по същество, съд. акт е постановен на 06.04.2010 г.; 
        - гр.д. № 4891/2010 год., обр. на 02.02.2010 г., с пр. основание чл. 
14, ал. 3 ЗСПЗЗ. В с.з. от 09.03.10 г. е даден ход на делото по същество, 
отменено с определение от 23.03.10 г., а производството по делото е 
прекратено като процесуално недопустимо.  
 
       Проверката констатира, че отмяната на дадения ход по 
същество е с оглед прецизиране на всички допуснати от съда доказателства, 
а по две от делата – поради смърт на страна  по делото. 
 
                     ІІІ. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  - общо 11 бр. 
 
                     Спрени дела през 2009 г. на 38 състав - 2 бр. 

 При проверката на случайно избрани от всички спрени дела се 
установи следното: 
                     - гр.д. № 6918/1996 год., обр. на 10.09.1996 год., облигационен 
иск. В с.з. от 11.04.1997 г. съдът е спрял производството по делото, на осн. 
чл. 182, ал. 1, б.”г”  ГПК /отм./, до приключване преюдициалното дело. 



 180 

Правени са справки по движението на преюдициалния спор, вкл. през м. 
януари 2010 г.; 
                     - гр.д. № 4546/2001 год., обр. на 26.04.2001 г., облигационен иск. 
С определение, постановено в з.з. от 05.03.2002 г. производството по делото е 
спряно, на осн. чл. 182, ал.1, б.”г”  ГПК /отм./. Правени са многократни 
справки по движението на преюдициалния спор, вкл. м. януари и м. март 2010 
г.; 
                     - гр.д. № 10066/2005 год., обр. на 16.11.2005 г., с пр. основание чл. 
14, ал. 3 ЗСПЗЗ.  С определение в з.з. от 16.05.06 г. съдът е спрял 
производството по делото, на осн. чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК /отм./. Правени са 
писмени запитвания за движението на преюдициалния спор, вкл. през м. 
януари и м. април 2010 г.;  

           - гр.д. № 21473/2008 год., обр. на 31.07.2008 г. В з.з. от 23.03.2009 
г. съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 229, ал.1, т.4 ГПК. 
Правени са справки по движението на преюдициалния спор, вкл. през м. 
януари и м. май 2010 г.;  

           - гр.д. № 23547/2009 год., обр. на 08.05.2009 г., иск по чл. 45 ЗЗД; 
С определение в с.з. от 26.03.2010 г. съдът е спрял производството по делото, 
на осн. чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, до приключване на преюдициалното дело. 

 
         Към момента на проверката се установи, че за спрените дела на 
38 състав, през 2009 г. и през 2010 год. са  правени писмени  справки  и 
същите  са докладвани на титуляра на състава. 
 
                    ІV.ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА за  2009 г.- 100 бр.  
                     
                    От проверката на случайно избрани прекратени дела,  
констатирахме: 
                     - гр.д. № 33312/2008 год., обр. на 30.10.2008 г., иск по  чл. 26 ЗЗД. 
В с.з. от 10.02.2010 г. съдът е прекратил производството по делото, поради 
липса на правен интерес; 
                     - гр.д. № 24558/2008 год., обр. на 22.08.2008 г., иск по чл. 45, вр. 
чл. 51 ЗЗД.  В с.з. от 13.03.2009 г. по искане на ответника, поради неявяване на 
ищеца и на осн. чл. 238, ал.2 ГПК, съдът е прекратил производството по 
делото; 
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                    - гр.д. № 39731/2008 год., обр. на 28.11.2008 г., иск по чл. 448, ал. 2 
ГПК. В с.з. от 02.10.2009 г., съдът е прекратил производството по делото, след 
събиране на исканите доказателства;  
             - гр.д. № 16517/2009 год., обр. на 23.03.2009 г., иск по чл. 448, ал. 2 
ГПК. В з.з. от 29.05.09 г. съдът е прекратил производството по делото, поради 
оттегляне на молбата по чл. 448 ГПК;   
       - гр.д. № 9375/2009 г., обр. на 16.02.09 г., с пр. основание чл. 440, 
ал. 1 ГПК. Съдът в с.з. от 16.03.2010 г. е дал ход на делото по същество. С 
определение в з.з. от 29.03.10 г. съдът е отменил определението за хода по 
същество и е прекратил производството по делото като процесуално 
недопустимо, на осн. чл. 637, ал. 5 ТЗ.  
 
       Една част от приключените искови производства за 2009 г., по 
които няма постановен съдебен акт по съществото на спора са тези, при 
които ИМ е върната, на основание чл. 129, ал.3 ГПК, респ. чл. 100, ал.2 ГПК 
/отм./ и на основание чл. 130, изр. първо ГПК. 
      Една част от прекратените в открито съдебно заседание искови 
производства, са поради отказ или оттегляне на иска.   
             
                    V. ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  съгласно чл. 235, ал. 
5, изр. първо и чл. 13  ГПК  
 

          Всички съдебни актове на съдия Ю. ТОДОРОВА за 2009 г. и 
първото тримесечие на 2010 г. са обявени в срока по чл. 235, ал.5, изр. първо 
ГПК.  

 
      Проверката констатира също така, че към датата на 
проверката - 20.05.2010 г. съдия ТОДОРОВА е изготвила и обявила 
решенията по всички дела, обявени за решаване до 30.04.2010 г. 
               От срочната книга за 2010 г. се установи, че за първото 
тримесечие на 2010 г. са обявени за решаване 75 дела, като по всички тях 
съдебният акт е обявен в срока по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК.  
                За първото тримесечие на 2010 г. съдия ТОДОРОВА е постановила 
9 неприсъствени решения, по които съдът е извършвал връчване на 
неприсъственото решение на страната, срещу която то е постановено, с 
оглед правото на защита  по чл. 240  ГПК. 



 182 

  
                    VІ. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗГЛЕДАНИ ПО ДЕЖУРСТВА - по реда на чл. 390 ГПК  - 92 бр.  
 
                    През 2009 год. на 38 състав са били разпределени на дежурство 92 
бр. дела, по реда на чл. 390 ГПК. В деня на образуването им те са докладвани 
на титуляра на състава и още същия ден съдията се е произнасял.  При 
проверката на произволно избрани дела  се констатира следното:   
                - ч.гр.д. № 9775/2010 год., обр. на 04.03.2010 г. С определение от 
с.д. съдът е  допуснал исканото обезпечение, посочил е гаранцията и е 
определил 10-дневен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от датата на 
получаване на обезпечителната заповед; 
                    - ч. гр.д. №10040/2010 год., обр. на 05.03.2010 г. С определение от 
с.д. съдът е  допуснал исканото обезпечение,  посочил гаранцията и е 
определил 10-дневен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от датата на 
получаване на обезпечителната заповед; 
                    - ч. гр.д. №10207/2010 год., обр. на 08.03.2010 г. С определение от 
с.д. съдът е  допуснал исканото обезпечение,  посочил е размер на гаранцията 
и е определил 10-дневен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от 
датата на получаване на обезпечителната заповед. На 11.03.10 г. пълномощник 
на молителя е получил обезпечителна заповед, след представяне на 
доказателство за платена парична гаранция, в полза на СРС. На 16.03.10 г. по 
делото е постъпила молба за отмяна на допуснатото обезпечение и 
освобождаване на внесената парична гаранция, като от с.д. съдът е разпоредил 
препис от молбата да се изпрати на др. страна за възражение в седмичен срок, 
съгл. чл. 403, ал.2 ГПК; 
                    - ч. гр.д. №10470/2010 год., обр. на 09.03.2010 г. С определение от 
с.д., съдът е  допуснал исканото обезпечение,  посочил е размера на гаранцията 
и е определил  10-дневен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от 
датата на получаване на обезпечителната заповед. 
       
                   Проверката констатира, че обезпечителните производства са 
администрирани своевременно и изрядно  от съдията-докладчик, като  при 
уважаване на молбата е определяна парична гаранция, след внасянето на 
която съдът е издавал на молителя обезпечителна заповед.  
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      VІІ. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА по  чл. 310 ГПК  
 
      По реда на Глава двадесет и пета ГПК, на съдия ТОДОРОВА са 
разпределени 3 дела, през 2009 г. и 2 дела през първото тримесечие на 2010 г., 
като гр.д. № 19884/2009 г. и гр.д. № 151/2009 г. са в СГС по жалби. Проверката 
на останалите дела, установи: 

- гр.д. № 25802/2009 г., обр. на 22.05.2009 г., разгледано по реда на 
чл. 310, т. 2 ГПК. На 25.05.09 г. ИМ е оставена без движение. На 11.06.09 г. е 
представена молба с изпълнени указания, на 11.06.09 г. е изпратен препис от 
ИМ на ответниците за отговор. На 22.07.09 год. е постъпила молба от ищците, 
връчването на съобщенията до ответника да се извърши чрез ЧСИ. С 
разпореждане от с.д. е изпратен препис от ИМ на ответника чрез ЧСИ. На 
11.09.09 г. е представено писмо от ЧСИ, с призовката за връчване – в цялост. 
След изтичане на едномесечния срок съдът, с разпореждане от 12.10.09 г., е 
разпоредил да се връчи уведомление по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК. На 
06.01.2010 г. е допуснато връчване на ИМ на ответника, чрез особен 
представител, след внасяне на депозит. На 26.01.10 г. е изпратено писмо до 
САК, на 05.02.10 г. е назначен особен представител на ответника, на с.д. 
особеният представител е получил препис от ИМ и е представил отговор на 
04.03.10 г. На 04.03.10 г. е изготвен доклада по делото. Първото с.з. е 
проведено на 19.03.10 г., даден е ход по същество. Съдът е обявил, че ще се 
произнесе с решение в двуседмичен срок, от датата на с.з. Решението е 
обявено на 23.03.2010 г.;  
       - гр.д. № 7239/2010 г., обр. на 16.02.2010 г., по реда на чл. 310, т. 2 
ГПК. На 16.02.10 г. е изпратен препис от ИМ на ответника, съобщението 
върнато в цялост на 15.09.09 г. На 01.03.2010 г. е изискана служебна справка за 
адрес на ответника. С разпореждане от 20.04.10 г. е указано, съобщението да се 
връчи по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК, съобщението е изпратено на 13.05.10 г.; 
       - гр.д. № 22116/2010 г., обр. на 14.05.2010 г., по реда на чл. 310, т. 
2 ГПК. На 14.05.10 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. Към 
момента на проверката – 21.05.10 г., съобщението не е върнато по делото. 
   
       От проверените дела е видно, че съдия ТОДОРОВА се е 
произнасяла веднага, в деня на образуване на делото или най-късно на 
следващия ден. При постъпване на молби по делата, съдия Тодорова се е 
произнасял още същия ден, като са извършвани необходимите процесуални 
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действия по движението на делата. От провереното едно свършено дело е 
видно, че съдия Тодорова спазва сроковете, визирани в Глава двадесет и пета  
ГПК.  
 
                    VІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
 
                    Проверката констатира, че съдия ТОДОРОВА се е произнасяла в 
срок от 2 до 15 дни: ч.гр.д. № 17154/2010 г.; ч.гр.д. № 16772/2010 год.; ч.гр.д. 
№ 43075/2009 г.; ч.гр.д. № 43308/2009 г.; ч.гр.д. № 16301/2010 г.; ч.гр.д. № 
4556/2010 г.; ч.гр.д. № 45291/2009 г.; ч.гр.д. № 14958/2010 г.; ч.гр.д. № 
41090/2009 г. 
        
                    Делата, образувани по реда на заповедното производство са 
много добре администрирани. Причина за забавянето на незначителен  брой 
дела, е несвоевременното им докладване. По проверените дела има 
отбелязване за издадения изпълнителен лист върху представения документ и 
заповедта за изпълнение. По дела, образувани през 2009 г., по реда на чл. 417, 
т. 9 ГПК, проверката установи, че оригиналите на записите на заповед се 
връщат на заявителите, като по делото се прави копие, след надлежна 
бележка (специален печат на съда) за издадения изпълнителен лист. Когато 
длъжникът не е намерен на посочения адрес, съдия ТОДОРОВА разпорежда 
да се връчи уведомление по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК (чрез залепване) и при 
нужда се прави служебна справка за актуален адрес на длъжника. По делата, 
по които постъпят възражения по реда на чл. 414, ал. 2 ГПК, съдия Тодорова 
разпорежда да се уведоми заявителя, съгласно чл. 415, ал. 1 ГПК и следи 
стриктно за изпълнението на чл. 415, ал. 2 ГПК – представяне на 
доказателства за предявен иск, като при неизпълнение  издадената заповед се 
обезсилва. 
 

          ИЗВОДИ: 
 

Проверката на 38 състав установи, че делата са своевременно 
администрирани. Положителни са резултатите в организацията на работа на 
титуляра на състава и на съдебния деловодител В. Т., която  своевременно  
докладва  постъпилите молби и книжа по делата. Не се  
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установи по нито едно от проверените дела необосновано забавяне по 
движението.   

Към 19.05.2010 г., датата на проверката, са констатирани 69 бр. 
дела без движение и 11 бр. спрени дела - всички своевременно 
администрирани.  

Съдия ТОДОРОВА се произнася по новообразуваните дела веднага 
след получаване на отговор, насрочвайки ги в с.з. през около два до три 
месеца, като отлагането е по обективни причини. Определението по чл. 140 
ГПК е постановявано в деня на постъпване на отговора на ответника, или на 
изтичане срока за това, или в рамките на 2 – 3 дни.  

Съдия ТОДОРОВА е обявила всички съдебните актове в 
едномесечен срок – спазвайки  разпоредбата на  чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК.  

През 2009 г., съдия Тодорова е решила 151 бр. искови 
производства, повечето от тях с правна и фактическа сложност. Делата се 
проучват много добре, при констатирана нередовност на ИМ същата се оставя 
без движение, с указания за изпълнение. Изготвя се подробен проект за доклад, 
по смисъла на чл. 140, ал. 3 ГПК. Съдия ТОДОРОВА стриктно следи за 
спазването на сроковете, визирани в ГПК. 
 
 

39 състав 
 
               
                     Титуляри на 39 състав през 2009 г. са съдиите ПЕТЯ ГЕРГОВА и 
МИРОСЛАВА ПАНТЕВА. Съдия ГЕРГОВА е била съдия в РС-Видин и на 5 
01.2006 г. е командирована в СРС и започва като титуляр на състава до 
30.06.2009 г., след което се връща в РС-Видин/ и от 17.05.2010 г. 
командирована в СГС /, а съдия ПАНТЕВА - от 1.07.2009 г. до 28.03.2010 
г.,когато се връща от майчинство, а  след това командирована в СГС.От 
29.03.2010 г. титуляр са състава е съдия СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ, който от 
22.10.2007 г. до 18.03.2010 г. е бил младши съдия в СГС. 
                     Съдебен деловодител на 38 и 39 състав до м. май 2009 г. е Г. Г., 
сега деловодител в Трето ГО. От м.V.2009 г. деловодител на двата състава е  В. 
И., постъпила  в СРС през  2000 г. Съдебен секретар е Е. А., дългогодишен 
служител с опит.  
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                    Съдия ВАСИЛЕВ има за доглеждане в СГС още 7 НОХД, от 
които 5 въззивни и 2 първоинстанционни дела и е обявил за решаване 20 
граждански дела.  
                      
                    І. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ  ДЕЛА на 39 състав  
 
                    По изготвените справки от съд. деловодител, съд. секретар и 
електронните справки на статистика са налице следните данни:  
                     Общ брой висящи дела на състава към 01.01.2009 г. – 202 бр. Общ 
брой разпределени дела през 2009 г. – 1116 бр., от които  63 бр. обезпечения 
по чл. 390 ГПК /по дежурство/  или общо за разглеждане – 1318 бр. гр. дела.  
                     Свършените граждански дела за 2009 г. са 1061 бр., от които 776 
бр. са заповедни производства. В тримесечен срок са свършени   875 бр., или 
82.46 %.       
                    През 2009 г. свършените  искови производства  са 152  бр.  от 
които  137  бр. са  решените със съдебен акт, а 15 бр. са прекратени /10 в с.з. и 
5 бр. с отмяна ход по същество и прекратени в з.з./, видно от книгата за 
откритите съдебни заседания. От съдия ГЕРГОВА са свършени 77   бр. дела, 
от които решени – 67  бр., а от съдия ПАНТЕВА са свършени 75 бр. дела, от 
които  решени  72 бр.  
                    Общ брой постановени съдебни актове, приключващи делото, 
видно от книгата за закрити и разпоредителни заседания - 833. 
                    Общо прекратени производства – 78 бр. дела. 
                     Спрени производства на състава – 23 бр., от които 7 дела са 
спрени през 2009 г.  
                     През 2009 г. на 39 състав са насрочени 504 бр. дела, от  които са 
отложени 314 бр. или 62.30 %, а през първото тримесечие на 2010 г., от 
насрочените 206 бр. дела са отложени 130  или 63.10 %.                          
                     Общ брой висящи  граждански производства към 31.12.2009 год. – 
257 дела, а  към 01.10.2010 г – 264 дела.  
        Посочените по-горе данни открояват нивото натовареност на 
състава.  
 

  ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
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       През първото шестмесечие на 2009 г. делата в открито с.з. са 
разглеждани и решавани от съдия ПЕТЯ ГЕРГОВА, след което до 28.03.2010 г. 
делата в с.з. са разглеждани и решавани от съдия МИРОСЛАВА ПАНТЕВА. 
Проверката констатира, че  заседанията са насрочвани съобразно причината за 
отлагане на делото, например: за събиране на доказателства или при допусната 
съдебна експертиза, делата са отлагани и насрочвани за след два, до три 
месеца, при нередовна процедура по призоваване - до два месеца.  
 

          Изводът, който се налага при проверка съдебните заседания на 
съдия ПАНТЕВА е, че няма безпричинно отлагане на дела за срок, по-дълъг от 
три месеца.  
 
                    От книгата за откритите с.з. се констатира, че през 2009 г. месечно 
са провеждани 2 - 9 о.с.з., с насрочени от 2  до 15 бр. граждански дела, напр.:  
                    - през м. април 2009 г./съдия ГЕРГОВА/, са били проведени 6 с.з.: 
на 06.04.2009 г. с насрочени 13 гр. дела; на 07.04.2009 г. с 8 насрочени дела; на  
13.04.2009 г. с насрочени 12 дела; на 14.04.2009 г. с насрочени  9 дела; на 
27.04.2009 г. с насрочени 11 дела; на 28.04.2009 г. с 8 насрочени дела; 

          - през м. октомври 2009 г. /съдия ПАНТЕВА/ са проведени 8 с.з.: 
на 05.10.2009 г. с 11 насрочени дела; на 06.10.09 г. – с 7 дела; на 12.10.09 г. - с 
насрочени 10 дела; на 13.10.2009 г. - с насрочени 6 дела; на 19.10.2009 г. – с 
насрочени  12 дела; на 20.10.09 г. с насрочени 8 дела; на 26.10.09 г. с 
насрочени 14 дела; на 27.10.2009 г. - с насрочени 6 дела. 
                     При проверка на срочната книга за 2009 г. се констатира, че са 
правени отбелязвания по движението на делата, изписвани четливо на ръка, в 
графа „решение” е залепван диспозитива на съдебния акт, с посочена дата на 
обявяване и подпис на служителя. През първото шестмесечие няма отбелязван 
номер на обявените решения. 
        При проверка на срочната книга за 2010 г. се констатира, че 
първото с.з. е проведено на 12.01.2010 г., с насрочени 3 дела. Срочната книга 
се води добре, причините за отлагане на делата са изписвани четливо на ръка, 
в графа „решения” се залепва диспозитива на съд. акт и се изписва номер на 
решението, с посочена дата на обявяване и подпис на служителя.  
 
                    - ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА преди 2009 г., както и през 2009 г. и 
НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ ДАТАТА НА ПРОВЕРКАТА 
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                    От деловодните книги и проверка на произволни дела бе 
констатирано:   
                    - гр.д. № 10025/2006 год., обр. на 04.05.2006 г., иск по чл. 108 ЗС. 
ИМ е оставена без движение, извършени са различни процесуални действия. 
Съдът е разпоредил вписване на ИМ , вписана на 28.09.06 г. На  23.10.06 г., 
ИМ отново е оставена без движение, а молбата-уточнение е  представена на 
15.11.06 г. На 05.02.07 г. е проведено първото с.з., през 2007 г. е проведено още 
едно открито с.з., след което делото е пренасрочвано 3 пъти, поради 
заболяване титуляра на състава. През 2008 г. са проведени  2 с.з.; през 2009 г. – 
3 с.з.; през 2010 г. – 2 с.з., като делото е отложено за 31.05.10 г. Проверката 
установи, че през 2007 г. и 2008 г., ход на делото не е даван, поради нередовна 
процедура по призоваване на ответниците. Издавани са СУ, единият ответник 
е призован чрез ДВ. За първи път е даден ход на делото в с.з., проведено на 
25.05.2009 г.; 
       - гр.д. № 31642/2007 год., обр. на 28.12.2007 г.,  облигационен иск. 
На 10.01.2008 г. ИМ е оставена без движение, на 22.02.08 г. е представена 
молба-уточнение. На 27.05.08 г. е проведено първото с.з., през 2008 г. е 
проведено едно с.з. и веднъж делото е пренасрочено; през 2009 г. са проведени 
3 с.з., през 2010 г. – 2 с.з., като делото е отложено за 31.05.2010 г. През 2008 г., 
ход на делото не е даван, поради нередовна процедура по призоваване на 
ответника; 
                    - гр.д. № 16470/2008 год., обр. на 12.06.2008 г., иск по чл. 26, ал. 1  
ЗЗД. На 23.06.08 г. ИМ е оставена без движение. На 31.10.08 г. е представена 
молба с изпълнени указания. На 21.11.08 г., съдът е разпоредил, ищецът да 
впише ИМ в АВ, изпълнено на 11.12.08 г. На 12.12.08 г. е изпратен препис от 
ИМ на ответника за отговор, съобщението върнато в цялост. На 09.02.2009 г., 
съдът е разпоредил, ищецът да представи справка за адреса на ответника. На 
14.04.09 г. е указано да се връчи уведомление чрез залепване. На 23.11.09 г. е 
изготвен проект за доклад и делото насрочено на 16.02.2010 г., на 19.04.10 г. е 
проведено второ с.з., отложено за 14.06.2010 г.; 
                - гр.д. № 12526/2009 год., обр. на 05.03.2009 г., облигационен иск. 
На 26.03.09 г. ИМ е оставена без движение, на 14.05.09 г. е представена молба 
с изпълнени указания. На 22.05.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за 
отговор, на 07.07.09 г. е представен отговора на ответника. Определението по 
чл. 140 ГПК с изготвен проект за доклад е от 08.07.09 г. На 02.11.09 г. е било 
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проведено първото с.з. През 2010 г. са проведени 3 с.з., за представяне на 
допълнително заключение по експертизата, делото е отложено за 31.05.10 г.; 
        - гр.д. № 45767/2009 г., обр. на 07.10.2009 г., иск по чл. 45 ЗЗД. На 
13.10.09 г. ИМ е оставена без движение. На 28.10.09 г. е представена молба-
уточнение, още същия ден ИМ отново е оставена без движение. На 06.11.09 г. 
е представена молба с изпълнени указания, на 09.11.09 г. е изпратен препис от 
ИМ на ответника за отговор. Определението по чл. 140 ГПК с изготвен проект 
на доклад са от 12.01.10 год. Делото е насрочено на 01.03.10 г, отложено в с.з. 
за 08.06.10 г. 
  
                    Първото съдебно заседание по делата, образувани след 01.03.2008 
год., е насрочвано след около  3- 4 месеца, при редовна ИМ. В случаите на 
констатирана нередовност на ИМ,  първото с.з. е  след 5 до 8 месеца след 
образуването на делото, като през това време са се извършвали различни 
процесуални действия. Съдебните заседания са насрочвани през около 1 - 2 
месеца (без съдебната ваканция). Няма безпричинно отлагане на съдебни 
заседания. От постъпване на отговора на ответника или на изтичане на 
срока за това, до постановяване на определението по чл. 140 ГПК, минават 
средно от 25 до 30 дни. 
 
      - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ОСТАВЕНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
                     Произволно бяха проверени  някои от делата:       
                     - гр.д. № 27045/2007 год., обр. на 21.11.2007 г., иск по чл. 14, ал. 4 
ЗСПЗЗ, съдия ГЕРГОВА, съдия ПАНТЕВА. На 28.11.2007 г., ИМ е оставена 
без движение. На 30.11.07 г. е издадено  съдебно удостоверение (СУ), 
получено на 06.12.07 г. От 06.12.07 г. до 04.02.2009 г., няма данни да са 
извършвани процесуални действия по делото. На 04.02.09 г. е получено ново 
СУ. На 16.02.09 г. е представена молба на ищците, че не могат да представят 
данъчната оценка за имота, тъй като имотът не е възстановен, представлява 
земеделска земя и няма данъчна оценка. На 24.03.09 г. е допуснато изслушване 
на СТЕ за определяне пазарната стойност на имота, след внасяне депозит и 
назначаване в.л. На 15.04.09 г. е представено заключението на в.л. На 22.04.09 
г. е указано на ищците да внесат ДТ. На 15.05.09 г. е представен документ за  
вн. ДТ, от с.д. е разпореждането за  вписване на ИМ в АВ. На 04.12.09 г. е 
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получен оригинала от ИМ за вписване в АВ, към 25.05.2010 г. (датата на 
извършване на проверката), вписаната ИМ не е върната по делото; 
      - гр.д. № 17188/2008 год., обр. на 20.06.2008 г., с пр. основание чл. 
14, ал. 4 ЗСПЗЗ, съдия ГЕРГОВА, съдия  ПАНТЕВА, от м. 04.2010 г. - съдия 
ВАСИЛЕВ. На 14.07.08 г. ИМ е оставена без движение. На 28.07.08 г. е 
представена молба–уточнение. С определение от 30.07.08 г. е удължен срока за 
изпълнение на указанията на съда. С определение от  31.10.08 г. отново е 
удължен срока за изпълнение на указанията. На 07.11.08 г. е указано, ИМ да се 
впише в АВ, вписана на 08.12.08 г. и върната по делото. На 12.12.08 г. са 
изпратени преписи от ИМ на ответниците (11 бр.) за отговор, три съобщения 
върнати в цялост. На 21.01.2009 г. е указано на ищците да представят справка 
за адресна регистрация на трима от ответниците. На 26.02.09 г. е представена 
молба с адреси на ответниците, на 06.03.09 г. е указано на ищците да направят 
уточнения на ответниците, с оглед констатирано разминаване. На 25.03.09 г., 
ИМ отново е оставена без движение – за доплащане на ДТ и за вписване на 
ИМ в АВ (с оглед конституираните нови страни). На 30.03.09 г.  е представена 
3-та молба-уточнение. На 09.04.09 г. и на 15.05.09 г. са  изпратени преписи от 
ИМ на ответниците за отговор. Извършвани са различни процесуални действия 
по връчване на ИМ на ответниците. На 21.10.09 г. е разпоредено назначаване 
на особен представител на единия ответник. На 25.01.2010 г. е представена 
молба от ответник, ненамерен на адреса, наложило съдът да отмени 
определението си за назначаване на особен представител. На 14.05.10 г. са 
изискани обяснения от връчителя, за невърнатите по делото съобщения. Към 
25.05.10 г. не са представени обяснения от връчителя, не се е върнало 
последното съобщение, поради което, делото не може да се насрочи за 
разглеждане; 
      - гр.д. № 36424/2008 г., обр. на 17.11.2008 г., с пр. основание по чл. 
14, ал. 4 ЗСПЗЗ – съдии: ГЕРГОВА, ПАНТЕВА и  ВАСИЛЕВ. С разпореждане 
от 27.11.08 г. ИМ е оставена без движение. На 11.02.09 г. е представена молба-
уточнение. На 27.02.09 г., ИМ отново е оставена без движение, с указания, 
ищеца да изпълни точно дадените му с първото разпореждане указания, 
удължен е срока за изпълнение. На 01.04.09 г. е представена молба-уточнение, 
на 10.04.09 г. отново е даден 7-дн. срок за изпълнение на указанията. На 
22.04.09 г., съдът е удължил срока за изпълнение. На 20.05.09 г. е представена 
молба-уточнение, с определение от 01.07.09 г. съдът е прекратил 
производството по отношение на единия ответник и е дал последна 
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възможност на ищеца да обоснове допустимостта на иска. На 24.06.09 г. е 
представена молба-уточнение, с разпореждане от с.д. е указано да се представи 
дан. оценка на имота, изд. СУ. На 30.10 09 г. е представена молба за 
освобождаване от ДТ. На 02.12.09 г. е представено удостоверение за дан. 
оценка, на 03.12.09 г. е разпоредено ищецът да представи декларация за 
имуществено състояние. С разпореждане от  19.01.10 г., ищецът е освободен от 
заплащане на ДТ и е указано, ИМ да се впише в АВ. Към 25.05.10 г., не е 
получен оригинала на ИМ от ищеца, с оглед разпореждането на съда за 
вписване; 
                - гр.д. № 12328/2009 год., обр. на 04.03.2009 г., иск по чл. 415 ГПК. 
На 26.03.09 г., ИМ е оставена без движение. Молбата уточнение е представена 
на 27.04.09 г. На 28.04.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника, чийто 
отговор е представен на 17.06.09 г. На 23.06.09 г., във връзка с постъпилия 
отговор е изискана служебна справка от СРС, НК, 105 с-в, относно НОХД № 
1798/2009 г., постъпила чак на 18.01.10 г. На 11.02.10 г. е представено 
становище от ищеца по отговора на ответника. На 15.02.10 г. /съдия 
ПАНТЕВА/, ИМ е оставена без движение с указания до ищеца. Изискано е 
ч.гр.д. № 16005/2008 г., 66 състав (заповедно производство). Молба-уточнение 
е представена на 12.03.10 г. Видно от справката от 15.04.09 г., ч.гр.д. № 
16005/2008 г. на СРС, 66 състав е изпратено на СГС на 03.04.09 г. Не е правена 
друга справка по делото, няма данни, дали е върнато на СРС, 66 състав, или 
още е в СГС;  

- гр.д. № 16511/2009 г., обр. на 23.03.2009 г., иск по чл. 87 ЗЗД, 
съдия ГЕРГОВА и съдия ПАНТЕВА. На 14.04.09 г., ИМ е оставена без 
движение. На 03.08.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, 
съобщението върнато в цялост. На 12.11.09 г. е указано на ищеца да представи 
актуален адрес на ответника. На 06.01.10 г. е представена справка от общината, 
на 26.01.10 г. е изискана служебна справка за адреса на ответника. На 28.01.10 
г. е изпратено ново съобщение с препис от ИМ за отговор, връчено на  16.04.10 
г., при условията на чл. 47, ал. 1 ГПК. На 14.05.10 г. е указано на ищеца да 
внесе депозит за назначаване на особен представител на ответника. 
Съобщението до ищеца не е върнато по делото. 
 
                    Към момента на проверката се установи , че 97 бр. дела са без 
движение. Проверката установи, че по повечето дела, оставени  без 
движение, се извършват различни процесуални действия, следят се сроковете 
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и се докладват своевременно. Макар и в изолирани случаи, проверката 
установи, че по гр.д. № 27045/2007 год.  не са извършвани процесуални 
действия една година; по гр.д. № 36424/2008 г. не е получено  разпореждането 
на съда за вписване на ИМ, делото не е докладвано 5 месеца; по гр.д. № 
12328/2009 год. не е правена справка за изисканото дело повече от 1 година, 
делото не е докладвано на докладчика на 39 състав. Проверката установи, че 
съдия ГЕРГОВА и съдия ПАНТЕВА са се произнасяли  по доклада в същия ден  
или най-късно до 2 -3  дни. Като обективна причина за несвоевременното 
администриране на делата без движение, може да се посочи смяната на 
титуляра на състава. Съдия ВАСИЛЕВ се произнася по делата в рамките на 
няколко дни, като все още има дела, които не са му докладвани, предвид 
факта, че е поел състава на 29.03.2010 г. 
 
                    - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ НАСРОЧВАНЕ ДЕЛАТА В 
ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ 
                    При проверката на насрочените дела се констатира, че по делата 
има произнасяне с разпореждане по чл. 131 ГПК, констатирайки редовността 
на ИМ и приложенията към нея. След постъпване отговора на ИМ или след 
изтичане срока за това, делата са докладвани своевременно на титуляра. 
Определенията по чл. 140, ал. 1 ГПК са изчерпателни. Съдия ГЕРГОВА  и 
съдия ПАНТЕВА са изготвяли проект за доклад, по см. на чл. 140, ал. 3 ГПК. 
Съдия ВАСИЛЕВ също изготвя проект за доклад по делата, по см. на чл. 140, 
ал. 3 ГПК. 
 
                    - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  
                    Проверката установи, че през 2009 г. съдията-докладчик е отменил 
дадения ход по същество по 10 бр. дела, от които 7 дела на съдия ГЕРГОВА  и 
3 на съдия ПАНТЕВА. Проверката на произволно избрани дела, установи 
следното:  
                 - гр.д. № 17331/2007 год., обр. на 06.08.2007 г., иск по чл. 108 ЗС. 
На 13.04.2009 г. е даден ход по същество – съдия ГЕРГОВА. В срока за  
произнасяне, на 17.04.09 г. докладчикът е констатирал, че не се е произнесъл 
по направеното възражение от страна на ответника, отменил е определението 
за хода по същество, насрочвайки делото на 06.10.09 г., като в с.з. на 14.12.09 
год. /съдия ПАНТЕВА/ е даден ход по същество и решението е обявено на 
05.01.2010 г.; 
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        - гр.д. № 36597/2008г., обр. на 17.11.2008 г., жалба срещу решение 
на ОСЗ – Овча купел.  В с.з. на 08.06.2009 г. е даден ход по същество. На 
15.06.09 г. в з.з., съдия ГЕРГОВА е отменила определението за даване ход по 
същество и е оставила жалбата без разглеждане. Определението е обжалвано с 
ч. жалба пред АССГ, който с определение от 11.11.09 г. е отменил 
определението и е върнал делото за продължаване на съдопроизводствените 
действия. Проведени са с.з. на: 01.03.2010 г. – съдия ПАНТЕВА; на 27.04.10 г. 
– съдия ВАСИЛЕВ, отложено за 21.06.10 г.; 
        - гр.д. № 14880/2009 год., обр. на 14.03.2009 г., облигационен иск. 
В с.з. от 30.11.2009 г. е даден ход на делото по същество. С определение от 
03.12.09 г. съдия ПАНТЕВА е отменила хода по същество, с оглед направено 
възражение в писмената защита на ищеца, че не е представена прокурорската 
преписка в цялост, допусната и приета по делото, като доказателство. В с.з. от 
09.03.2010 г. е даден ход по същество и решението е обявено на 26.03.2010 г.; 
        - гр.д. № 14112/2009 год., обр. на 11.03.2009 г., иск по чл. 415 
ГПК. В с.з. от 14.09.09 г. е даден ход на делото по същество. На 17.09.09 г. е 
отменен хода по същество, тъй като съдията не се е произнесъл по 
допустимостта на исканията на ответника. В с.з. от 30.11.09 г. е даден ход на 
делото по същество и  решението е обявено на 14.12.09 г. 
 
       Проверката констатира, че отмяната на дадения ход по 
същество е с оглед непроизнасяне по възражения, направени в с.з. или  
непрецизиране на допуснати от съда доказателства, с цел изясняване на 
делото от фактическа страна. Налага се извод, че отмяната хода по 
същество от съдия-докладчика е поради незадълбочена предварителна 
подготовка по делата.  
 
                    ІІІ. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  - общо 23 бр. 
                     

          Спрени дела през 2009 г. на 39 състав - 7 бр. 
          При проверката на случайно избрани дела се установи  следното: 

                    - гр.д. № 8864/2000 год., обр. на 26.09.2000 г., вещен иск. В з.з. от 
11.02.2002 г. съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, 
б.”г”  ГПК /отм./, до приключване преюдициалното дело. Правени са справки 
по движението на преюдициалния спор, последната от които е през януари 
2010 г.; 
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                    - гр.д. № 8464/2003 год., обр. на 02.06.2003 г., вещен иск. С 
определение, постановено в з.з. от 10.05.2004 г., производството по делото е 
спряно, на осн. чл. 182, ал.1, б.”г”  ГПК /отм./. Правени са многократни 
справки по движението на преюдициалния спор, последната от които е от м. 
януари 2010 г.; 
                    - гр.д. № 9474/2004 год., обр. на 01.11.2004 г., иск по чл. 31, ал. 2 
ЗС. С определение в з.з. от 15.11.2005 г. съдът е спрял производството по 
делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б. ”г” ГПК /отм./. Правени са справки, вкл. и през 
м. януари 2010 г,. относно движението на преюдициалния спор; 
                    - гр.д. № 4541/2005 год., обр. на 16.06.2005 г., иск по чл. 108 ЗС.  С 
определение в з.з. от 12.01.06 г. съдът е спрял производството по делото, на 
осн. чл. 182, ал. 1, б. ”г” ГПК /отм./. Правени са писмени запитвания за 
движението на преюдициалния спор, последната справка е от м. януари 2010 
год.;  
                - гр.д. № 752/2007 год., обр. на 18.01.2007 г., иск по чл. 226, ал. 1, 
т. 2 КТ. С определение, постановено в с.з. от 02.10.2007 г., съдът е спрял 
производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б. ”г” ГПК /отм./. Правени са 
справки по движението на преюдициалното дело. 
   

          Към момента на проверката се установи, че за спрените дела на 
39 състав, през 2009 г. и през м. януари 2010 год. са направени служебни  
справки – писмени или устни, по разпореждане на титуляра на състава. 
 
                    ІV. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  за 2009 г.- 78 бр.  
 
                    От проверката на случайно избрани прекратени дела,  
констатирахме: 
                    - гр.д. № 15743/2007 год., обр. на 11.07.2007 г. -  чл. 254 ГПК 
/отм./. В с.з. от 28.09.09 г. съдът е прекратил производството по делото поради 
оттегляне на предявените искове, на осн. чл. 119, ал.1 ГПК /отм./; 
                    - гр.д. № 19064/2008 год., обр. на 09.07.2008 г. - чл. 124, ал. 1 ГПК. 
В с.з. от  30.11.09 г. съдът е прекратил производството по делото, на осн. чл. 
233 ГПК - отказ от предявения иск; 
                    - гр.д. № 32230/2009 год., обр. на 23.06.2009 г. - чл. 124, ал. 1 ГПК, 
вр. чл. 26 ЗЗД. В с.з. на 29.03.2010 г., предвид липсата на правен интерес, съдът 
е прекратил производството по делото, поради недопустимост на предявените 
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искове. Постъпила е частна  жалба  срещу определението за прекратяване, в 
процес на връчване; 
                - гр.д. № 33799/2009 г., обр. на 02.07.09 г., молба по чл. 207 ГПК - 
обезпечение на доказателства. В с.з. от 16.11.09 г. съдът, след събиране 
необходимите доказателства, е прекратил производството по делото. 
   
                 От справка по срочната книга за 2009 г. се констатира, че част 
от прекратените в с.з. искови производства са на основание чл. 232 ГПК и  чл. 
233 ГПК. 
 
                     V. ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  съгласно чл. 235, 
ал. 5, изр. първо  и чл. 13 ГПК .   
 
                     Проверката установи, че през 2009 г. всички обявени решения на 
съдия П. ГЕРГОВА и съдия М. ПАНТЕВА са в  срока по чл. 235, ал. 5, изр. 
първо ГПК.  
        За периода 12.01.2010 г. - 23.03.2010 г. съдия М. ПАНТЕВА е 
обявила за решаване 54 дела, като по всичките съдебният акт е обявен в 
срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК.  
          
        От срочната книга за 2010 г. се установи, че за първото 
тримесечие на 2010 г. са обявени за решаване 64 дела, като по 54 от тях 
съдебният акт е обявен в срока по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК.  
                   На 29.03.2010 г. и на 30.03.2010 г. са проведени 2 с.з. с докладчик 
съдия  ВАСИЛЕВ и са разгледани 23 бр. дела, от които обявени за решаване 10 
дела, по които към датата на проверката – 31.05.2010 г. няма обявен съдебен 
акт.  
                    При последващата проверка през м.ХІ.2010 г. се установи, че по 9  
дела съдия Василев е обявил съдебни актове  в срок над 3 месеца, а по 1 дело 
съдебният акт е обявен в срок до 2 месеца, считано от датата на заседанието, в 
което е завършило разглеждането на делата.  
 
                    VІ. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗГЛЕДАНИ ПО ДЕЖУРСТВА - по реда на чл. 390 ГПК  - 63 бр.  
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                    През 2009 год. на 39 състав са били разпределени на дежурство 63 
бр. дела, по реда на чл. 390 ГПК.  В деня на образуването им те са 
докладвани на титуляра на състава и още същия ден съдията се е произнасял.  
При проверката на произволно избрани дела се констатира следното:   
                - ч.гр.д. № 1749/2010 год., обр. на 15.01.2010 г. за допускане 
обезпечение по предявен пред АС на БТПП иск. В същия ден е допуснато 
исканото обезпечение и е определен едномесечен срок за предявяване бъдещия 
иск. На 09.03.10 г. съдът е отменил допуснатото обезпечение,  поради 
непредставяне доказателства от молителя за предявяване  иска. На 06.04.10 г. 
по делото е постъпила частна жалба срещу определението за отмяна на 
обезпечителната мярка и към датата на проверката същото не е изпратено на 
СГС, тъй като се изчаква изтичане срока за отговор по жалбата от другата 
страна;   
                    - ч.гр.д. №12380/2010 год., обр. на 17.03.10 г. В същия ден е 
допуснато исканото обезпечение и е определен едномесечен срок за 
предявяване на бъдещия иск, считано от датата на получаване на 
обезпечителната заповед. Има представено доказателство за предявен иск в 
указания срок; 
                    - ч.гр.д. №12662/2010 год., обр. на 18.03.10 г. В с.д. съдът е 
допуснал исканото обезпечение,  посочил е размер на паричната гаранция и е 
определил едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от датата 
на получаване на обезпечителната заповед. Има представено доказателство по 
делото за предявен иск в указания срок; 

          - ч.гр.д. №12767/2010 год., обр. на 18.03.2010 год. В с.д. съдът е  
оставил без уважение молбата за допускане на обезпечение на бъдещ иск, като 
неоснователна;  
                    - ч.гр.д.№ 12703/2010 г., обр. на 18.03.2010 г. В с.д. съдът е 
допуснал исканото обезпечение, посочил е размер на паричната гаранция, 
вносима в 7-дневен срок от съобщението и определил едномесечен срок за 
предявяване на бъдещия иск, считано от датата на получаване на 
обезпечителната заповед. Няма представено доказателство за внесена по 
делото парична гаранция.  
 
                    Проверката констатира, че обезпечителните производства са 
администрирани своевременно от съдията-докладчик, като  по някои от 
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делата, при уважаване на молбата,  е определяна парична гаранция, след 
внасянето на която съдът е издавал на молителя обезпечителна заповед.  
                
  VІІ. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА по  чл. 310 ГПК  
 
 Няма данни, колко дела, образувани по реда на Глава двадесет и 
пета, са разпределени  на 39 състав. Деловодството на Първо гражданско 
отделение не води статистика и делата не са обозначени, съгласно 
разпоредбата на чл. 92, ал. 5 ПАРОАВАС. 
 От разговор със съдия ВАСИЛЕВ, се установи, че към 28.05.2010 
год., на 39 състав не са разпределени дела, образувани по реда на Глава 
двадесет и пета ГПК. 
 
                    VІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
 
                    Проверката констатира, че съдия ГЕРГОВА и съдия ПАНТЕВА са 
се  произнасяли в срок от 3 до 20 дни: ч.гр.д. № 6870/2010 г.; ч.гр.д. № 
6431/2010 год.; ч.гр.д. № 51512/2009 г.; ч.гр.д. № 52414/2009 г.; ч.гр.д. № 
38550/2009 г.; ч.гр.д. № 38545/2009 г.; ч.гр.д. № 37849/2008 г.; ч.гр.д. № 
39380/2008 г.,ч.гр.д. № 39510/2009 г. 
        
                    Делата, образувани по реда на заповедното производство са добре 
администрирани. Причина за забавянето по движението на делата е 
несвоевременното им докладване на титуляра на състава. По проверените 
дела има отбелязване за издадения изпълнителен лист върху представения 
документ и заповедта за изпълнение, с изключение на ч.гр.д. № 14028/2010 г. и 
ч.гр.д. № 6870/2010 г. При констатиране на липса на печат за изд. ИЛ, 
деловодителят на състава поставя печат върху заповедта и върху 
представения документ, преди да предаде ИЛ. По дела, образувани през 2009 
г., по реда на чл. 417, т. 9 ГПК, проверката установи, че върху оригинала на 
записа на заповед се поставя печат на съда за издадения ИЛ и се връща на 
заявителя след подадена молба и разпореждане на докладчика. По делата, по 
които постъпят възражения по реда на чл. 414, ал. 2 ГПК, заявителят се 
уведомява - чл. 415, ал. 1 ГПК и се следи стриктно за изпълнението на чл. 415, 
ал. 2 ГПК – представяне на доказателства за предявен иск. При 
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непредставяне на доказателства, издадената заповед се обезсилва – ч.гр.д. № 
40756/2009 г. 
 

          ИЗВОДИ: 
 

Проверката на 39 състав установи, че делата са своевременно 
администрирани. Похвална е организацията на работа на съдебния 
деловодител В. Т., която своевременно е докладвала постъпилите молби и 
книжа по делата. 

Към 31.05.2010 г. – датата на проверката са констатирани 97 бр. 
дела без движение, една част от които са несвоевременно администрирани. 
Съдебният деловодител следва периодично да извършва проверки и по делата 
без движение. Спрените дела са 23 бр., своевременно администрирани. 

През 2009 г. и първото тримесечие на 2010 г., титуляри на състава 
са били: съдия  ГЕРГОВА от 01.01.2009 г. до 31.08.2009 г. и съдия 
МИРОСЛАВА ПАНТЕВА от 01.09.2009 г. до 28.03.2010 г. Причина за 
забавяне движението по делата  неполучени справки, изискани от съда, в 
продължение на близо шест месеца, не са изпращани напомнителни писма. 
Съдия ПАНТЕВА е насрочвала заседанията през около 2 месеца, съобразно 
причината за отлагане на делото. Определението по чл. 140 ГПК е 
постановявано средно от 25 до 30 дни от постъпване на отговора на ответника, 
или на изтичане срока за това.  

Всички съдебни актове постановени от съдия ГЕРГОВА и съдия 
ПАНТЕВА са обявени в срок по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, което сочи за 
отлична организация по този показател.   

През 2009 г., 39 състав е решил 137 бр. искови производства, 
повечето от тях с правна и фактическа сложност. Съдиите  ПАНТЕВА и 
ГЕРГОВА са проучвали делата много добре,  при констатирана нередовност на 
ИМ, същата се оставя без движение, с указания за изпълнение. Изготвян е  
проект за доклад, по смисъла на чл. 140, ал. 3 ГПК.  

 
40 състав 

   
                     Титуляр на 40 състав е съдия ЦВЕТА ЖЕЛЯЗКОВА, считано от 
01.12.2008 г., преди това титуляр на 64 състав  ІІ ГО СРС от  25.04.2005 г. От 
05.01.2004 г. до 24.04.2005 г. е била младши съдия в СГС.  
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          През 2009 год. деловодител на 40 и на 41 състави е била Ц. С., с 
много пропуски в работата: не администрирани  дела, не докладване на 
постъпили по делата молби и жалби – 4 години, не извършване на 
инвентаризация, не изпращане писма по спрените дела, укриване на делата и 
не уведомяване на докладчика за вече постъпили книжа в срок по делата. На 
21.01.2010 г. на двата състава е назначена  В. А. - започнала работа в СРС на 
01.12.2009 г., преди това работила като деловодител 8 години в РС-
Ихтиман,която работи добре и полага старание. Съдебен секретар е Н. М., 
стриктен служител, изпълняващ задълженията си качествено, в срок и със 
старание. Протоколите от с.з. се изготвят своевременно, с изпълнени указания 
на съдията докладчик.  
                                           
                     І. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ  ДЕЛА на 40 състав  
 
                     По изготвените справки от съд. деловодител, съд. секретар и 
електронните справки  на статистика са налице следните данни:  
                     Общ брой висящи дела на състава към 01.01.2009 г. – 279 бр. Общ 
брой разпределени  дела през 2009 г. – 1115 бр., от които  82 бр. обезпечения 
по чл. 390 ГПК /по дежурство/ или общо за разглеждане – 1394 бр. гр. дела. 
                     Свършените  граждански дела за 2009 г. са 1162 бр., от които 846 
бр. са заповедни производства. В тримесечен срок са свършени – 966 бр. или 
83.13 %.       
                     През 2009 г. свършените искови производства са 129 бр.,  от 
които 122 бр. са решените със съдебен акт и 7 бр. прекратени в с.з., видно от 
книгата за откритите  съдебни заседания.   
                     Общ брой постановени съдебни актове приключващи делото, 
видно от книгата за закрити и разпоредителни заседания  - 967.  
                     Общо прекратени производства – 113 бр. дела 
                     Спрени производства на състава – 15 бр., от които 10 дела са 
спрени през 2009 г.  
                       През 2009 г. на 40 състав са насрочени в съдебно заседание 433 
бр. дела, от които са отложени 283 бр. или 65.35 %, а през първото тримесечие 
на 2010 г.,от насрочените 140 дела са отложени 84  или 60 %.   
                     Общ брой висящи  граждански производства към 31.12.2009 г. – 
232 дела, а към 01.10.2010 г. - 290 дела.   
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През м. ноември 2008 г. на 40 състав не са разпределяни дела, 
поради напускането на съдия Христакиев. С поемането на състава от съдия 
ЖЕЛЯЗКОВА, натовареността от 01.12.2008 г. е била 100 %. Недостатъчното 
познаване на софтуерната програма за случайно разпределение на делата е 
довело до огромно натоварване на състава от м. декември 2008 г. до м. март 
2009 г. От статистическите отчети предоставени за нуждите на проверката се 
установи, че към м. март 2009 г. са разпредели – 234 бр. искови 
производства; 322 бр. дела – заповедно производство и 8 бр. дела – частен 
характер, или общо за разглеждане 564 дела. 
                    Посочените по-горе данни открояват високо ниво на 
натовареност на състава.  
 
                     ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
                       
                    От проверката на гражданските дела бе констатирано, че през 2009 
г. преимуществено съдебните заседания по доказателствата са насрочвани през 
два до три месеца. Проверката констатира, че съдия  ЖЕЛЯЗКОВА е 
насрочвала заседанията съобразно причината за отлагане на делото, например: 
за събиране на доказателства или при допусната съдебна експертиза делата са 
насрочвани за след два, до три месеца; при нередовна процедура по 
призоваване или при дадена възможност за постигане на спогодба - до два 
месеца.   
 

Налага се извода, че няма безпричинно отлагане на дела за срок, 
по-дълъг от три месеца.  

 
През първото тримесечие на 2010 г. съдебните заседания са 

отлагани за след един, максимум до два месеца. 
                    От книгата за откритите с.з. констатирахме, че през 2009 г. месечно 
са провеждани 1 - 7 с.з. с насрочени от 1 до 24 бр. граждански дела, напр.:  
                    - през м. април 2009 г. са били проведени 4 с.з.: на 07.04.2009 г. с 
насрочени 14 гр.дела; на 14.04.2009 г. с насрочени 13 гр. дела; на 16.04.2009 г. 
с 9 насрочени дела; на  28.04.2009 г. с насрочено 1 дело; 

          - през м. октомври 2009 г. са проведени 7 с.з.: на 06.10.2009 г. с 4 
насрочени дела; на 13.10.09 г. с насрочени 16 дела; на 15.10.09 г. с насрочени 5 
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дела; на 20.10.09 г. с насрочени 12 дела; на 22.10.09 г. с насрочени 12 дела; на 
27.10.09 г. с насрочени 10 дела; на 29.10.2009 г. с насрочени 4 дела. 
                    При проверка на срочната книга за 2009 г. се констатира, че при 
част от приключилите дела, в графа „решение” или е залепван диспозитива на 
съдебния акт, или е изписвано на ръка „искът уважен”, „искът отхвърлен”, с 
отбелязан номер и дата на обявен съд. акт и подпис на служителя. Книгата е 
водена съгласно указания на и.д. председателя на съда. 
  При проверка на срочната книга за 2010 г. се констатира, че 
същата се води добре, с изписан номер на обявено решение и залепен 
диспозитив на същото. Първото с.з. за 2010 г. е на 28.01.10 г., с насрочени 10 
дела.  
 
                    - ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА преди 2009 г., както и през 2009 г. и 
НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ ДАТАТА НА ПРОВЕРКАТА 
                    От деловодните книги и проверка на произволни дела бе 
констатирано:   
                     - гр.д. № 29037/2008 год., обр. на 26.09.2008 г., иск  по чл. 415 
ГПК. На 09.10.08 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, 
съобщението е върнато в цялост, с отбелязване, че лицето е починало. На 
24.11.08 г., ИМ е оставена без движение с указания за изпълнение. Срокът за 
изпълнение на указанията е удължаван 2 пъти, до 31.12.2009 г. не са 
представени необходимите удостоверения за наследници на починалия 
ответник. На 05.01.2010 г., съдът е спрял производството по делото, като е дал 
на ищеца срок до 31.05.10 г. да представи удостоверение за наследници на 
ответника. На 23.01.10 г. е направена служебна справка за адреса на 
новоконституирания ответник. На 27.01.10 г., производството по делото е 
възобновено. Отговорът на ИМ е представен на 18.03.10 г., определението по 
чл. 140 ГПК е от 21.05.10 г., делото  е насрочено за 24.06.10 г.; 
 - гр.д. № 46299/2008 год., обр. на 30.12.2008 г., иск по чл. 415, ал. 1 
ГПК. На 28.01.09 г. е изискано делото по заповедното производство, получено 
на 13.02.09 г. На 13.02.2009 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за 
отговор, върнато в цялост. На 07.05.09 г. е разпоредено връчване чрез 
залепване на уведомление. На 30.06.09 г. отново е изпратен препис от ИМ на 
ответника за отговор, уведомлението е връчено чрез залепване. На 02.07.09 г. е 
изд. СУ на ищеца. Справката е получена на 11.08.09 г., на същата дата е 
разпоредено отново да се изпрати съобщение на ответника, което е изпратено 
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на 02.10.09 г. На 02.02.2010 г. е разпоредено на ищеца да представи док. за 
внесен депозит за назначаване на особен представител. Извършени са 
процесуални действия по назначаване на 01.04.2010 г. особен представител от 
САК. На 08.04.10 г. съдът е постановил определението по чл. 140 ГПК. На 
11.05.10 г. е представен отговор от особения представител,  първото с.з. е било 
на 13.05.10 г.,  отложено за 24.06.10 г.; 
                    - гр.д. № 12544/2009 год., обр. на 05.03.2009 г., облигационен иск, 
постъпило в деловодството на 17.03.09 г. На 26.03.09 г., ИМ е оставена без 
движение. На 29.05.09 г. е представена молба с изпълнени указания, на 
30.05.09 г., ИМ отново е оставена без уважение. На 23.06.09 г. е депозирана 
молба-уточнение, на 25.06.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника, чийто 
отговор е представен на 21.08.09 г. На 25.08.09 г. е постановено определението 
по чл. 140 ГПК с изготвен проект за доклад. На 27.10.09 г. в първото с.з.,  не е 
даден ход на делото, поради представена молба с болничен лист. Проведени са 
с.з. на: 10.11.09 г., 17.12.09 г., 16.02.2010 г., 23.03.10 г., 27.04.10 год., отложено 
за 15.06.10 г.;  
                 - гр.д. № 20869/2009 год., обр. на 13.04.2009 г., иск по чл. 38а 
ЗЖСК. На 24.04.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, 
съобщението върнато в цялост. На 13.10.09 г. ИМ е оставена без движение за 
актуален адрес на ответника. На 07.12.09 г. е представена молба – уточнение и 
на с.д. съдът отново е оставил ИМ без движение. На 12.01.2010 г. е 
представена молба за СУ, издадено на 14.01.10 г. На 18.02.10 г. е изискана 
служебна справка за адреса на ответника и на 19.02.10 г.  му е  изпратен 
препис от ИМ. Определението по чл. 140 ГПК е от 26.04.10 г., с изготвен е 
проект за доклад. Първото с.з. е насрочено за 08.06.10 г. 
     
                    Първото съдебно заседание по делата, образувани след 01.03.2008 
год. е насрочвано след около 12 месеца, при нередовна процедура по 
призоваване, наложило издаване съдебни удостоверения за установяване 
актуален адрес на ответника или нередовна ИМ. При редовна ИМ, първото 
с.з. е било след 3 - 4 месеца  след образуването на делото. Основна причина за 
забавяне движението по делата е необходимостта от конституиране на 
наследници, издаване на съдебни удостоверения за адресите им. Съдебните 
заседания са насрочвани през около 1 месец (без съдебната ваканция). От 
постъпване на отговора на ответника или изтичане на срока за това, до 
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постановяване на определението по чл. 140 ГПК, минават средно от 4 до 7 
дни, в изолирани случаи – до 2 месеца. 
 
      - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ОСТАВЕНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  
                    Произволно бяха проверени  някои от делата:       
                     - гр.д. № 7253/2000 год., обр. на 27.07.2000 г., иск по чл. 11, ал. 2 
ЗСПЗЗ, съдия КОРНЕЗОВА, съдия ЖЕЛЯЗКОВА. На 02.10.2000 г., делото е 
насрочено в с.з. на 10.11.2000 г. Проведени са с.з. на: 12.12.00 г., 20.02.01 г., 
06.04.01 г., 22.05.01 г., и на 27.09.01 г., когато е даден ход по същество на 
делото. Решението е обявено на 02.10.2001 г. На 07.10.2009 г. е постъпила 
молба за допусната ОФГ. Изпратени са съобщения до страните, една част 
върнати в цялост, с отбелязване от връчителя - 09.01.10 г. С разпореждане от 
25.01.2010 г., е указано на молителя да посочи актуални адреси за призоваване, 
изискани са и служби справки за адресите на 21.04.2010 г. На 21.05.10 г., едно 
съобщение е върнато в цялост, с указания от с.д. е изпратено ново съобщение. 
Към момента на проверката /01.06.10 г./ съобщението не е върнато по делото;  
      - гр.д. № 27194/2007 год., обр. на 22.11.2007 г., иск по чл. 14, ал. 4 
ЗСПЗЗ, съдия ХРИСТАКИЕВ. На 27.11.07 г. ИМ е оставена без движение. На 
18.12.07 г. е постъпила молба-уточнение и на 08.01.2008 г.- втора молба – 
уточнение. На 18.01.08 г., съдът е прекратил производството по делото, поради 
недопустимост на иска. По жалба на  29.02.08 г., СГС, ІV-А отделение е 
отменил определението на СРС и е върнал делото за продължаване на 
съдопроизводствените действия. Делото е върнато в СРС, 40 състав на 07.03.08 
г. Извършвани са различни процесуални действия и на 07.08.08 г., съдът 
отново прекратява производството по делото. По ч. жалба,  на 10.12.08 г., СГС, 
ГК е отменил определението за прекратяване на производството и е върнал 
делото за по нататъшен ход. Делото е върнато в СРС, 40 състав на 22.12.08 г. 
След внасяне ДТ  на 26.01.2009 г., съдия Желязкова е разпоредила вписване на 
ИМ в АВ. Съобщението е изпратено една на 07.10.09 г. Оригинала на ИМ е 
получен от ищците на 04.12.09 г. На 15.05.2010 г. е разпоредено, ищците да 
представят в седмичен срок доказателство за вписана ИМ. Към 01.06.2010 г., 
съобщението не е върнато по делото; 
      - гр.д. № 30678/2008 г., обр. на 07.10.2008 г., иск по чл. 45 ЗЗД. На 
03.11.08 г. ИМ е оставена без движение. На 21.11.08 г. е постъпила молба за 
спиране на производството. Справки за движението на преюдициалното дело 
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са искани на 12.12.08 г. и на 29.01.2009 г. На 16.06.09 г. е подадена молба за 
възобновяване на производството. На 17.06.09 г. ИМ е оставена без движение. 
На 29.10.09 г. е представена молба – уточнение. На 04.11.09 г. са изпратени 
преписи от ИМ на ответниците за отговор, едното съобщение върнато в 
цялост. На 22.03.10 г. е направена служебна справка за адреса на единия 
ответник, указано е на връчителя да връчи уведомление по чл. 47, ал. 1 ГПК; 
                - гр.д. № 9237/2008 год., обр. на 11.03.2008 г., облигационен иск. 
През 2008 г. са проведени 3 с.з., през 2009 г. са проведени 4 с.з. и с 
определение от 23.04.2009 г., съдът е констатирал, че ищецът не е изпълнил 
указанията на съда и е върнал ИМ в една част. С определение от 29.06.09 г., 
СГС, ГК е оставил без уважение ч. жалба. Определението на СГС е обжалвано 
пред ВКС, който с определение от 30.12.09 г. е върнал делото на състава за 
произнасяне по основателността на предявените искове. На 06.01.10 г., делото 
е върнато в СРС. На 23.03.10 г. е изпратено съобщение до ищеца с 
разпореждания на съда, с оглед указанията на ВКС. Към момента на 
проверката – 01.06.2010 г., съобщението не е върнато по делото; 

- гр.д. № 150/2009 г., обр. на 05.01.2009 г., иск по чл. 415 ГПК. На 
28.01.09 г. ИМ е оставена без движение. Съобщението е изпратено на 11.03.09 
г., на 16.07.09 г. е изискано обяснение от БП, защо съобщението не е върнато 
по делото. На 08.09.09 г. на БП отново е напомнено, за изпълнение 
разпореждането на съда, на 15.05.2010 г. е изпратено ново съобщение на 
ищеца. Към 01.06.2010 г., съобщението не е върнато по делото. 
 
                     Към момента на проверката се установи, че 115 бр. дела са без 
движение. Проверката установи, че има дела, по които деловодителят на 
състава Ц. С. не е изпълнявала разпорежданията на докладчика близо 10 
месеца. Делата не са докладвани своевременно, не са изпращани съобщения на 
страните, което е довело до необосновано забавяне движението на делата. 
На 04.01.10 год. съдия ЖЕЛЯЗКОВА е разпоредила на съдебният деловодител 
В. А. да прегледа всички дела без движение и спрените дела, с оглед 
своевременното им администриране. Съдия ЖЕЛЯЗКОВА се произнася по 
доклада в рамките на същия ден или до 2 -3  дни.  
 
                     - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ НАСРОЧВАНЕ ДЕЛАТА В 
ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ 
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                    При проверката на насрочените дела се констатира, че съдия 
ЖЕЛЯЗКОВА се е произнасяла с разпореждане по чл. 131 ГПК, констатирайки 
редовността на ИМ и приложенията към нея. След постъпване отговора на ИМ 
или след изтичане срока за това, делата са докладвани своевременно на 
титуляра. Определенията по чл. 140, ал. 1 ГПК са изчерпателни. По по-
голямата част от делата, съдия ЖЕЛЯЗКОВА е  изготвяла проект за доклад, по 
см. на чл. 140, ал. 3 ГПК, а по останалите дела доклад е правен в първото с.з.   
 
      - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  
                    Проверката установи, че през 2009 г., съдията докладчик е отменил 
дадения ход по същество на 3  дела, а през първото тримесечие на 2010 г. - на 2 
дела, а именно:  
                - гр.д. № 17443/2008 год., обр. на 25.06.2008 г., иск по чл. 79 вр. чл. 
92 ЗЗД. В с.з. от 10.02.2009 г съдът е обявил делото за решаване. В срока за 
произнасяне съдът е констатирал, че на 09.02.09 г. е постъпила молба от 
процесуалния представител на ищеца, с приложен болничен лист и искане за 
отлагане на насроченото за 10.02.09 г. дело, докладвана на председателя на 
състава едва на 11.02.09 г. Като е преценил, че на ищеца следва да се осигури 
възможност да събере всички допустими и относими доказателства по спора, 
съдът, с определение е отменил протоколното определение, с което е дал ход 
на делото по същество и е насрочил о.с.з. На 16.04.09 г. е даден ход на делото, 
постановеното решение е обявено на 21.05.09 г.; 
       - гр.д. № 15654/2009 г., обр. на 17.03.2009 г., иск по чл. 55, ал. 1 
ЗЗД.  В с.з. на 09.03.2010 г. е даден ход по същество, отменен с определение от 
22.03.10 г., с оглед постъпили молби преди обявяване на делото за решаване, 
докладвани след приключване на с.з., но от значение за правилното решаване 
на делото. В с.з. от 12.04.10 г. е даден ход по същество, към датата на 
проверката 01.06.10 г. няма постановен съд. акт; 
       - гр.д. № 50480/2009 год., обр. на 11.11.2009 г., иск по чл. 124 ГПК, 
вр.чл. 415 ГПК. В с.з. от 11.03.2010 г. е даден ход на делото по същество, 
отменен по повод молба от ответника, с възражение, за ненадлежно 
призоваване за първото  съдебно  заседание и  неправилно отбелязване на 
призовката, че „лицето не живее на адреса”. Представя доказателства в тази 
насока. Делото е насрочено за 08.06.2010 г. 
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       Проверката установи незначително малък брой дела, по които е 
допусната отмяна на дадения ход по същество, като отмяната хода по 
същество не е поради пропуск в работата на титуляра. Мотивите за това 
процесуално действие – отмяна хода по същество, са единствено с оглед 
прецизиране на всички относими към спора доказателства, което говори за 
добро предварително проучване на делата.  
 
                    ІІІ. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  - общо 15 бр. 
 
                    Спрени дела през 2009 г. на 40 състав - 10 бр. 

При проверката на случайно избрани дела се установи следното: 
                    - гр.д. № 10880/1995 год., обр. на 08.11.1995 г., вещен иск. В з.з. от 
30.10.1996 г. съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, 
б.”г”  ГПК /отм./ до приключване на преюдициалното дело. Справки по 
движението на преюдициалното дело са правени след 2004 г., вкл. и м. януари 
2010 г.; 
                    - гр.д. № 23399/2007 год., обр. на 24.10.2007 г., иск по чл. 72 ЗС.  С 
разпореждане в з.з. от 26.09.2008 г. производството по делото е спряно, на осн. 
чл. 182, ал. 1, б.”г”  ГПК /отм./ до приключване на преюдициалното дело. 
Справки са правени през 2009 г. и м. януари 2010 г.; 
              - гр.д. № 16623/2008 год., обр. на 13.06.2008 г., облигационен иск. 
С определение, постановено в с.з. от 12.05.2009 г. съдът е спрял 
производството по делото, на осн. чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, до приключване на 
преюдициалното дело. Справка по преюдициалното дело е от м.януари  2010г.; 
                    - гр.д. № 18211/2008 год., обр. на 02.07.2008 г., облигационен иск. 
В с.з. от 03.12.09 г. съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 229, ал. 
1, т. 4 ГПК - до приключване с влязло в сила решение на преюдициалния спор. 
През м.януари 2010 г. е направена справка по движението на преюдициалното 
дело; 
        - гр.д. № 15846/2009 год., обр. на 19.03.2009 г., по чл. 79, ал. 1 ЗЗД 
и чл. 86, ал.1 ЗЗД. В с.з. от 10.12.2009 г. съдът е спрял производството по 
делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК - по взаимно съгласие на страните. 
Делото е приготвено за доклад на 10.06.2010 г., с оглед евентуално прилагане 
разпоредбата на чл. 231, ал. 1 ГПК. 
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         Към момента на проверката се установи, че за спрените дела на 
40 състав, през 2009 г. и през м. януари 2010 год.  са направени  справки  и 
същите  са докладвани на титуляра на състава. 
       По всички спрени дела е приложено разпореждане от 04.01.2010 г. 
на титуляра на 40 състав, по повод инвентаризацията на състава, с 
подробни указания, за изпълнение в срок от деловодителя на състава, във 
връзка с прегледа на спрените дела и делата без движение.  
 
                    ІV.ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА за  2009 г.- 113 бр.  
 
                    От проверката на случайно избрани прекратени дела,  
констатирахме: 
                     - гр.д. № 70/2009 год., обр. на 05.01.2009 г., по чл. 59, ал.1 ЗЗД. В 
с.з. от 10.11.09 г. съдът е прекратил производството по делото, на осн. чл. 232 
ГПК, поради оттегляне на предявения иск; 
                    - гр.д. № 123/2009 год., обр. на 05.01.2009 г., по чл.228 ЗЗД. В с.з. 
от 17.12.09 г. съдът е прекратил производството по делото, на осн. чл. 234 
ГПК, поради  постигната от страните и одобрена от съда спогодба; 
                    - гр.д. № 24273/2009 год., обр. на 14.05.2009 г., по чл. 79, ал.1 ЗЗД, 
вр. чл. 286 ЗЗД. В с.з. от 09.03.2010 г., съдът е прекратил производството по 
делото, на основание чл. 232 ГПК, поради оттегляне на исковете; 
                 - гр.д. № 44001/2009 год., обр. на 18.09.09 г., по чл. 207 ГПК 
обезпечение на доказателства. С определение, постановено в с.з. от 17.12.09 г., 
съдът е прекратил производството по делото, поради събиране на исканите 
доказателства и изчерпване предмета на производството;  
       - гр.д. № 45895/2009 г., обр. на 08.10.09 г., съдът в с.з. от 09.02.10 
г. е прекратил производството по делото, на осн. чл. 232 ГПК, поради  
оттегляне на иска. 
 
                Една част от приключените искови производства за 2009 г., по 
които няма постановен съдебен акт по съществото на спора са тези, при 
които ИМ е върната, на основание чл. 129, ал.3 ГПК, респ. чл. 100, ал.2 ГПК 
/отм./ и на основание чл. 130, изр. първо ГПК. Друга част от прекратените в 
открито съдебно заседание искови производства, са поради отказ или 
оттегляне на иска.   
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          V. ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  съгласно чл. 235, ал. 
5, изр. първо  и чл. 13 ГПК  
 
                   Проверката установи, че при по-голямата част от приключилите 
през  2009 г. дела, съдебният акт е обявен в срок до два и до три месеца.   
                    През 2009 г. само по едно дело обявеното решение е в срок над  3-
месеца: гр.д. № 23248/2009 г., приключило на 15.10.2009 г., решението е 
обявено на 29.01.2010 г. 
 
         От срочната книга за 2010 г. се установи, че през първото 
тримесечие на 2010 г. са обявени за решаване 50  дела, като по 36 от тях 
решението е обявено в срока по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК, по 9 дела 
решението е обявено в срок до два месеца, а по 5 дела – решението е обявено в 
срок до три месеца след заседанието, в което е завършено разглеждането на 
делото. 
      През първото тримесечие на 2010 г. няма обявено решение в 
срок над 3 месеца. 
   
                    През  2009 год. са постановени 8 /осем/ бр. неприсъствени 
решения.  
                    През първото тримесечие на 2010 г. са постановени 8 /осем/ 
неприсъствени решения, по които е извършено връчване на страната, срещу 
която са постановени, с оглед правото на защита по чл. 240 ГПК.  
 
                    VІ. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗГЛЕДАНИ ПО ДЕЖУРСТВА - по реда на чл. 390 ГПК  - 82 бр.  
 
                    През 2009 год. на 40 състав са били разпределени по дежурство 82 
бр. дела, по реда на чл. 390 ГПК, като в деня на образуването им са 
докладвани на състава и съдията-докладчик се е произнасял по искането.  При 
проверката на произволно избрани дела  се констатира следното:   
                - ч.гр.д. № 29939/2009 год., обр. на 12.06.2009 г. В същия ден  
съдът е допуснал исканото обезпечение, посочил паричната гаранция и е 
определил  двуседмичен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от 
датата на получаване на обезпечителната заповед. Препис от определението е 
получено от представител на молителя на 23.11.09 г., но към датата на 
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проверката 02.06.2010 г. няма представено доказателство за внесена парична 
гаранция;  
                     - ч.гр.д. № 5567/2010 год., обр. на 05.02.2010 г. С определение от 
с.д. съдът е оставил без уважение молбата за допускане на обезпечение на 
бъдещ иск, като неоснователна; 
                     - ч.гр.д. № 6166/2010 год., обр. на 10.02.2010 г. С определение от 
с.д. съдът е оставил без уважение молбата за допускане на обезпечение на 
бъдещ иск, като неоснователна. 
 
                    Проверката констатира, че при обезпечителните производства 
съдията-докладчик се е произнасял своевременно, като молбата е 
разрешавана в закрито заседание в деня на постъпването й, съгласно 
изискването на чл. 395, ал. 2 ГПК. При непредставяне на доказателство за 
предявен в срок иск, съдът е отменял служебно допуснатото обезпечение на 
осн. чл. 390,  ал. 3,  изр. второ ГПК.   
 
      VІІ. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА по  чл. 310 ГПК  
 
      По реда на Глава двадесет и пета ГПК, на съдия ЖЕЛЯЗКОВА са 
разпределени 6 дела през 2009 г. и 2 дела пред първото тримесечие на 2010 
год. Проверката на случайно избрани дела, установи: 

- гр.д. № 5733/2009 г., обр. на 29.01.2009 г., разгледано по реда на 
чл. 310, т. 2 ГПК. На  26.02.09 г. ИМ е оставена без движение. На 19.03.09 г. е 
представена молба с изпълнени указания, а на 23.03.09 г. е изпратен препис от 
ИМ на ответниците за отговор. Едното съобщение е върнато в цялост на 
28.05.09 г. В същия ден е указано на ищеца да представи  актуален адрес 
ответника. На 23.06.09 год. е постъпила молба с посочен адрес, като на 
24.06.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника. Уведомлението е връчено 
чрез залепване на 27.09.09 г. За назначаване особен представител са 
предприети необходимите процесуални действия на 04.11.09 г., на 17.11.09 г. и 
на 01.12.09 г. е връчена ИМ, отговора е представен на 30.12.09 г. С 
определението от 04.01.2010 г. е изготвен доклада по делото. В с.з. на 25.01.10 
г. не е даден ход поради нередовна процедура по призоваване на  ищеца, 
отложено за 11.02.10 г., когато е даден ход и съдът е обявил, че ще се 
произнесе с решение на 25.02.2010 г. и на същия ден е обявен съдебния  акт;  
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       - гр.д. № 14465/2009 г., обр. на 13.03.2009 г., по реда на чл. 310, т. 
2 ГПК. На основание Заповед № АС-86 от 30.03.09 г. на Председателя на СРС, 
делото е преразпределено от 37 състав на 40 състав. На 02.04.09 г., ИМ е 
оставена без движение. На 27.04.09 г. са представена молба-уточнение. Делото 
е докладвано на 07.05.09 г. и още в същия ден е изпратен препис от ИМ на 
ответника за отговор, съобщението върнато в цялост. Извършвани са различни 
процесуални действия по връчване на съобщението до ответника. С 
определение от 04.11.09 г. е изготвен доклада по делото и насрочено в с.з. на  
26.11.09 г. - не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по 
призоваване на ищеца, отложено за  17.12.09 г.- съдът е обявил, че ще се 
произнесе с решение на 30.12.09 г. и на същия ден е обявил съдебния  акт; 
       - гр.д. № 32572/2009 г., обр. на 25.06.2009 г., по реда на чл. 310, т. 
2 ГПК. На 25.06.2009 г., ИМ е оставена без движение. На 07.08.09 г. е 
представена молба-уточнение. Делото е докладвано на 11.08.09 г. На 11.08.09 
г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. Извършвани са различни 
процесуални действия по връчване на съобщението на ответника, чийто 
отговор е постъпил на 27.10.09 г, докладван на 06.11.09 г. С определението от 
13.11.09 г. е изготвен доклада по делото и е насрочено в с.з. за 10.12.09 г., 
когато на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, съдът е спрял производството по делото. 
Справка за движението на преюдициалното дело е изискана на 04.01.2010 г. и 
на 21.05.10 г.; 
                - гр.д. № 4120/2010 г., обр. на 29.01.2010 г., по реда на чл. 310, т. 2 
ГПК. Делото е докладвано  на 08.02.10 г., на 09.02.10 г., ИМ е оставена без 
движение. На 22.02.10 г. е постъпила молба с изпълнени указания, на 22.02.10 
г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 12.04.10 г. 
С определение от 13.04.10 г. е изготвен доклада по делото. Първото с.з. е 
проведено на 27.04.10 г., даден е ход по същество на делото, съдът е обявил, че 
ще се произнесе с решение на 12.05.10 г. Решението е обявено на 12.05.2010 г. 
 
       От проверените дела е видно, че съдия ЖЕЛЯЗКОВА се е 
произнасяла веднага, в деня на образуване на делото. При постъпване на 
молби по делата, докладчикът се е произнасял още същия ден за извършване 
необходимите процесуални действия по движението. Проверката установи, 
че съдебният деловодител не е докладвал  своевременно делата, по които са 
постъпвали книжа. При докладването им на съдията в същия ден са и  
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разпорежданията  по тях.  От проверените дела е видно, че съдия Желязкова 
е спазвала всички срокове, визирани в Глава двадесет и пета  ГПК.  
 
                    VІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
 
                    Проверката констатира, че съдия Желязкова се е произнасяла в 
срок от 8 до 30 дни: ч.гр.д. № 13210/2010 г.; ч.гр.д. № 9052/2009 год.; ч.гр.д. № 
211/2010 г.; ч.гр.д. № 11341/2010 г.; ч.гр.д. № 6158/2010 г.; ч.гр.д. № 1956/2009 
г.; ч.гр.д. № 15035/2009 г.; ч.гр.д. № 6561/2009 г. 
        
                    Повечето дела, образувани по реда на заповедното производство 
са своевременно администрирани. Проверката констатира, че една от 
причините за забавянето е несвоевременното докладване на делата от 
деловодител - от постъпването на делата в регистратурата на съда до 
докладването им на титуляра минават между 7 и 10 дни. По проверените 
дела има отбелязване за издадения изпълнителен лист върху представения 
документ и заповедта за изпълнение. По дела, образувани  по реда на чл. 417, 
т. 9 ГПК, проверката установи, че оригинала на записа на заповед се връща 
на заявителя, след подаване на молба и разпореждане на докладчика, като по 
делото се  прилага  копие от записа на заповед, след  отбелязването за 
издадения ИЛ.  

         При делата, образувани по реда на чл. 410 ГПК, основен проблем е 
връчването на заповедта на длъжника – призовките се връщат в цялост, с 
отбелязване, че лицето не живее на посочения адрес. С приемането на 
Наредба № 14/18.11.2009 г., съдия Желязкова служебно извършва справка за 
настоящия и постоянен адрес на лицата, което значително съкращава 
времето за връчване на книжата.  
 

          ИЗВОДИ: 
 
                    Проверката на 40 състав установи, че след поемането на състава от 
съдия ЖЕЛЯЗКОВА (01.12.2008 г.) и назначаването на В. А. за деловодител 
(21.01.2010 г.), делата са своевременно администрирани.  Съдебният 
деловодител В. А. постепенно навлиза в работата и проявява  желание, 
стремеж и отговорност. 
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Към 01.06.2010 г., датата на проверката, са констатирани 115 бр. 
дела без движение и 15 бр. спрени дела. След разпореждане на съдия 
ЖЕЛЯЗКОВА от 04.01.2010 г. са предприети действия по администрирането 
на спрените дела и делата без движение.   

Похвална е практиката на съдия ЖЕЛЯЗКОВА да санкционира 
страните, поради неизпълнени указания на съда в процеса, както и  данъчни 
служби, ведомства и др., станали причина за отлагане  на съдебните заседания: 
да иска  обяснения от връчителите и в нередки  случаи да им налага глоби за 
не прилагане  и  необосновано невръчване съобщенията по делата.  
                     Съдия ЖЕЛЯЗКОВА се произнася в срок по новообразуваните 
дела и молбите по висящите дела. Отлагането на делата в с.з. е по обективни 
причини, като в повечето случаи отлагането е през един месец.  

Определението по чл. 140 ГПК е постановявано средно от 4 до 7 
дни от постъпване на отговора на ответника, или на изтичане срока за това, в 
редки случаи до 2 месеца.  

Решенията по всички свършени дела са обявени, както в срока по 
чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, така и в разумния тримесечен срок, с 
изключение на едно дело, постановено малко над 3 месеца – за 2009 г. 

През 2009 г., съдия ЖЕЛЯЗКОВА е  решила 122  бр. искови 
производства, повечето от тях с правна и фактическа сложност. Екипът 
проверяващи  установи, че делата се проучват добре, при констатирана 
нередовност на ИМ същата се оставя без движение, с конкретни указания и 
срок за изпълнение. По по-голяма част от делата, съдия Желязкова изготвя 
проект за доклад, по смисъла на чл. 140, ал. 3 ГПК, по останалите дела, същият 
се прави в първото по делото с.з.. 
                    Съдия ЖЕЛЯЗКОВА е втория съдия от Първо ГО, която е 
включена в програмата „Спогодби” като обучен съдия и полага значителни 
усилия в работата на Центъра за спогодби и медиация  в СРС.  
 
 

41 състав 
                  
                    Титуляр на 41 състав е съдия КАЛИНА АНАСТАСОВА, считано 
от 04.03.2009 г. Преди това титуляр e била съдия СТИЛИЯНА ГРИГОРОВА, 
която от 04.03.2009 г. е ръководител на Трето гражданско отделение на СРС. 
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Съдия АНАСТАСОВА е работила в РС – Дупница от 08.03.2006 г. до 
04.03.2009 г.  

През 2009 год. деловодител на 40 и на 41 състави е била Ц. С., с 
много пропуски в работата си, довели до несвоевременно администриране на 
дела, недокладвани постъпили молби и жалби – 4 години, неизвършвани  
инвентаризации, неизпратени писма по спрените дела, укриване на делата и 
неуведомяване на докладчика за постъпили по тях книжа. Тези груби 
нарушения са констатирани след поемането на съставите от настоящия 
деловодител В. А., започнала работа в СРС на 01.12.2009 г., а преди това 
работила като деловодител  8 години в РС - Ихтиман. В. А. е поела съставите 
на 21.01.2010 г. Съдебен секретар е М. Ц., която е започнала работа в СРС на 
09.03.2009 г.  

Определените заседателни дни на състава са сряда – до обяд и 
четвъртък – цял ден. 
                   
                    І. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ  ДЕЛА на 41 състав  
 
                    По изготвените справки  от съд. секретар, съд. деловодител и 
електронните справки на статистика са налице следните данни: 
                    Общ брой висящи дела на състава към 01.01.2009 г. – 274 бр. Общ 
брой разпределени дела за   цялата 2009 г. – 1139 бр.,  от които 88 бр. 
обезпечения по чл. 390 ГПК /по дежурство/, или общо за разглеждане – 1413 
бр. гр. дела. 
                    През 2009 г. свършените граждански дела са 1080 бр., от които 795 
бр. са заповедни производства. В тримесечен срок са свършени 915 бр.  или 
84.72 %. 
                    Свършените искови  производства през 2009 г. са 119 бр. дела, от 
които  решените със съдебен акт 104 бр., а прекратените в с.з. – 15 бр., видно 
от книгата за откритите съдебни заседания. За периода 01.01.2009 – 
04.03.2009 г., съдия ГРИГОРОВА е решила 29 бр. и прекратила 3 бр.  дела.  
                    Общ брой постановени съдебни актове, приключващи делото, 
видно от книгата за закрити и разпоредителни заседания  - 857.  
                    Общо прекратени производства – 92 бр. дела 
                    Спрени производства на състава – 21 бр., от които 6 дела са спрени 
през 2009 г.  
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                    През 2009 г. на 41 състав са насрочени в с.з. 519 бр. дела, от които 
са отложени 373 бр. дела или 71.86 %, а от насрочените през първото 
тримесечие на 2010 г. 135 дела, са отложени 84 или 62.22 %.  
                    Общ брой висящи  граждански производства към 31.12.2009 г. – 
333, а към 01.10.2010 г. – 402 бр. дела. 
 Посочените по-горе данни открояват нивото натовареност на 
състава.  
 
                     ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
 
                    От проверката на гражданските дела бе констатирано, че 
преимуществено съдебните заседания по доказателствата се насрочват  през 
два до три месеца. Проверката констатира, че съдия АНАСТАСОВА е 
насрочвала заседанията съобразно причината за отлагане на делото, например: 
за събиране на доказателства или при допусната съдебна експертиза, делата са 
насрочвани за след два, в редки случаи до три месеца; при нередовна 
процедура по призоваване или за постигане на спогодба – до два месеца, много 
рядко до три месеца.  
 

Налага се извода, че няма безпричинно отлагане на дела за срок, 
по-дълъг от три месеца.  

 
                    От книгата за откритите с.з. констатирахме, че през 2009 г. месечно 
са провеждани 3 - 11 о.с.з., с насрочени от 1 до 23 бр. граждански дела, напр.:  
                    - през м. април 2009 г. са проведени 10 с.з.: на 01.04.2009 г. с 
насрочено 7 дела; на 02.04.09 г. – с насрочени 5 дела; на 08.04.09 г. – с 
насрочени 5 дела; на 09.04.09 г. – 8 дела; на 15.04.2009 г. с 7 насрочени дела; 
на  16.04.2009 г. с насрочени 7 дела; на 22.04.2009 г. с насрочени  3 дела; на 
23.04.2009 г. с насрочени 3 дела; на 29.04.2009 г. с 8 насрочени дела; на 
30.04.09 г. – с насрочени 5 дела; 

          - през м. октомври 2009 г. са проведени 8 с.з.: на 01.10.09 г. – 
насрочени 10 дела; на 07.10.2009 г. с 6 насрочени дела; на 08.10.09 г. – с 10 
дела; на 14.10.09 г. с насрочени 8 дела; на 21.10.09 г. с насрочени 7 дела; на 
22.10.09 г. с насрочени 9 дела; на 28.10.09 г. с насрочени 7 дела; на 29.10.09 г. 
с насрочени 10 дела.  
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                    При проверка на срочната книга за 2009 г. се констатира, че при 
част от приключилите дела, в графа „решение” или е залепван диспозитива на 
съдебния акт или е изписвано на ръка „искът уважен”, ”искът отхвърлен” - 
съгласно указанията на и.д. председателя на съда, като не на всички решения е 
отбелязван номер, а само дата на обявен съд. акт и подпис на служителя.  
        При проверка на срочната книга за 2010 г. се констатира, че 
същата се води много добре, с изписан номер и дата на обявено решение и 
залепен диспозитив на същото.  
 
                    - ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА преди 2009 г., както и през 2009 г. и 
НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ ДАТАТА НА ПРОВЕРКАТА 
                    От деловодните книги и проверка на произволни дела бе 
констатирано:   
                     - гр.д. № 573/2005 год., обр. на 26.01.2005 г., иск по чл. 31 ЗС, 
съдия НЕНОВА, съдия ГРИГОРОВА и съдия АНАСТАСОВА. На 28.01.05 г. 
делото е насрочено за разглеждане в с.з. на 10.03.05 г., проведени са с.з. на: 
22.04.05 г., 02.06.05 г., когато делото е спряно на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК. 
На 28.11.08 г., производството по делото е възобновено и през 2009 год. са 
проведени  3 с.з. и производството по делото е спряно на осн. чл.182, ал. 1, б. 
„б” ГПК (отм.). На  05.11.09 г., СГС, ІІ-В състав е отменил определението за 
спиране и е върнал делото за насрочване в с.з. Делото е върнато в СРС на 
29.12.09 г. На 19.01.2010 г. съдът е насрочил  делото в с.з. Проведени са с.з. 
на: 11.03.10 г., 13.05.10 г., отложено за 01.07.10 г.; 
 - гр.д. № 25283/2007 год., обр. на 09.11.07 г.,  вещен иск. На 
06.12.07 г., ИМ е оставена без движение. На 14.02.2008 г., съдът е разпоредил 
вписване на ИМ, вписана на 21.02.08 г. В с.з. на 16.04.08 г., производството по 
делото е оставено без движение с указания и срок за изпълнение. Извършвани 
са различни процесуални действия, на 08.12.08 г. е представена молба с 
изпълнени указания. На 27.03.2009 г. е вписана молбата-уточнение. Проведени 
са с.з. на: 27.05.09 г., 25.06.09 г., 08.10.09 г., 26.11.09 г., 24.02.10 г., 29.04.10 г., 
отложено за 24.06.10 г.; 
                     - гр.д. № 9200/2008 год., обр. на 11.03.2008 г., по подадена на 
28.02.08 г. ИМ, иск по чл. 233 ЗЗД. На 10.06.08 г. ИМ е оставена без движение. 
На 09.10.08 г., по молба на ищеца, срока е удължен. На 10.03.2009 г. е 
представена молба с изпълнени указания. В с.з. на 21.05.09 г., не е даден ход на 
делото, поради нередовно призоваване на ответника. Проведени са с.з. на 
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23.09.09 г. и на 18.11.09 г., когато производството по делото е спряно на осн. 
чл. 182, ал. 1, б. „а” ГПК (отм.). На 15.05.2010 г. е постъпила молба за 
възобновяване на производството, уважена от съда на 27.05.10 г., делото е 
насрочено за разглеждане на 08.07.10 г.; 
                - гр.д. № 19627/2009 год., обр. на 07.04.2009 г., облигационен иск. 
На 30.04.09 г. ИМ е оставена без движение. На 25.05.09 г. е представена молба-
уточнение. На 29.05.09 г., ИМ отново е оставена без движение. На 21.10.09 г. е 
представена молба с изпълнени указания. На 27.10.09 г. е изпратен препис от 
ИМ на ответника за отговор, представен  на 10.12.09 г. Определението по чл. 
140 ГПК е от 29.01.2010 г., изготвен е проект за доклад. На 24.03.10 г. е било 
първото с.з. и за изготвяне на експертиза  е насрочено за 27.05.10 г.; 
       - гр.д. № 30229/2009 г., обр. на 16.06.2009 г., облигационен иск. На 
31.07.09 г., ИМ е оставена без движение, на 18.09.09 г. е представена молба-
уточнение. На 25.09.09 г. ИМ отново е оставена без движение за представяне 
на ДТ. На 23.11.09 г. е представен документ за внесена ДТ, на 17.12.09 г. е 
изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. На 05.01.2010 г. отново е 
изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, получен на 18.02.10 г. 
Определението по чл. 140 ГПК е от 18.03.10 г. с  изготвен проект за доклад. 
Първото с.з. е било на 12.05.10 г. С оглед конституирането на трето лице – 
помагач, делото е отложено за 24.06.10 г.; 
        - гр.д. № 43801/2009 г., обр. на  16.09.09 г., иск по чл. 415 ГПК. На 
16.11.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, връчено на 
12.01.2010 г. Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 25.03.10 г., с 
проект за доклад. Първото по делото с.з. е било на 20.05.10 г., не е даден ход на 
делото, поради нередовна призоваване на ответника, делото е отложено за 
24.06.2010 год.; 
       - гр.д. № 55794/2009 г., обр. на 16.12.09 г., иск по чл. 415 ГПК. На 
03.02.2010 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 
19.03.10 г. Определението по чл. 140 ГПК е от 13.05.10 г., с проект за доклад. 
Първото с.з. е насрочено за 17.06.2010 г. 
   
                    Първото съдебно заседание по делата, образувани след 01.03.2008 
год. е насрочвано до около 3 – 6  месеца, при редовна ИМ.  Като обективна 
причина за забавянето следва да се посочи невъзможността за връчване на 
съобщенията на ответника.  В случаите, когато ИМ е оставяна без 
движение, първото с.з. е било след 11 до 12 месеца от образуването на 
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делото, като през това време са извършвани различни процесуални действия. 
Съдебните заседания са насрочвани през около 1 - 3 месеца (без съдебната 
ваканция). Няма безпричинно отлагане на съдебни заседания. От постъпване 
на отговора на ответника или на изтичане на срока за това, до 
постановяване на определението по чл. 140 ГПК, минават средно 30 дни, в 
изолирани случаи до 50 дни. 
 
      -ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ОСТАВЕНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
                    Произволно бяха проверени  някои от делата:       
                    - гр.д. № 23042/2008 год., обр. на 13.08.2008 г., иск по чл. 213, ал. 1 
КЗ (отм.), във вр. с чл. 45 ЗЗД. На 23.09.08 г., ИМ е оставена без движение. 
Молба-уточнение е представена на 14.10.08 г. На 20.10.2008 г. е изпратен 
препис от ИМ на ответника за отговор, върнати в цялост. На 08.01.09 г. ИМ е 
оставена без движение за посочване на актуален адрес на ответника. На 
08.04.09 г. е представена молба с изпълнени указания. Ответникът е 
представил отговор на 10.07.09 г. и предявил с него обратен иск, оставен без 
движение, с указания от 12.08.09 г. Съобщението е върнато в цялост. На 
15.01.10 г. е изпратено ново съобщение до проц. представител на ответника – 
ищец по обратния иск. На 02.20.10 г. е представена молба-уточнение. На 
19.02.10 г. съдът е разделил исковете. С определение от 10.05.10 г. е 
конституирано трето лице – помагач и е разпоредено да се връчат преписи от 
ИМ и отговора на третото лице-помагач за отговор. Съобщението получено на 
25.05.10 г. – към момента на проверката (03.06.10 г.) не е изтекъл срока за 
отговор; 
      - гр.д. № 36318/2008 год., обр. на 17.11.2008 г., иск по чл. 310, т. 2 
ГПК. На 25.11.2008 г. ИМ е оставена без движение. На 22.12.08 г., съдът е 
върнал ИМ в една част и е постановил, производството да продължи по общия 
ред, като отново е оставил ИМ без движение. На 19.01.09 г. е представена 
молба-уточнение. На 23.01.09 г. ИМ отново е оставена без движение. На 
30.07.09 г. е представена молба-уточнение. С разпореждане от 14.08.09 г., 
съдът е дал 30-дневен срок за представяне на дан. оценка, изд. е СУ. Едва на 
10.05.10 г. е връчено съобщение на ищеца. Към момента на проверката 
(03.06.10 г.) не е изтекъл срока за изпълнение на дадените указания; 
      - гр.д. № 43106/2008 г., обр. на 15.12.2008 г., иск по чл. 415 ГПК. 
На 23.01.09 г., ИМ е оставена без движение. На 18.03.09 г. е представена 
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молба-уточнение. На 08.04.09 г., ИМ отново е оставена без движение, на 
10.06.09 г. е представена молба с изпълнение указания. На 17.06.09 г. е 
изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, съобщението върнато в 
цялост. На 08.11.09 г. е залепено уведомление по чл. 47, ал. 1 ГПК. На 12.01.10 
г. е изискана служебна справка за адреса на ответника. На  08.02.10 г. е 
допуснал особен представител, след внасяне на депозит. На 04.03.10 г. е 
представен внесен депозит, от с.д. е разпореждането на съда за изпращане 
искане до САК. На 29.03.10 г. е назначен особен представител на ответника, 
комуто е връчен препис от ИМ на 05.05.10 г. и  към момента на проверката 
(03.06.10 г.) не е изтекъл срока за отговор; 

- гр.д. № 39443/2009 г., обр. на 07.08.2009 г., облигационен иск. На 
01.09.09 г., ИМ е оставена без движение. На 10.11.09 г. е представена молба-
уточнение. На 26.11.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, 
върнато в цялост на 24.01.10 г. На 29.01.10 г. е изискана служебна справка за 
адрес на ответника, получена на 02.03.10 г. На 10.03.10 г. отново е изпратен 
препис от ИМ на ответника за отговор. На съобщението е посочено, че лицето 
не живее на посочения адрес. Направена е нова служебна справка от 06.04.10 
г., с отбелязване, че има две лица с едно и също име. На 13.04.10 г. е изпратено 
ново съобщение, върнато в цялост. С разпореждане от 05.05.10 г., съдът е 
указал, лицето да се уведоми по чл. 47, ал. 1 ГПК. Уведомлението е залепено 
на 25.05.10 г., към момента на проверката (03.06.10 г.) не е изтекъл срока за 
отговор. 
 
                    Към момента на проверката се установи , че 209 бр. дела са без 
движение. Проверката установи, че по делата без движение се извършват 
различни процесуални действия. Следят се сроковете и се докладват 
своевременно. Има и дела, които не са докладвани своевременно. Съдия 
АНАСТАСОВА се произнася по доклада в рамките на 3-5  дни.  
 
                    - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ НАСРОЧВАНЕ ДЕЛАТА В 
ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ 
                    При проверката на насрочените дела се констатира, че съдия 
АНАСТАСОВА се е произнасяла с разпореждане по чл. 131 ГПК, 
констатирайки редовността на ИМ и приложенията към нея. През 2009 год. 
делата не са били докладвани своевременно на докладчика, от деловодителя  
Ц. С. Пропуските в работата на този деловодител са довели до забавяне 
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движението по делата. С назначаването на съдебния деловодител В. А. от 
21.01.2010 г., след постъпване отговора на ИМ или след изтичане срока за 
това, делата се докладват своевременно на титуляра. Определенията по чл. 140, 
ал. 1 ГПК са изчерпателни. Съдия АНАСТАСОВА  изготвя проект за доклад, 
по см. на чл. 140, ал. 3 ГПК.   
 
                    - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  
                    Проверката установи, че през 2009 г. докладчика е отменил 
дадения ход по същество по 7 бр. дела, от които на съдия ГРИГОРОВА – 1, 
съдия АНАСТАСОВА – 6 дела. Проверката на произволно избрани дела, 
установи следното:  
                - гр.д. № 16652/2007 год., обр. на 25.07.07 г., жалба по чл. 14, ал. 
3СПЗЗ. На 28.05.2009 г. е даден ход по същество. С определение от 29.07.09 г. 
съдът е отменил ход на делото по същество и е оставил жалбата без движение, 
с указания. Проведени са 5 с.з., делото е насрочено за 08.07.2010 г.; 
       - гр.д. № 24836/2006 год., обр. на 20.11.2006 г., иск по чл. 14, ал. 4 
ЗСПЗЗ. В с.з. на 02.04.2009 г. е даден ход по същество. С определение от 
09.06.09 г. съдът е отменил протоколното определение за даване ход на делото 
по същество, оставил е ИМ без движение в една част, с указания за изпълнение 
в срок. В с.з. от 03.02.2010 г. е даден ход по същество, съд. акт е постановен на 
25.03.2010 г.; 
         - гр.д. № 10542/2008 год., обр. на 01.04.2009 г., облигационен иск. 
В с.з. от 07.10.09 г. е даден ход на делото по същество. С определение от 
03.12.09 г. съдът е отменил протоколното определение за даване ход на делото, 
давайки възможност на ответника да представи документ от значение за 
правилното решаване на спора. В с.з. от 27.01.2010 г. е даден ход по същество, 
съд. акт е постановен на 02.03.2010 год.; 
       - гр.д. № 31973/2008 год., обр. на 20.10.08 г., иск по чл. 59, ал.1 
ЗЗД. В с.з. от 18.11.2009 г. е даден ход на делото по същество. С определение 
от 21.02.10 г., съдът е отменил дадения ход по същество и е оставил без 
движение ИМ. С определение от 12.05.2010 г., съдът е оставил без уважение 
искането на ищеца за обезпечение на доказателствата, предстои насрочване на 
делото в о.с.з. 
 
       Проверката констатира, че при някои от делата, след отмяна 
хода по същество, ИМ е оставяна без движение, като са давани указания за 
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отстраняване нередовностите в срок, което свидетелства за недостатъчно 
добро предварително проучване и подготовка по делото. Следва да се отчете 
и фактът, че проверените дела с отменен ход по същество са разглеждани 
първо от съдия ГРИГОРОВА, след това от съдия АТАСТАСОВА.  
 
                    ІІІ. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  - общо  21 бр. 
 
                    Спрени дела през 2009 г. на 41 състав - 6 бр. 
                    При проверката на случайно избрани дела се установи следното: 
                    - гр.д. № 6147/1994 год., обр. на 27.05.1994 г., иск по чл. 12, ал. 4 
ЗСПЗЗ. В с.з. от 23.06.1994 г. съдът е спрял производството по делото, на 
осн. чл. 182, ал. 1, б.”г”  ГПК /отм./ - до приключване преюдициалното дело. 
Правени са справки по движението на делото, като последната е от м. януари 
2009 год.; 
                    - гр.д. № 1475/2005 год., обр. на 01.03.2005 г., иск по чл. 232, ал. 2 
ЗЗД и чл. 236, ал. 2 ЗЗД. С определение, постановено в с.з. от 25.05.2005 г. 
производството по делото е спряно, на осн. чл. 182, ал.1, б.”г”  ГПК /отм./. 
Правени са многократни справки по движението на преюдициалния спор, 
последната от които е от м. януари 2009 г., при която е констатирано, че 
преюдициалното дело е обявено за решаване на 07.10.2008 г.; 
                    - гр.д. № 18033/2006 год., обр. на 25.08.2006 г., вещен иск. В с.з. от 
19.10.06 г. съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 182, ал.1, б.”г” 
ГПК /отм./. Справка по движението на преюдициалния спор е изискана и 
получена през м. януари 2008 г. След тази дата няма данни за движението на 
преюдициалния спор; 
                - гр.д. № 23823/2006 год., обр. на 13.11.2006 г., иск по чл. 59 ЗЗД. 
На 06.04.2010 г. е постановен съдебен акт по делото. В з.з. от 13.05.2010 г. 
съдът е спрял производството по делото, поради смърт на страна в процеса с 
дадени указания до ищците да представят удостоверение за наследници на 
ответника, с посочени адреси за призоваване с оглед конституирането им като 
страна в процеса.  

 
        Към момента на проверката се установи, че за проверените 

спрени  дела на 41 състав след януари 2009 г. не са правени  справки  и 
същите не  са докладвани на титуляра на състава. 
 



 221 

                    ІV. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  за  2009 г.- 92 бр.  
 
                    От проверката на случайно избрани прекратени дела,  
констатирахме: 
                    - гр.д. № 22388/2008 год., обр. на 08.08.2008 г., по  чл. 124, ал. 1 
ГПК. В с.з. от 20.01.2010 г. съдът е прекратил производството по делото 
поради направен  отказ от иска. Делото е архивирано;  
                   - гр.д. № 22359/2008 год., обр. на 08.08.2008 г., по чл.236, ал. 2 ЗЗД. 
С определение  в с.з. от 26.11.2009 г. съдът е прекратил производството по 
делото, на осн. чл. 232 ГПК, поради оттегляне на  предявения иск. Делото е 
архивирано; 
                    - гр.д. №31335/2009 год., обр. на 18.06.2009 г., по чл. 208 КЗ. В с.з. 
от 25.03.2010 г., съдът е прекратил производството по делото, на основание чл. 
232 ГПК, поради оттегляне на предявения иск; 
                - гр.д. № 7740/2010 год., обр. на 19.02.2010 г., по чл. 448 ГПК. В 
с.з. от 25.03.10 г. съдът е прекратил производството по делото, поради 
събирането на доказателствата, за които делото е образувано.  
     
                  От справка по срочната книга за 2009 г. се констатира, че част 
от прекратените в с.з. искови производства са на основание чл. 232 ГПК и чл. 
233 ГПК. 
                   
                    V. ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  съгласно чл. 235, ал. 
5, изр. първо и чл. 13  ГПК   
  
       За периода 06.01.2009 г. – 01.03.2009 г. съдия ГРИГОРОВА е 
обявила за решаване 31 дела,  по 6 от които решението е обявено в срока по 
чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК, както и в срок до два месеца след заседанието, в 
което е завършено разглеждането на делото; по 5 дела решението е обявено 
в срок до 3 месеца; а по 20 дела съдебният акт е обявен в срок над 3-месеца. 

Проверката установи, че при по-голямата част от приключилите 
през  2009 г. дела на съдия АНАСТАСОВА, съдебният акт е обявен в срок до 
два и до три месеца, като само по две дела обявеното съдебно решение е в 
срок над 3 месеца: гр.д. № 12789/2007 г., приключило на 19.11.2009 г., 
решението е обявено на 22.02.2010 г.; гр.д. № 10037/2006 г., приключило на 
02.12.09 г., решението е обявено на 05.03.2010 г.  
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От срочната книга за 2010 г се установи,че през първото 
тримесечие   на 2010 г. са  обявени за решаване 35  дела, като по всичките 
има обявен  съд. акт както в срока по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК, така и в 
срок до два месеца. 
                   През първото тримесечие на 2010 г. няма обявено решение в срок 
над 3 месеца.     
 
                    От срочната книга е видно, че за първото тримесечие на 2010 г. са 
постановени 14 неприсъствени решения, по които съдът е извършвал връчване 
на неприсъственото решение на страната, срещу която то е постановено, с 
оглед правото на защита по чл. 240 ГПК. 
 
                    VІ. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗГЛЕДАНИ ПО ДЕЖУРСТВА - по реда на чл. 390 ГПК  - 88 бр.  
 
                     През 2009 год. на 41 състав са били разпределени на дежурство 88 
бр. дела, по реда на чл. 390 ГПК.  В деня на образуването им те са 
докладвани на състава и още същия ден съдията се е произнасял по молбата. 
При проверката на произволно избрани дела се констатира следното:   
                - ч.гр.д. № 21609/2009 год., обр. на 22.04.2009 г. В същия ден 
съдът е издал на молителя исканите съдебни удостоверения. На 22.07.09 г.  е 
допуснато исканото обезпечение, посочена е парична гаранция и е определен 
двуседмичен срок от получаване на обезпечителната заповед за предявяване на 
бъдещия иск и срок. В указания срок е представено доказателство за предявен 
иск. С определение от 20.04.10 г. съдът, по искане на молителя, е отменил 
допуснатото обезпечение и е разпоредил връщане на внесената парична 
гаранция; 
                    - ч.гр.д. № 30906/2009 год., обр. на 17.06.09 г. На с.д. съдът е 
допуснал исканото обезпечение, посочил е парична гаранция и е определил 20 
- дневен срок от получаване на обезпечителната заповед за предявяване на 
бъдещия иск и представяне на доказателства за предявяването му в същия 
срок. С определение от 12.10.09 г. съдът е отменил допуснатата обезпечителна 
мярка, тъй като е счел, че бъдещите искове не са предявени в дадения от съда 
срок; 
                    - ч.гр.д.№ 52562/2009 год., обр. на 25.11.2009 г. На с.д. съдът е 
оставил без движение молбата с указания. Молбата-уточнение е постъпила на 
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07.12.09 г. На 08.12.09 г. съдът е  допуснал обезпечението, посочил е размер на 
паричната гаранция и е определил 20 - дневен срок от получаване на 
обезпечителната заповед за предявяване на бъдещия иск, като в същия срок да 
бъдат представени и доказателства за предявяването му. По делото е 
представено доказателство за предявен в срока иск пред СРС, по които е 
образувано гр. дело, впоследствие приключило с неприсъствено решение в 
полза на ищеца; 
             - ч.гр.д.№ 4085/2010 год., обр. на 29.01.2010 г. На с.д. съдът  е  
допуснал исканото обезпечение, посочил е размер на дължимата парична 
гаранция от молителя и е определил 20 - дневен срок от получаване на 
обезпечителната заповед за предявяване на бъдещия иск и представяне на 
доказателства за предявяването му в същия срок.  
      
                    Проверката констатира, че обезпечителните производства са 
администрирани своевременно от съдията-докладчик, като при уважаване на 
молбата е определяна парична гаранция, след внасянето на която съдът е 
издавал на молителя обезпечителна заповед. При непредставяне на 
доказателство за предявен в срок иск, съдът е отменял служебно 
допуснатото обезпечение, на осн. чл.390,  ал.3,  изр. второ ГПК.   
   
     VІІ. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА по  чл. 310 ГПК  
 
      По реда на Глава двадесет и пета ГПК, на съдия АНАСТАСОВА са 
разпределени 7 дела през 2009 г. и 3 дела през първо тримесечие на 2010 г. 
Проверката на  тези дела  установи: 

- гр.д. № 15758/2009 г., обр. на 18.03.2009 г., разгледано по реда на 
чл. 310, т. 2 ГПК. На 30.03.09 г., делото е преразпределено от 37 състав на 41 
състав. На 21.04.09 г., съдът е разделил производството по делото. На 22.04.09 
г., ИМ е оставена без движение, на 27.05.09 г. е представена молба с изпълнени 
указания. На 02.07.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, 
върнато в цялост. Извършено е ново връчване чрез ГД „Охрана” – София и 
чрез БП. На 14.10.09 г. е разпоредено уведомлението да се връчи чрез 
залепване. Отговора е депозиран на 03.12.09 г. Определението на съда по чл. 
312 ГПК е от 09.12.09 г., с  изготвен доклад по делото. В с.з. на 20.01.2010 г. е 
даден ход на делото по същество. Съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение на 02.02.10 г.  и на с.д. то е обявено; 
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        - гр.д. № 40413/2009 г., обр. на 17.08.2009 г., по реда на чл. 310, т. 
2 ГПК. На 24.08.09 г., ИМ оставена без движение, на 25.08.09 г. е представена 
молба с изпълнени указания.  На 26.08.09 г. е изпратен препис от ИМ на 
ответника за отговор, върнати в цялост. Извършени са редица процесуални 
действия по връчване на съобщението и чак на 08.02.2010 г., то е връчено на 
ответника. Определението по чл. 312 ГПК е от 23.03.10 г. В с.з. от 22.03.10 г. 
не е даден ход на делото, поради нередовно призоваване. В с.з. от 14.04.10 г. е 
даден ход на делото по същество и е обявено неприсъствено решение; 
        - гр.д. № 52823/2009 г., обр. на 26.11.2009 г., по реда на чл. 310, т. 
2 ГПК. На 27.11.09 г., производството по делото е разделено и ИМ е оставена 
без движение. Молба-уточнение е представена на 08.12.09 г., на 11.12.09 г. е 
изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. На 16.04.2010 г., съобщението 
е връчено чрез залепване на уведомление. На 31.05.10 г. е изготвено 
определението по чл. 312 ГПК, с доклад по делото и е насрочено за 
разглеждане в с.з. за  08.07.2010 г.; 
             - гр.д. № 57519/2009 г., обр. на 30.12.2009 г., по реда на чл. 310, т. 
2 ГПК. Делото е докладвано на 04.01.10 г., в същия ден  ИМ е оставена без 
движение. На 13.01.10 г. е представена молба-уточнение, на 21.01.10 г., ИМ 
отново е оставена без движение. На 01.02.10 г. е представена втора молба-
уточнение, на с.д. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, върнато в 
цялост, второ съобщение също върнато с обяснения от връчителя. С 
разпореждане от 13.05.10 г., съдът е  указал да се залепи уведомление – чл. 47, 
ал. 1 ГПК, залепено на 21.05.10 г., тече срока за отговор; 
       - гр.д. № 9028/2010 г., обр. на 25.02.2010 г., по реда на чл. 310, т. 2 
ГПК. На 02.03.10 г., ИМ е оставена без движение, на 09.03.10 г., е представена 
молба-уточнение. На 10.03.10 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за 
отговор, връчен на 22.03.10 г. Определението по чл. 312 ГПК с доклада по 
делото е от 04.05.2010 г. На 19.05.10 г. е проведено първото с.з., даден е ход на 
делото по същество и е обявено неприсъствено решение. Неприсъственото 
решение е връчено на ответника, съгласно разпоредбата на чл. 240, ал. 1 ГПК. 
 
       От проверените дела е видно, че съдия АНАСТАСОВА се е 
произнасяла веднага, в деня на образуване на делото или най-късно на 
следващия ден. При постъпване молби по делата, докладчикът се е произнасял 
още същия ден, като са извършвани необходимите процесуални действия по 
движението. От проверените дела се налага извода, че съдия АНАСТАСОВА е 
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проявявала стремеж за спазване на  сроковете, визирани в Глава двадесет и 
пета  ГПК, с малки изключения: гр.д. № 52823/2009 г. – първото по делото с.з. 
е насрочено за дата по-късно от 3 седмици, в нарушение на чл. 312, ал. 1, т. 1 
ГПК . 
 
                    VІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
 
                     Проверката констатира, че съдия Анастасова се е произнасяла в 
срок от 7 до 35 дни: ч.гр.д. № 22027/2010 г.; ч.гр.д. № 50778/2009 год.; ч.гр.д. 
№ 11143/2010 г.; ч.гр.д. № 17049/2010 г.; ч.гр.д. № 2587/2009 г.; ч.гр.д. № 
7309/2009 г.; ч.гр.д. № 8629/2009 г.; ч.гр.д. № 21001/2009 г., ч.гр.д. № 
2681/2009 г.  

Проверката на ч.гр.д. № 7309/2009 г. и ч.гр.д. № 9324/2009 г. 
установи, че делата не са своевременно докладвани и от около 6 месеца не 
са извършвани процесуални действия: по ч.гр.д. № 9324/2009 год. е изд. СУ, 
получено от заявителя на 26.11.2009 г. и след тази дата, делото не е 
докладвано; по ч.гр.д. № 7309/2009 г., има разпореждане от 07.01.10 г., да се 
извърши справка и да се докладва делото, но към 08.06.10 г., делото не е 
докладвано.  
        

Делата, образувани по реда на заповедното производство са 
сравнително добре администрирани. Една от причините за забавянето по 
движението на делата е несвоевременното им докладване. По проверените 
дела има отбелязване за издадения изпълнителен лист върху представения 
документ и заповедта за изпълнение. По дела, образувани през 2009 г., по реда 
на чл. 417, т. 9 ГПК, проверката установи, че върху оригинала на записа на 
заповед е поставен печат на съда за издадения ИЛ и оригинала се връща на 
заявителя след подаване на молба и разпореждане на докладчика. 
Оригиналите на записите на заповед се връщат на заявителите, като по 
делото се прави копие, след надлежна бележка (специален печат на съда) за 
издадения изпълнителен лист. Когато длъжникът не е намерен на посочения 
адрес, съдия АНАСТАСОВА  разпорежда да се връчи уведомление по реда на 
чл. 47, ал. 1 ГПК (чрез залепване) и едновременно с това е изпращано 
съобщение до заявителя за представяне на удостоверение за настоящ и 
постоянен адрес на длъжника – с оглед икономия на време. По делата, по 
които постъпят възражения по реда на чл. 414, ал. 2 ГПК, съдия 
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АНАСТАСОВА  разпорежда да се уведоми заявителя, съгласно чл. 415, ал. 1 
ГПК и следи стриктно за изпълнението на чл. 415, ал. 2 ГПК – представяне 
на доказателства за предявен иск. Изолирани са случаите, при които  
деловодителят на състава не следи стриктно разпорежданията на 
докладчика -  причина за забавяне на движението по делата. 

 
                    ИЗВОДИ: 
              

Проверката на 41 състав установи, че след поемането на състава от 
съдия АНАСТАСОВА - 04.03.2009 г. и назначаването на В. А. за деловодител - 
21.01.2010 г. е извършена инвентаризация и  делата по групи са докладвани. 
Проявената отговорност на В. А. е спомогнала за своевременното 
администриране на делата. 
                 Към 03.06.2010 г., датата на проверката, са констатирани 209 бр. 
дела без движение, своевременно администрирани. Спрените дела на състава 
са 21 бр., след м. януари 2009 г. не са правени  справки  и същите не са 
докладвани на титуляра на състава. 

Делата са насрочвани през около два до три месеца, като 
отлагането в с.з. е било по обективни причини. Определението по чл. 140 ГПК 
е постановявано средно от 30 до 50 дни от постъпване на отговора на 
ответника, или на изтичане срока за това.  

Решенията по свършените дела са обявени, както в срока по чл. 
235, ал. 5, изр. първо ГПК, така и в разумния тримесечен срок. През 2009 г., по 
20 бр. дела, решенията са обявени в срок над 3 месеца (съдия Григорова), а 
през първото тримесечие на 2010 г., няма обявено решение в срок над 3 
месеца (съдия Анастасова). 

През 2009 г., 41 състав е решил 104 бр. искови производства, 
повечето от тях с правна и фактическа сложност. Проверката установи, че 
делата се проучват много добре, при констатирана нередовност на ИМ същата 
се оставя без движение, с указания за изпълнение. Изготвя се проект за доклад, 
по смисъла на чл. 140, ал. 3 ГПК. 

 
42 състав 

  
                    Титуляри на 42 състав през 2009 год. са били съдиите: ИВО 
ДАЧЕВ – от 01.01.2009 г. до 23.03.2009 г., съдия МАРИАНА МАРКОВА – от 
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07.05.2009 г. до 30.10.2009 г. и съдия ЙОАННА ГЕНЖОВА – от 01.11.2009 г. 
до 31.12.2009 г.  
                    За периода от 23.03.2009 г. до 07.05.2009 г. състава не е имал 
титуляр и по предварително насрочен график са заседавали всички  магистрати 
от Първо гражданско отделение.  
                    От 01.01.2010 г., титуляр на състава е съдия ГЕРГАНА КИРОВА. 
Съдия КИРОВА е била  мл. съдия в ОС-Пазарджик от  24.01.2006 г. до 
24.01.2009 г., но командирована считано от 17.09.2008 до 1.12.2009 г. и 
встъпила в РС- Пещера на 24.01.2009 г. и веднага командирована в РС 
Пазарджик до 1.12.2009 г.- откъдето е командирована в РС - София безсрочно. 
                Съдебен деловодител на 42 и 43 състав е Л. И., назначена от м. 
декември 2008 г. до м. май 2009 г., след това от м. септември  2009 г. Съдебен 
секретар е М. Н., съдебен служител с дългогодишен  стаж и опит.  
 
 
                    І. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ  ДЕЛА на 42 състав  
 
                    По изготвените справки от съд.секретар, съд.деловодител и  
електронните формуляри са налице следните данни: 
                    Общ брой висящи дела на състава към 01.01.2009 г. – 232 бр. Общ 
брой разпределени  дела за цялата 2009 г. – 1048 бр., от които -   29 бр. 
обезпечения по чл. 390 ГПК / по дежурство/ или общо за разглеждане – 1280 
бр. гр. дела.  
                    Свършените граждански дела  за 2009 г. са  1007 бр.,  от които  771  
бр. са заповедни производства. В тримесечен срок са свършени 816 бр. или 
81.03 % от всички дела.  
                    През 2009 г. свършените искови производства  са  157 бр.,  от 
които  143 бр. са решените със съдебен акт дела, а 14 бр. са прекратени в с.з. 
или по спогодба, видно от книгата за откритите с.з.  
                    Общия брой постановени съдебни актове приключващи делото, 
видно от книгата за закрити и разпоредителни заседания – 802. 
                    През 2009 г. са прекратени  77 бр. дела. 
                    Спрени производства на състава – 12 бр., от които 5 дела са спрени 
през 2009 г.  
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                    През 2009 г.  на 42 състав са насрочени в съдебно заседание  465 
бр. дела, от които  са отложени 269 бр.  – 57.84 %, а през първото тримесечие 
на 2010 г. от насрочените  164 бр. дела са отложени 114 или 69.51 %.  
                    Общия брой висящи  граждански производства към 31.12.2009 г. е  
273, а  към 1.10.2010 год.  е 388 дела.    
                    Посочените по-горе данни открояват нивото натовареност на 
състава.  
 

ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
   

          През 2009 год. делата на 42 състав са разглеждани и решавани от 
титулярите:  ИВО ДАЧЕВ, МАРИАНА МАРКОВА и ЙОАНА ГЕНЖОВА.  
За периода 23.03.2009 – 1.05.2009 г.  когато 42 състав е без титуляр, съдиите от 
І - во ГО са проявявали стремеж за приключване насрочените и 
администриране висящите дела.  

Липсата на постоянен титуляр през 2009 г. е основна причина за 
необоснована забава при насрочване и отлагане на делата, така напр. всички 
дела насрочени  в с.з от 24.04.2009 г. от съдия ЛЮБКА ГОЛАКОВА са 
отложени за 06.10.2009 г., независимо от причината за отлагането им.  

Проверката констатира, че титулярите на състава са  насрочвали 
заседанията в разумни срокове, така например за събиране на доказателства 
или при допусната съдебна експертиза, делата са отлагани за след два до три 
месеца, при нередовна процедура по призоваване - до два месеца.  
            От книгата за откритите с.з. се констатира, че през 2009 г. 
месечно са провеждани 1 - 8 с.з., с насрочени от 2  до 12 бр. граждански дела, 
напр.: 
                     - през м. април 2009 г. са били проведени 6 с.з.: на 03.04.2009 г. с 
насрочени 8 гр. дела; на 07.04.2009 г. с 12 насрочени дела; на  10.04.2009 г. с 
насрочени 7 дела; на 21.04.2009 г. с насрочени 3 дела; на 24.04.2009 г. с 
насрочени 4 дела; на 28.04.2009 г. с 1 насрочени дела;  
                     - през м. октомври 2009 г. са проведени 8 с.з.: на 02.10.2009 г. с 9 
насрочени дела; на 06.10.09 г. - с 11 дела; на 09.10.09 г. - с насрочени 8 дела; на 
13.10.2009 г. - с насрочени 9 дела; на 16.10.2009 г. - с насрочени 6 дела; на 
20.10.09 г. с насрочени 6 дела; на 23.10.09 г. с насрочени 7 дела; на 27.10.2009 
г. - с насрочени 5 дела. 
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                    При проверка на срочната книга за 2009 год. се констатира, че в 
графа „решение” е вписано само дата на обявеното решение /напр. дела от 
проведено с.з. от 18.12.09 г./ или е записано на ръка: „уважен”, „отхвърлен”, 
„неприсъствено” – съгласно указанията на и.д. председателя на съда, но без 
изписване на номер и диспозитив на решението. Така също в графа „решение” 
по гр.д.№3255/2006 г., разгледано в с.з. от 12.05.09 г. е вписано „допуска 
поправка”, без дата и номер на решението и без подпис на съд. служител. 
      При проверка на срочната книга за 2010 год. се констатира, че 
първото с.з. е проведено на 21.01.2010 г., с насрочени 4 дела. Срочната книга 
се води добре, причините за отлагане на делата са изписвани четливо на ръка, 
в графа „решения” се залепва диспозитива на съд. акт и се изписва номер на 
решението, с посочена дата на обявяване на решението и подпис на служителя.  
 
                    - ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА преди 2009 г., както и през 2009 г. и 
НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ ДАТАТА НА ПРОВЕРКАТА 
                    От деловодните книги и проверка на произволни дела бе 
констатирано:   
                     - гр.д. № 24724/2007 год., обр. на 05.11.2007 г., иск по чл. 49 ЗЗД. 
На 15.11.07 г., делото е насрочено в с.з. на 15.02.2008 г. През 08 г. са 
проведени общо 4 с.з.,; 2009 г. са проведени с.з. на: 13.02.09 год. и на 15.05.09 
г., когато е даден ход по същество. На 18.02.2010 год. е постъпила молба за 
поправка на ОФГ, на 08.03.10 г. е подадена молба-уточнение. С разпореждане 
от 10.06.10 г., съдът е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. В с.з. на: 13.07.10 
г. и 14.09.10 г., не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по 
призоваване на страна. Делото е насрочено за 02.11.10 г.; 
       - гр.д. № 14691/2008 год., обр. на 29.05.2008 г. иск  по чл. 14, ал. 4 
ЗСПЗЗ. На 30.05.08 г. ИМ е оставена б. дв. с указания  изпълнени  на 07.07.08 
г. На 30.01.2009 г. е представена втора молба-уточнение, на 09.02.09 г. ИМ 
отново е оставена б. дв. На 10.04.09 г. е подаден молба, изискани на служебни 
справки за наследниците на починалия ищец. Отговора на ИМ е представен на 
13.10.09 год. На 05.11.09 г. е постановено определението по чл. 140 с проект за 
доклад. В първото с.з. на 02.03.10 г., ИМ е оставена без движение с дадени 
указания. На 06.04.10 г. е представена молба с изпълнени указания. С 
разпореждане от с.д., докладчикът е указал да се изпрати препис от молбата-
уточнение на ответниците. На 02.07.10 г. е представено становище по 
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допълнителната молба. С разпореждане от 04.10.10 г., делото е насрочено за 
разглеждане в с.з. на 09.11.10 г.; 
                    - гр.д. № 16528/2008 год., обр. на 13.06.2008 г., иск по чл. 274, ал. 1 
КЗ. На 14.06.08 г. е изпратен препис от ИМ на ответника. На 16.01.09 г.. е 
изискано обяснение от връчителя и отрязъка от връченото съобщение. На 
20.02.09 г. е указано на ищеца да представи адресна справка за ответника. На 
25.03.09 г. е поискано удължаване на срок, уважено от съда. На 03.04.09 г. е 
посочен актуален адрес на ответника, на 27.04.09 г. е изпратен препис от ИМ. 
На 25.05.09 г. е залепено уведомление до ответника, на 06.11.09 г. е 
предоставена правна помощ. На 11.12.09 г. е представено документа за внесено 
възнаграждение за назначаване особен представител, на 15.12.09 г. е изпратено 
писмо до САК. На 09.04.10 г. е представен отговора от проц. представител на 
ответника. Определението по чл. 140 ГПК и проекта за доклад са от 21.05.10 г. 
Първото по делото с.з. е било на 25.06.10 г. На 14.09.10 г. е проведено с.з., по 
допуснати доказателства, отложено за 19.10.2010 г..; 
                - гр.д. № 7916/2009 год., обр. на 10.02.2009 г., иск по чл. 108 ЗС. 
ИМ е оставена б. дв. с указания изпълнени на 27.03.09 г. На 31.03.09 г. ИМ 
отново е оставена без движение като на 11.05.09 г. е представена втора молба-
уточнение. На 09.06.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, 
представен на 16.07.09 г. С разпореждане от 04.11.09 г., ИМ отново е оставена 
без движение с указания изпълнени на 15.12.09 г. от ищеца. На 18.01.2010 г., 
съдът служебно е изискал справка от 51 състав при СРС. На 05.02.10 г., съдът е 
указал вписване ИМ в АВ, направено на 10.03.10 г. На 21.04.10 г. е 
постановено определението по чл. 140 ГПК и е изготвен проект за доклад по 
делото. На 04.06.10 г. е било първото с.з. Проведено е с.з. на 06.07.10 г.,  и по  
доказателствата – отложено за 19.10.10 г.; 
       - гр.д. № 14321/2010 год., обр. на 25.03.2010 г., иск по чл. 71 
ЗЗДискр. На 26.03.10 г. е изпратен препис от ИМ на ответника. На 26. 04.10 г. е 
представен отговор. На 08.10.10 г. е постановено определението по чл. 140 
ГПК и проект за доклад и делото е насрочено в с.з. на 19.11.10 г.  
  
                    Първото съдебно заседание по делата, образувани след 01.03.2008 
год. е насрочвано след около  3 месеца, при редовна ИМ. В случаите, когато 
ИМ е оставяна без движение, първото с.з. е било след 8 месеци до 2 години, 
след образуването на делото, като през това време са  извършвани различни 
процесуални действия. Съдебните заседания са насрочвани през около 3 - 4 
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месеца (без съдебната ваканция). Основна причина за оставяне делото без 
движение е несвоевременно изпълнение  указанията на съда за вписване на 
ИМ; починала страна преди първото с.з., наложило конституиране на 
наследници; проблеми по връчване на съобщенията от БП; честата смяна на 
докладчици по делата и др. От постъпване на отговора на ответника или на 
изтичане на срока за това, до постановяване на определението по чл. 140 
ГПК, минават средно от 30 до 40 дни, с изключение на гр.д. № 14321/2010 г. – 
6 месеца. 
 
      - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ОСТАВЕНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
                    Произволно бяха проверени  някои от делата:       
                    - гр.д. № 12859/2006 год., обр. на 14.06.2006 г., вещен иск, 
разпределено на 48 състав съдия ЕНЧЕВА. С определение от 10.06.2006 г., 
съдът е разделил производството по делото, ИМ е оставена без движение. На 
05.07.06 г. е изд. исканото СУ. На 19.07.06 г. е представена молба с 
доказателства, но отново ИМ е оставена без движение за внасяне на ДТ. 
Съобщението до ищеца  е изпратено на: 21.07.06 г., 15.02.07 г. и 20.06.2008 г. 
На 23.07.08 г. е разпоредено да се изпрати ново съобщение до ищеца и да се 
изискат писмени обяснения от връчителя, за невръщане отрязъците от 
изпратените съобщения. На 18.07.08 г. делото е преразпределено от  
председателя на СРС на 42 състав. На 26.08.08 г. е получено съобщението от 
ищеца, на 08.09.08 г. е представена молба с внесена ДТ. На 12.09.08 г., ИМ 
отново е оставена без движение. Изпратени са 2 съобщения до ищеца, върнати 
в цялост. На 23.10.09 г. са изискани обяснения от връчителя, дадени са 
указания. На 28.10.09 г. са представени обяснения от връчителя, на 06.11.09 г. 
е разпоредено, връчване на съобщението до проц. представител на ищеца – не 
е върнато по делото. Следващото разпореждане на съда е от 27.09.2010 г. за 
вписване на ИМ – към момента на проверката, ищецът не е изпълнил 
разпореждането на съда;  
      - гр.д. № 13481/2008 год., обр. на 20.05.2008 г., иск по чл. 127, ЗЗД, 
съдия ДАЧЕВ. На 30.05.08 г., съдът е прекратил производството по делото, 
ч.ж. срещу разпореждането изпратена на СГС, но върната поради 
неотстраняване допуснати нередовности на 26.02.09 г. Разпореждането на СГС 
е обжалвано пред ВКС, който с определение от 30.04.2010 г., постановено по 
ч.т.д. № 267/2010 г., ТК, Първо отделение е отменил разпореждането на СГС и 
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е върнал делото на СРС за администриране на ч. жалба. С определение от 
09.07.10 г. по ч.гр.д. № 226/2009 г., на СГС, ІІ-Д ГО е върнато делото на СРС, 
42 състав за продължаване на процесуалните действия, получено в СРС на 
13.07.10 г. На 02.08.10 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. 
Към момента на проверката (13.10.10 г.) отрязъкът от съобщението не беше 
приложен по делото; 
      - гр.д. № 24680/2009 г., обр. на 16.05.2009 г., иск по чл. 415 ГПК. 
На 11.06.09 г. е изпратен препис от ИМ за отговор. На 03.11.09 г., ИМ е 
оставена б.дв. На 25.01.10 г. е представена молба-уточнение, на 29.03.10 г., ИМ 
отново е оставена б. дв. На 17.05.10 г. е представена молба-уточнение. На 
02.06.10 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението (от 
30.07.10 г.) върнато в цялост, приложен чл. 50 ГПК. Към момента на 
проверката (13.10.10 г.) не е постановено определението по чл. 140 ГПК, 
делото не е докладвано; 
                - гр.д. № 45904/2009 год., обр. на 08.10.2009 г., вещен иск. На 
29.10.09 г., ИМ е оставена без движение. Молба с изпълнени указания е 
представена на 03.12.09 г., изд. е СУ. На 31.03.10 г. е представена молба-
уточнение, на 01.04.10 г., ИМ отново е оставена б. дв., за довнасяне ДТ. На 
27.04.10 г. е представена кв. за внесената ДТ. На 28.04.10 г. е указано вписване 
на ИМ в АВ, съобщението е изпратено на 07.06.10 г. Към момента на 
проверката, ищецът не е изпълнил указанията на съда за вписване на ИМ; 

- гр.д. № 37085/2009 год., обр. на 21.07.2009 г., иск по чл. 124 ГПК 
съдия Маркова, съдия Пантева. На 31.07.09 г., ИМ е оставена без движение, 
изд. е СУ. На 23.09.09 г. е представена молба да удължаване на срока, уважена. 
На 02.10.09 г. е представена молба-уточнение, поискано е ново СУ – изд. на 
28.10.09 г. На 28.12.09 г. е представена молба с изпълнени указания, на 
20.01.2010 г., съдът е разпоредил вписване на ИМ в АВ. На 04.06.10 г., 
докладчикът е разпоредил да се напомни по телефона, че следва да се впише 
ИМ. Съдебният деловодител е изпълнил указанията на съда, но към момента 
на проверката, ищецът не е вписал ИМ. 
 
                    Към момента на проверката се установи, че 196 бр. дела са без 
движение. Проверката установи, че по повечето делата, оставени  без 
движение, се извършват различни процесуални действия, следят се сроковете 
и се докладват своевременно. Макар и в изолирани случаи, проверката 
установи, че има дела, по които не са извършвани процесуални действия близо 
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една година – гр.д. № 12859/2006 г.; по други дела; проблеми с връчване на 
съобщенията, несвоевременно връщане на отрязъците от съобщенията от 
БП; съдебният деловодител не е изпълнявал своевременно разпорежданията 
на съда. Като обективна причина за не своевременното администриране на 
делата без движение, може да се посочи честата смяна на титуляра на 
състава, както и липсата на титуляр за не малък период от време.  
 
                     - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ НАСРОЧВАНЕ ДЕЛАТА В 
ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ 
                    При проверката на насрочените дела  констатирахме, че по делата 
има произнасяне с разпореждане по чл. 131 ГПК, констатирайки редовността 
на ИМ и приложенията към нея. След постъпване отговора на ИМ или след 
изтичане срока за това, делата са докладвани своевременно на титуляра. 
Определенията по чл. 140, ал. 1 ГПК са изчерпателни. Съдиите, влизали със 
състава, са изготвяли проект на доклад, по см. на чл. 140, ал. 3 ГПК.  
 
                    - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  
                    Проверката установи, че през 2009 г. съдията-докладчик е отменил 
дадения ход по същество по 1 бр. дело: 
                - гр.д. № 29359/2007 год., обр. на 10.12.07 г., иск по чл. 299 ГПК 
(отм.), по акт за начет, на доклад на съдия ДАЧЕВ. На 10.02.2009 г. е даден ход 
по същество – съдия ГЕРГОВА. С определение от 06.03.09 г., докладчика е  
отменил протоколното определение за даване ход на делото по същество, 
поради констатиран пропуск по делото – не е била призована контролиращата 
страна. В с.з. на 29.05.09 г. е даден ход по същество на делото, решението е 
обявено на 05.11.2009 г. (съдия МАРКОВА). 
   
       Проверката констатира, че независимо големия брой съдии, 
които са влизали със състава, само по едно дело е отменен дадения ход по 
същество, което говори за добра подготовка по делата, от страна на 
двамата титуляри през 2009 г. - съдия ДАЧЕВ  и съдия МАРКОВА. През 
първото тримесечие на 2010 г., няма дела с отменен ход по същество от 
титуляра на състава – съдия КИРОВА.   
 
                    ІІІ. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  - общо 12 бр. 
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                    Спрени дела през 2009 г. на 42 състав - 5 бр. 
При проверката на случайно избрани дела се установи  следното: 

                    - гр.д. № 3325/2000 год., обр. на 11.04.2000 г.- с пр. основание чл. 
32, ал.2 ЗС. В с.з. от 27.03.2001 г. съдът е спрял производството по делото, 
на осн. чл. 182, ал. 1, б.”г”  ГПК /отм./. Последната писмена справка по 
движението на преюдициалния спор, с получен по нея отговор от СГС, е от 
01.02.2006 г.; 
                     - гр.д. № 15803/2006 год., обр. на 21.07.2006 г. - чл.1, ал.1 
ЗОДВПГ.  С определение в з.з. от 03.10.06 г. съдът е спрял производството по 
делото, на осн. чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК /отм./. Правени са писмени запитвания 
за движението на преюдициалния спор, последната справка е от м. юни 2010 
год.;  
                - гр.д. № 27536/2007 год., обр. на 26.11.2007 г. - чл. 59 ЗЗД. С 
определение, постановено в с.з. от 14.03.2008 г. съдът е спрял производството 
по делото, на осн. чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК /отм./, до приключване на 
преюдициалното дело с влязъл в сила съдебен акт. Правени са справки по 
движението на преюдициалното дело, последната е от м. юни 2010 г.; 
       - гр.д. № 27964/2007 год., обр. на 28.11.2007 г. - чл. 135 ЗЗД. С 
определение в с.з. от 03.06.2008 г. съдът е спрял производството по делото, на 
осн. чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК /отм./. Правени са справки, вкл. и през м. юни 
2010 г,. относно движението на преюдициалния спор. 
 

          Към момента на проверката се установи, че при повечето от 
спрените дела на 42 състав, през 2009 г. и през м. юни 2010 год. са направени 
служебни  справки – писмени или устни, по разпореждане на титуляра на 
състава. 
 
                     ІV. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА за  2009 г.- 77 бр. 
  
                    От проверката на случайно избрани прекратени дела,  
констатирахме: 
                    - гр.д. № 10965/2009 год., обр. на 20.02.2009 г., -  чл. 415, ал.1 ГПК 
/отм./. В с.з. от 28.09.09 г. съдът е прекратил производството по делото поради 
отказ от предявения иск, на осн. чл. 233 ГПК; 
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                     - гр.д. № 38848/2009 год., обр. на 03.08.2009 г. - чл.55, ал.1 ЗЗД. В 
с.з. от 02.03.10 г. съдът е прекратил производството по делото, на осн. чл. 130 
ГПК, поради недопустимост на предявения иск; 
                    - гр.д. № 7923/2009 год., обр. на 10.02.2009 г., - чл. 286, ал.1 ТЗ. В 
с.з. от 26.03.2010 г., съдът е прекратил производството по делото, на осн. чл. 
233 ГПК, поради отказ от иска; 
              - гр.д. № 5184/2009 год., обр. на 27.01.09 г. -  чл. 143, т.1 ЗЗД. В 
с.з. от 03.11.10 г. съдът е прекратил производството по делото, поради отказ от 
предявения иск.  
     
                     От справка по срочната книга за 2009 г. се констатира, че част 
от прекратените в с.з. искови производства са на основание чл. 232 ГПК или 
чл. 233 ГПК.   
 

           V.  ОБЯВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  съгласно чл. 235, ал. 5, 
изр. първо  и чл. 13 ГПК .   

 
                    Проверката установи, че през 2009 г. от 55 дела  обявени за 
решаване за периода 07.05.2009 – 30.10.2009 г. /периода на командироване/ от 
съдия МАРИЯНА МАРКОВА  51  решения  са обявени над 3 месеци, някои от 
които и над 6 месеци, далеч извън срока  по чл. 235, ал. 5 ГПК,  като напр.: 
                     - гр.д. № 21353/2006 год., даден ход по същество на 12.05.09 г., 
съд. решение е обявено на 18.11.09 г.; 
                     - гр.д. № 27969/2006 год., даден ход по същество на 15.05.09 г., 
съд. решение е обявено на 12.02.10 г.; 
                     -  гр.д. № 24724/2007 год.  даден ход по същество на  15.05.09 г. 
съд. решение е обявено на 12.02.10 г.  
         - гр.д. № 28491/2006 год., даден ход по същество на 29.05.09 г., 
съд. решение е обявено на 02.03.10 г.; 
       - гр.д .№ 6516/2009 год., даден ход по същество на 30.10.09 г., съд. 
решение е обявено на 02.03.10 г.; 
      - гр.д. № 2196/2009 год., даден ход по същество на 27.10.09 г., съд. 
решение е обявено на 26.05.10 г.; 
                    - гр.д. №22283/2008 год.,даден ход по същество на 09.06.09 г., съд. 
решение е обявено на 12.02.10 г. 
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                    През първото тримесечие на 2010 г. съдия ГЕРГАНА КИРОВА е 
обявила за решаване 34 дела, като по всичките към датата на проверката 
има обявен съдебен акт  в срок до три месеца, а по едно  дело – над 3-
месечния срок: гр.д. № 27344/2008 г., обявено за решаване в с.з. на 12.02.10 г., 
съд. решение е обявено на 14.05.10 г. 
 
                През 2009 г. са постановени 4 неприсъствени решения, през 
първото три месечие на 2010 г. няма постановени неприсъствени решения. 

          При проверка на произволно избрани дела, приключили с 
постановяване на неприсъствено  решение, се констатира, че е извършвано 
връчване на страната, срещу която неприсъственото решение е постановено, с 
оглед правото на защита по реда на чл. 240 ГПК. 
 
                    VІ. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗГЛЕДАНИ ПО ДЕЖУРСТВА - по реда на чл. 390 ГПК  - 29 бр.  
 
                    През 2009 год. на 42 състав са били разпределени на дежурство 29 
бр. дела по реда на чл. 390 ГПК.  В деня на образуването им те са докладвани 
на състава и още същия ден съдията се е произнасял.  При проверката на 
произволно избрани дела  се констатира следното:  
                    - ч.гр.д. № 32661/2009 год., обр. на 25.06.2009 г. В с.д. съдът е 
допуснал исканото обезпечение,  посочил е размер на гаранцията и срок за 
предявяване на бъдещия иск, считано от датата на получаване на 
обезпечителната заповед.По делото е представено доказателство за иска  
предявен в указания срок; 
                     - ч.гр.д. № 32663/2009 год., обр. на 25.06.2009 г.за допускане 
обезпечение по бъдещ иск.В с.д. съдът е допуснал исканото обезпечение, 
посочен е размер на паричната гаранция и е определен 15 - дневен срок за 
предявяване на бъдещия иск. Има представено доказателство за предявен иск в 
указания срок; 
                    - ч.гр.д. №48925/2010 год., обр. на 12.10.2010 г. С определение от 
с.д. съдът е допуснал исканото обезпечение, определил е парична гаранция и  
20-дневен срок за предявяване на бъдещия иск. Към момента на проверката не 
е изтекъл определения срок за представяне на доказателство за предявен иск; 
                   - ч.гр.д.№ 49230/2010 год., обр. на 13.10.2010 год.В с.д. съдът е 
допуснал исканото обезпечение, определил е парична гаранция и  20-дневен 
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срок за предявяване на бъдещия иск. Към момента на проверката не е изтекъл 
определения срок за представяне на доказателство за предявен иск; 
                    -  ч.гр.д.№ 49231/2010 год., обр. на 13.10.2010 г. С определение от 
с.д. съдът е отхвърлил молбата за допускане обезпечение на бъдещ иск като 
неоснователна. 
 
                    Проверката констатира, че обезпечителните производства са 
администрирани в срок от съдията-докладчик, в съответствие с 
разпоредбата на чл. 395, ал.2 ГПК. 
 
      VІІ. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА по  чл. 310 ГПК  
 
                    През 2010 г., 42 състав е разгледал 4 дела, образувани по реда на 
Глава двадесет и пета: 1 дело останало висящо от 2008 г., 2 дела от 2009 год. и  
1 дело от 2010 г.:  

- гр.д. № 41722/2008 год., обр. на 05.12.2008 г., разгледано по реда 
на чл. 310, т. 2 ГПК. Делото е докладвано на състава на 09.12.08 г., на с.д. е 
изпратен препис от ИМ на ответника – получено на 31.01.09 г. Изготвен е 
доклад по делото, първото с.з. е било на 10.04.09 г. За събиране на допуснати 
доказателства, са проведени с.з. на: 12.05.09 г.; 12.06.09 г., когато 
производството по делото е спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК. На  16.06.09 
г., съдът служебно е възобновил производството по делото. На 30.06.09 г. е 
постъпила молба за допускане на обезпечение, оставена без уважение с 
определение от с.д, обжалвано с ч.ж. пред СГС, който с  определение от 
14.09.09 г., по ч.гр.д. № 7958/2009 г., АО, ІІІ-а състав, я  оставил без уважение. 
Делото е върнато в СРС на 20.10.09 г.На  30.10.09 г., делото е насрочено за 
01.12.09 год. В с.з. на 05.02.2010 г. е даден ход по същество, съдът е 
постановил, че ще се произнесе с решение на 19.02.10 г. Решението е обявено 
на 19.02.10 г.; 

 - гр.д. № 26649/2009 г., обр. на 28.05.09 г., по реда на чл. 310, т. 2 
ГПК. На 28.05.09 г., ИМ оставена без  движение, на 05.06.09 г. е представена 
молба с изпълнени указания.  На 05.06.09 г. е изпратен препис от ИМ на 
ответника за отговор, депозиран на 22.07.09 г.  Определението по чл. 312 ГПК 
е от 30.07.09 г., изготвен е доклад по делото. В първото с.з. от 17.08.09 г. не е 
даден ход на делото, поради нередовна процедура по призоваване. В с.з. на: 
25.09.09 г.; 20.11.09 г.; 02.02.2010 г. не е даден ход на делото. На 04.02.10 г. е 
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изискана сл. справка за адреса на ответника. Проведени са с.з. на 13.03.10 г. и 
20.04.10 г., когато е даден ход по същество, съдът е обявил, че ще се произнесе 
с решение на 04.05.10 г. Решението е обявено на 04.05.10 г.; 
       - гр.д. № 27380/2010 г., обр. на 15.06.10 г., по реда на чл. 310, т. 2 
ГПК. На 16.06.10 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. 
Съобщението е връчено на ответника на 29.07.10 г.,  по реда на чл. 50, ал. 4 
ГПК. На 28.09.10 г. е изготвен доклад по делото, първото с.з. е насрочено за 
29.10.2010 г. 
 
       От проверените дела се установи, че докладчика се е произнасял 
веднага, в деня на образуване на делото или най-късно на следващия ден. При 
постъпване на молби по делата, докладчика се е произнасял още същия ден, 
като са извършвани необходимите процесуални действия по движението. От 
проверените дела се налага извода, че съдиите са проявявали стремеж за 
спазване на  сроковете, визирани в Глава двадесет и пета  ГПК, с изключени 
на гр.д. № 41722/2008 год. – първото по делото с.з. е насрочено за дата по-
късно от 3 седмици, в нарушение на чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК. Всички проверени 
дела на състава са приключили през 2010 г. от съдия КИРОВА, спазила всички 
процесуални срокове. 
 
                    VІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
         
                     Проверени бяха  и образуваните дела  през 2010 г., на доклад на 
съдия КИРОВА. Проверката констатира, че съдия Кирова се е произнасяла в 
срок от 9 до 20 дни: ч.гр.д. № 39144/2010 г.; ч.гр.д. № 15292/2010 год.; ч.гр.д. 
№ 14387/2010 г.; ч.гр.д. № 27431/2010 г.; ч.гр.д. № 31284/2010 г.; ч.гр.д. № 
5359/2010 г.; ч.гр.д. № 39564/2010 г., ч.гр.д. № 14016/2010 г. 
        
                    Делата, образувани по реда на заповедното производство са 
своевременно администрирани. По проверените дела има отбелязване за 
издадения изпълнителен лист върху представения документ и заповедта за 
изпълнение. По дела, образувани, по реда на чл. 417, т. 9 ГПК, проверката 
установи, че върху оригинала на записа на заповед се поставя печат на съда 
за издадения ИЛ и се връща на заявителя след подадена молба и 
разпореждане на докладчика. По делата, по които постъпят възражения по 
реда на чл. 414, ал. 2 ГПК, заявителят се уведомява - чл. 415, ал. 1 ГПК и се 
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следи стриктно за изпълнението на чл. 415, ал. 2 ГПК – представяне на 
доказателства за предявен иск.  
 
                    ИЗВОДИ: 
 
                    Проверката на 42 състав установи, че делата са своевременно 
администрирани, съдебният деловодител Л. И. е служител без опит в работата, 
но проявява желание и стремеж качествено и в срок  да усвои деловодната 
дейност. За проверявания период – 2009 г., първо тримесечие на 2010 г., 
съставът е имал трима титуляри, като за не малък период от време,  в с.з. са 
влизали съдии по график. Липсата на постоянен титуляр на състава, както и 
неопитността на съдебния деловодител, се е отразило на администрирането на 
делата. 

Към 13.10.2010 г., датата на проверката, са констатирани 196 бр. 
дела без движение, в по-голямата си част са своевременно администрирани. 
Спрените дела на състава са 12 бр., своевременно администрирани.   

След назначаването на съдия КИРОВА за титуляр на 42 състав, 
считано от 01.01.2010 г., са предприети мерки по намаляване висящността на 
делата. През 2010 г., съдебните заседания се насрочват през около 2-3 месеца, 
като се съобразява причината за отлагането. Определението по чл. 140 ГПК е 
постановявано средно от 30 до 40 дни от постъпване на отговора на ответника 
или на изтичане срока за това.  

Решенията по всички свършени дела на съдия КИРОВА са обявени 
в разумния тримесечен срок, с изключение на едно дело, обявено в срок малко 
над 3 месеца. 

През 2009 г., 42 състав е решил 143 искови производства, повечето 
от тях с правна и фактическа сложност. Проверката установи, че делата се 
проучват много добре, при констатирана нередовност на ИМ същата се оставя 
без движение, с указания за изпълнение. Всички докладчици са изготвяли 
проект за доклад, по смисъла на чл. 140, ал. 3 ГПК.   
 
 

43 състав 
    
                     Титуляр на 43 състав за проверявания период е била съдия М. 
АПОСТОЛОВА - от 2008 г. до 26.05.2010 г. /излязла в отпуск по майчинство/, 
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а  считано от 27.05.2010 г. - съдия ВАЛЕРИЯ БРАТОЕВА. Съдия БРАТОЕВА  
е била младши съдия в СГС от 19.03.2007 г. до 24.01.2010 г. На 25.01.10 г. е 
командирована  на 80 състав – ІІІ ГО, а от 27.05.10 г. е назначена за титуляр на 
43 състав.   

 Съдебен деловодител на 42 и 43 състав е Л. И., започнала работа в 
СРС през м. юли 2008 г., а като съдебен деловодител на 42 и 43 състав е била 
от м. декември 2008 г. до м. май 2009 г., след това от м. септември  2009 г. 
Съдебен секретар е М. Б. - в дълъг отпуск по болест, поради което  съдебните 
секретари влизат по график.  
                      
                    І. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ  ДЕЛА на 43 състав  
 
                    По изготвените справки от съд. секретар, съд. деловодител и 
електронните справки на статистика  са налице следните данни: 
                    Общ брой висящи дела на състава към 01.01.2009 г. – 251 бр. Общ 
брой разпределени дела за цялата 2009 г. – 1133 бр., от които – 82 бр. 
обезпечения  по чл. 390 ГПК /по дежурство/ или общо за разглеждане – 1384 
бр. гр. дела. 
                     Свършените граждански дела за 2009 г. са 1106 бр., от които  770 
бр. заповедни производства. В тримесечен срок  са свършени – 874 бр.,  или 
79.02 %  от всички дела.  
                     През 2009 г. свършените искови производства  са  180 бр., от 
които 163 бр. са решените със съдебен акт, а 17 бр. са прекратени в с.з. или по 
спогодба, видно от книгата за откритите с.з.   
                     Общия брой постановени съдебни актове приключващи делото, 
видно от книгата за закрити и разпоредителни заседания – 863.  
                     Общо прекратени производства – 100 бр. дела.   
                     Спрени производства на състава – 28 бр., от които 3 дела са 
спрени през 2009 г.  
        През  2009 г. на 43 състав са насрочени в съдебно заседание 495 
бр. дела от които са отложени 315 бр. или  63.63 %, а през първото тримесечие 
на 2010 г. от насрочените 140 дела са отложени 84 или 60 %.  
                     Общ брой висящи  граждански производства към 31.12.2009 г. – 
278, а към 01.10.2010 г. – 294 дела. 
                     Посочените по-горе данни открояват нивото натовареност на 
състава.  
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                     ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
 
                    От проверката на гражданските дела бе констатирано, че 
преимуществено съдебните заседания  по доказателствата се насрочват  през 
два до три месеца. Проверката констатира, че съдия М. АПОСТОЛОВА е 
насрочвала заседанията съобразно причината за отлагане на делото, например 
за събиране на доказателства, за становище или при допусната съдебна 
експертиза делата са насрочвани до два месеца, при нередовна процедура по 
призоваване или при дадена възможност за постигане на спогодба между 
страните -  след месец до два месеца.  

          Налага се извода, че няма безпричинно отлагане на дела за срок, 
по-дълъг от два месеца.  
                    От книгата за откритите с.з. констатирахме, че през 2009 г. месечно 
са провеждани 5 - 7 с.з., с насрочени от 3 до 23 бр. граждански дела, напр.:  
                    - през м. април 2009 г. са били проведени 6 с.з.: на 07.04.2009 г. – 
с насрочени 11 дела; на 10.04.2009 г. с насрочени 10 гр.дела; на 14.04.2009 г. с 
насрочени 10 гр. дела; на 17.04.2009 г. с 12 насрочени дела; на  21.04.2009 г. с 
насрочени 7 дела; на 24.04.09 г. с насрочени 4 дела;  
                    - през м. октомври 2009 г. са проведени 6 с.з.: на 09.10.2009 г. с 11 
насрочени дела; на 13.10.09 г. – с 10 насрочени дела; на 20.10.09 г. с насрочени 
8 дела; на 23.10.09 г. с насрочени 9 дела; на 27.10.09 г. с насрочени 12 дела; на 
30.10.09 г. с насрочени 9 дела. 
                    При проверка на срочната книга за 2009 г. се констатира, че 
същата е прошнурована, но е с разлепени листа. При обявените за решаване 
дела, в графа „решение” е залепен диспозитива на постановения съдебен акт, 
като до м. ноември 2009 г. няма изписване на номер на решението. По всички 
дела има четливо отбелязване на причините за отлагането на делата, датата на 
предаване на делото в канцеларията и подпис на деловодителя.  
                  При проверка на срочната книга за 2010 г. се констатира, че 
същата се води добре, с изписване номер на обявеното решение и залепване 
диспозитива на същото, както и изрично отбелязване на неприсъственото 
решение. Първото с.з. за 2010 г. е на 02.02.10 г., с насрочени 7 дела.  
  
                     - ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА преди 2009 г., както и през 2009 г. и 
НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ ДАТАТА НА ПРОВЕРКАТА 
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                    От деловодните книги и проверка на произволни дела бе 
констатирано:   
                     - гр.д. № 27618/2007 год., обр. на 27.11.2007 г., иск по чл. 108 ЗС. 
На 03.12.07 г., ИМ е оставена бeз движение. На 12.02.2008 г. е представена 
молба-уточнение. На 14.02.08 г. е разпоредено вписване на ИМ в АВ, вписана 
на 16.05.08 г. В първото с.з. на 10.10.08 г., поради нередовно призоваване на 
ответник, не е даден ход на делото. В с.з. на: 30.01.09 г., 20.03.09 г., 17.04.09 г., 
05.06.09 г., 09.10.09 г., 01.12.09 г., не е даден ход на делото, поради нередовна 
процедура по призоваване на ответника. Извършвани са процесуални 
действия, с оглед издирване актуален адрес, извършено е уведомяване чрез 
ДВ. В с.з. на 16.02.10 г., ответникът редовно уведомен чрез публикация в ДВ, 
назначен е особен представител. Проведени са с.з. на: 13.04.10 г., 11.06.10 г., 
насрочено за 15.10.10 г.;  
       - гр.д. № 33125/2008 год., обр. на 29.10.08 г., иск по чл. 81 ЗЗ, във 
вр. с чл. 86 ЗЗД. На 16.01.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника, 
съобщението върнато в цялост. На 13.02.09 г., ИМ е оставена б. дв. с указания. 
На 28.04.09 г. е поискано удължаване на срок уважено. Съобщението до 
ответника е  връчено чрез залепване на уведомление и е  назначен особен 
представител. На 29.10.09 г. е изпратено писмо до САК. На 08.03.2010 г. е 
представен отговора от проц. представител на ответника. На 10.05.10 г. е 
постановен доклада по чл. 140 ГПК. Първото с.з. е било на 02.07.10 г. и за 
изготвяне назначената експертиза, делото е отложено. В с.з. на 08.10.10 г. е 
даден ход на делото,но поради не изготвена експертиза, делото е отложено за 
26.11.10 г.; 
                    - гр.д. № 36/2009 год., обр. на 05.01.2009 г., иск по чл. 108 ЗС. На 
20.02.09 г., ИМ е оставена без движение, съобщението е изпратено на 20.03.09 
г. На 31.03.09 г. е представена молба-уточнение, на 02.04.09 г. е указано на 
ищеца да представи док. за внесена ДТ. На 15.05.09 г. са представени 
доказателства. На 25.05.09 г. е разпоредено вписване на ИМ в АД, вписана на 
11.02.2010 г. На 19.02.10 г. е изпратен препис от ИМ на ответника, чийто 
отговор е представен на 29.03.10 г. На 05.05.10 г. е определението по чл.140 
ГПК и делото насрочено в с.з. на 29.06.10 г. За разпит на допуснатите 
свидетели, делото е отложено за 15.10.10 г.;  
                - гр.д. № 4654/2010 г., обр. на 01.02.2010 г., по чл. 86 ЗЗД. На 
08.02.10 г., ИМ е оставена без движение. На 02.03.10 г. е представена молба-
уточнение. На 05.03.10 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, 
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депозиран на 22.04.10 г. Определението по чл. 140, ал. 1 ГПК и проекта за 
доклад са от 05.05.10 г. Първото с.з. е проведено на 29.06.10 г., за разпит на 
допуснат свидетел, делото е отложено за 15.10.10 г.  
   
                    Първото съдебно заседание по делата, образувани след 01.03.2008 
год. е насрочвано след около  4-6 месеца, при редовна ИМ. В случаите, когато 
ИМ е оставяна без движение,  първото с.з. е било след 6 до 12 месеца след 
образуването на делото. Съдебните заседания са насрочвани през около 1-2 
месеца (без съдебната ваканция). Проверката установи, че няма безпричинно 
отлагане на съдебни заседания, прецизират се доказателствените искания на 
страните и не се допуска събиране на доказателства след преклузивния срок. 
От постъпване на отговора на ответника или на изтичане на срока за това, 
до постановяване на определението по чл. 140 ГПК, минават средно от 13 до 
35 дни. 
 
      - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ОСТАВЕНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 Произволно бяха проверени  някои от делата:    
  - гр.д. № 11871/2007 год., обр. на 18.05.2007 г., иск по чл. 11, ал. 2 

ЗСПЗЗ. На 11.06.07 г., ИМ е оставена без движение. На 03.07.07 г. ИМ отново е 
оставена б. дв. На 09.07.07 г. е дадена отново възможност на ищеца да изпълни 
указанията на съда. На 26.09.07 г. и  на 24.10.07 г. са подадени молби за 
удължаване на срока, уважени. На 25.02.08 г., съдът е върнал ИМ, поради 
неизпълнени указания, обжалвано с ч.ж. уважена от СГС на 10.06.08 г.  по 
ч.гр.д. № 1125/08 г. ТК, отменяйки  разпореждането за връщане на ИМ и е 
върнал делото на 43 състав на 12.06.08 г. за продължаване на 
съдопроизводствените действия. На 13.06.08 г., съдът е дал възможност на 
ищеца да изправи нередовността на ИМ, поисканото удължаване на срока е 
уважено. На 27.10.08 г. е представена молба с доказателства, поискано е изд. 
на ново СУ. На 11.03.09 г. отново е поискано удължаване на срока. На 25.08.09 
г. е представена молба-уточнение. На 16.09.09 г. е поисканата правна помощ от 
ищеца. На 07.01.10 г. са изискани обяснения от връчителя за не върнатото 
съобщение. На 11.01.10 г. е оставена без уважение молбата за правна помощ и 
отново са дадени указания на ищеца, на 26.03.10 г. е представена молба-
уточнение. Съобщението до ответника е върнато в цялост, на 08.06.10 г. са 
дадени указания на връчителя. Дадени са указания на ищцата, връчени при 
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отказ. На 27.08.10 г. е дадена последна възможност на ищцата  точно да 
изпълни указанията на съда. Съобщението е изпратено до ищцата на 01.10.10 
год.; 
                    - гр.д. № 21680/2009 г., обр. на 22.04.2009 г., иск по чл. 415, ал. 1 
ГПК. На 14.05.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, върнато 
в цялост. На 15.09.09 г. е указано на ищеца да представи удостоверение за 
адресна регистрация на ответника, изд. е СУ. На 04.12.09 г. е разпоредено да се 
изпрати препис от ИМ на ответника, съобщението с преписа е изпратено на 
10.02.10 г. На 04.06.10 г. е изискано от БП съобщението и обяснения от 
връчителя. На 22.06.10 г. съдът е указал, при неоткриване на ответника да се 
залепи уведомление по смисъла на чл. 47, ал. 1 ГПК. Към 12.10.2010 г., 
съобщението не е върнато по делото от БП, делото не е докладвано; 
                     - гр.д. № 50368/2009 год., обр. на 11.11.2009 г., иск по чл. 415 
ГПК. На 19.11.2009 г. е изпратен препис от ИМ на ответника, върнато в цялост 
на 03.02.10 г. На 15.03.10 г., съдът е разпоредил връчване по реда на чл. 47, ал. 
1 ГПК. На 07.06.10 г. е изпратено писмо до БП, с което е изискан отрязъка от 
съобщението и обяснения от призовкаря. На 24.06.10 г. е изискана справка по 
Наредба № 14/18.11.2009 г. На 28.08.10 г., е върнато съобщението в цялост. На 
21.09.10 г. са дадени указани до връчителя;  
      - гр.д. № 38571/2009 год., обр. на 31.07.2009 г., облигационен иск. 
На 21.10.09 г., ИМ е оставена без движени. с указания, изпълнени с молбата от  
27.11.09 г. На 30.11.09 г. ИМ отново е оставена б. дв. На 26.01.2010 г. е 
представена нова молба – уточнение. На 02.02.10 г. е изпратен препис от ИМ 
на ответника за отговор, върнато в цялост  на 09.03.10 г. На 15.03.10 г.  е 
изискана справка по Наредба № 14/18.11.09 г. На 17.03.10 г. отново е изискана 
справка. На 24.03.10 г. е изпратен препис от ИМ на ответниците, съобщенията 
са върнати в цялост. На 27.05.10 г. да се призоват ответниците чрез залепване 
на уведомление. С определение от 11.06.10 г. е предоставена правна помощ. На 
24.09.10 г. е представена молба и платен депозит, с оглед предоставената 
правна помощ. Към момента на проверката (12.10.10 г.) не беше пристигнало 
писмо от САК с определен адвокат; 

  - гр.д. № 380/2009 г., обр. на 06.01.2009 г., иск по чл. 26 ЗЗД. На 
16.03.09 г. е допуснато обезпечение на предявения иск. На 20.02.09 г., ИМ е 
оставена без движение, като молбата уточнение е представена на  25.02.09 г. 
На 27.02.09 г. съдът е разпоредил вписване на ИМ. На 07.04.09 г. е изпратен 
препис от ИМ на ответниците, съобщението върнато в цялост. На 14.05.09 г. е  
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указано на ищеца да представи удостоверение за адресна регистрация на 
ответниците, изд. е СУ. На 22.06.09 г. е представена молба с доказателства, на 
09.07.09 г. е разпоредено да се изпрати препис до ответниците, съобщенията са 
изпратени на 18.08.09 г. Единият ответник не е намерен, изд. е СУ. На 09.12.09 
г. е представено писмо от Община – Своге, с оформено уведомление до единия 
ответник. На 27.01.10 г., ИМ е оставена б. дв., за внасяне депозит за 
назначаване на особен представител. На 17.02.10 г. е изпратено писмо до САК. 
На 04.05.10 г. е представен отговор на ИМ от проц. представител на ответника. 
На 25.06.10 г., съдът е констатирал, че ИМ е нередовна, дал е 7 дн. срок, в 
който да уточнят правния си интерес. Молба-уточнение е представена на 
27.07.10 г. С разпореждане от 14.09.10 г., с оглед молбата –уточнение, съдът е 
дал възможност на ищците да довнесат ДТ. Съобщението е изпратено на 
04.10.10 г.  
 
                    Към момента на проверката се установи , че 137 бр. дела са без 
движение. Проверката установи, че по всички дела се извършват различни 
процесуални действия. Основна причина, за оставяне делата без движение е 
невъзможността да се връчат съобщенията и книжата на ответника; 
оставяне многократно ИМ без движение, поради неизпълнени указания от 
съда; несвоевременно изпълняване разпореждането на съда от съдебния 
деловодител – има дела, по които от разпореждането на съда до 
изпълнението са минали 2 месеца. Длета без движение, трябва да се следят 
от деловодителя, да се докладват, с оглед своевременното им 
администриране. По други дела, с оставени ИМ без движение се констатира 
своевременно произнасяне по постъпили молби, по разпореждане на съда се 
извършват различни процесуални действия: изпращане на съобщения по чл. 
131 ГПК и изчакване на законовоопределения срок за отговор на ответника.  
 
                    - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ НАСРОЧВАНЕ ДЕЛАТА В 
ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ 
                    При проверката на насрочените дела  констатирахме, че съдия 
АПОСТОЛОВА се е произнасяла с разпореждане по чл. 131 ГПК 
констатирайки редовността на ИМ и приложенията към нея. След постъпване 
отговора на ИМ или след изтичане срока за това, делата са докладвани 
своевременно на титуляра. Определенията по чл. 140, ал. 1 ГПК са 
изчерпателни. Съдия Апостолова е изготвяла проект на доклад.   
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                    -ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО и върнати в с.з.  
     Проверката установи, че през 2009 г., съдията докладчик е отменил 
дадения ход по същество по 6 бр. дела. Проверката, установи: 
                - гр.д. № 9116/2007 год., обр. на 23.04.2007 г., иск по чл. 108, ЗС. В 
с.з. от 29.05.2009 г. е даден ход по същество. В срока за произнасяне съдът е 
установил, че липсва конкретизация на имота, налице е нередовна ИМ и на  
30.07.09 г., е отменил дадения ход по същество на делото и е оставил ИМ без 
движение. В с.з. на 13.10.09 г. е даден ход по същество на делото, решението е 
обявено на 13.11.09 г.; 
       - гр.д. № 7164/2006 г., обр. на 28.03.2006 г., иск  по чл. 97 ГПК 
(отм.). В с.з. от 09.10.2009 г. е даден ход по същество на делото. В срока за 
произнасяне съдът е констатирал, че делото не е изяснено от фактическа 
страна, не се сочи основанието, на което се претендира обезщетение, не е 
представено доказателство за представителна власт на управителя на ЕТ, 
поради което на 25.11.09 г. е отменил дадения ход по същество и е оставил ИМ 
б. дв. Проведени са с.з. на 02.02.10 г., 23.03.10 г., когато е даден ход по 
същество. Решението е обявено на 17.06.2010 г.; 
       - гр.д. № 13123/2006 год., обр. на 15.06.2006 г., по чл. 39 ЗЖСК – 
отмяна на решение на ОС. В с.з. на 09.06.09 г. е даден ход по същество на 
делото. На 12.06.09 г. е представена молба, с която ищцата се отказва от 
предявените искове и моли, производството по делото да бъде прекратено. С 
определение от 23.06.09 г., съдът е съобразил подадената молба, отменил е 
дадения ход по същество и е прекратил производството по делото.  
     

          Проверката установи, че делата са били с фактическа и правна 
сложност. По гр.д. № 9116/2007  г. и гр.д. №7164/2006  г. би могло да се 
направи извод за недобра предварителна подготовка по делата, наложило 
отменянето на дадения ход по същество и насрочването им в с.з. От друга 
страна, следва да се отчете голямата натовареност и малкия брой дела ( 2 
дела, с отменен ход по същество, по причина на съда), по които се е 
наложило отмяна хода по същество и връщане на делата за допълнително 
разглеждане. От обявените за решаване 53 бр. дела, за първото тримесечие 
на 2010 г., съдия Апостолова има отменен ход по същество само по едно дело 
– гр.д. № 31977/2008 г. 
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          ІІІ. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  - общо 28 бр. 
 

                    Спрени дела през 2009 г. на 43 състав – 3 бр. 
При проверката на случайно избрани дела се установи следното: 

                    - гр.д.№7608/1994 год., обр. на 01.07.1994 г.- иск за собственост и 
възстановяване нарушено владение. В з.з. от 21.04.2000 г. съдът е спрял 
производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б.”г”  ГПК /отм./, до 
приключване с влязло в сила решение по преюдициалното дело. Правени са 
справки за движението на преюдициалния спор, последната от които е от 
януари 2008 г.; 
                    -  гр.д.№1227/1997 год., обр. на 20.02.1997 г. - иск по чл.108 ЗС. В 
з.з. от 31.03.1997 г. производството по делото е спряно, на осн. чл. 182, ал. 1, 
б.”г” ГПК /отм./. Справка за движението на преюдициалния спор е правена  
през годините, последната е от м. януари 2008 г. По делото има приложено 
разпореждане от 07.06.2010 г. за извършване на справка по преюдициалното 
дело, писмото за това е изпратено на 18.08.10 г., но към момента на проверката 
няма получена обратно съобщение; 
                    - гр.д. №7330/2007 год., обр. на 05.04.2007 г. – облигационен иск. 
С определение, постановено в с.з. от 02.11.2007 г. съдът е спрял 
производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б.”г”  ГПК /отм./, до 
приключване на производството по преюдициалното дело с влязъл в сила съд. 
акт. Справка за хода на преюдициалното дело е правена през 2009 г.; 
                 - гр.д. № 10593/2004 год., обр. на 15.11.2004 г., с пр. основание чл. 
126а, ал.1, б.”з” ГПК. С определение, постановено в з.з. от 10.10.2005 г. съдът 
е спрял производството по делото, на осн. чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК /отм./, до 
приключване на преюдициалното дело с влязъл в сила съдебен акт. Последната 
справка за движението на преюдициалния спор е от м. юли 2008 г.; 
                - гр.д. № 15804/2006 год., обр. на 21.07.2006 г., - иск по ЗОДВПГ. 
В з.з. от 10.12.2007 г. съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 182, 
ал.1, б.”г” ГПК /отм./. По повод на поискана справка от АССГ за движението 
на преюдициалния спор, на 17.07.08 г. по делото е постъпил отговор, с копие 
от постановен съд. акт по преюдициалното дело. Няма данни да е изисквана 
нова справка, относно това дали същият е влязъл в сила, с оглед възобновяване 
на спряното съдебно производство; 
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  Към момента на проверката се установи, че по част от 
спрените дела на 43  състав след м. януари 2009 г. не са правени  справки  и 
същите не са докладвани на титуляра на състава. 
 
                     ІV.ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА за 2009 г.- 100 бр.  
                    
                     От проверката на случайно избрани прекратени дела,  
констатирахме: 
                     - гр.д. № 5739/2009 год., обр. на 29.01.2009 г., пр. основание на 
иска чл. 55, ал.1 ЗЗД. В с.з. от 20.10.09 г. съдът е прекратил производството по 
делото, поради отказ от иска, на осн. чл. 233 ГПК;   
                     - гр.д. №22527/2009 год., обр. на 27.04.2009 г., - чл. 448, ал.2 ГПК. 
В с.з. от 23.02.2010 г. съдът е прекратил производството по делото, поради 
изчерпване предмета на делото; 
           - гр.д. № 9472/2008 г., обр. на 17.03.08 г. – с пр. основание чл. 2, 
ал.2 ЗОДОВ. Съдът в с.з. от 09.10.09 г. е прекратил производството по делото 
като процесуално недопустимо. 
   

           От извършената проверка се установи, че част от приключилите 
искови производства за 2009 г., по които няма постановен съдебен акт по 
съществото на спора, са тези, при които ИМ е върната, на осн. чл. 129, ал.3 
ГПК, респ. чл. 100, ал.2 ГПК /отм./ и на основание чл. 130, изр. първо ГПК, а 
друга част са прекратени в с.з., поради отказ или оттегляне на иска. 
   

 V. ОБЯВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  съгласно чл. 235, ал. 5, 
изр. първо и чл. 13  ГПК  
                      
                     Проверката установи, че по една  част от приключилите през 
2009 г. дела съдебният акт е обявен в срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК.  

           По останалите дела съдебният акт е обявен в срок до три 
месеца, а по незначителен брой дела /пет/ - в срок над 3-месеца, като 
просрочието е до 5 дни  като например: 
                     - гр.д. № 20618/2008 год., обр. на 23.07.2008 г., даден ход по 
същество  в с.з. на 03.02.2009 г. , съдебният акт е обявен на 07.05.2009 г.;  
                     - гр.д. № 19174/2007 год., обр. на 30.08.2007 г., даден ход по 
същество в с.з. на 10.02.2009 г. , съдебният акт е обявен на 28.05.2009 г.; 
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       - гр.д. № 5930/2005 год., обр. на 19.05.2005 г., даден ход по 
същество в с.з. на 24.03.2009 г. , съдебният акт е обявен на 26.06.09 г.; 
           - гр.д.№ 26738/2006 год., обр. на 05.12.2006 г.,даден ход по 
същество в с.з. на 29.05.2009 г., съдебния акт е обявен на 14.09.2009 г.;гр.д.№ 
20725/2007 год., обр. на 26.09.2007 г.,даден ход по същество  в с.з. на 
07.04.2009 г., съдебния акт е обявен на 09.07.2009 г. 
   
                     През първото тримесечие на 2010 г. съдия М. АПОСТОЛОВА е 
обявила за решаване 53 дела, като по голямата част от решенията са обявени в 
срок  от 1 до 2 месеци, една част – в срока по чл. 235 ал.1 изр. 1 ГПК, а другата 
част – в срок от 2 до 3 месеци  след заседанието, в което е завършено 
разглеждането на делата. За първото тримесечие на 2010 г. няма обявен 
съдебен акт в срок над 3-месеца. 

 За първото тримесечие на 2010 г. са постановени 12 
неприсъствени  решения, като е извършвано връчване на страната, срещу 
която то е постановено, с оглед правото на защита по реда на чл. 240 ГПК. 
 
                 VІ. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗГЛЕДАНИ ПО ДЕЖУРСТВА - по реда на чл. 390 ГПК  - 82 бр. през 
2009 г.  
 
                     През 2009 год. на 43 състав са били разпределени на дежурство 82 
бр. дела по реда на чл. 390 ГПК.  В деня на образуването им те са докладвани 
и съдията-докладчик веднага се е произнасял по искането. При проверката на 
произволно избрани дела  се констатира следното:   
                 - ч.гр.д. № 45462/2010 год., обр. на 20.09.2010 г. В с.д. съдът е 
отхвърлил молбата за допускане на обезпечение като неоснователна; 
                    - ч.гр.д.№ 45693/2010 год., обр. на 21.09.10 г. С определение от с.д. 
съдът е отхвърлил молбата за допускане на обезпечение като неоснователна; 
                    - ч.гр.д.№45707/2010 год., обр. на 21.09.2010 год. В с.д.  съдът е  
допуснал исканото обезпечение с посочени размер на парична гаранция и 
двуседмичен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от датата на 
получаване на съобщението. По делото има издадена обезпечителна заповед от 
29.09.10 г., след внасяне паричната гаранция; 
        - ч.гр.д.№ 45725/2010 г., обр. на 21.09.2010 г. С определение от 
с.д. съдът е допуснал исканото обезпечение с посочени  размер на парична 
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гаранция и двуседмичен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от 
датата на получаване на съобщението; По делото има издадена обезпечителна 
заповед от 29.09.10 г., след внасяне  паричната гаранция. 
 
                     Проверката констатира, че при обезпечителните производства 
съдията-докладчик е спазвал стриктно разпоредбата на чл.395, ал.2 ГПК, 
произнасяйки се по молбата за обезпечение на бъдещ иск в деня на подаването 
й.  
 
      VІІ. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА по  чл. 310 ГПК  
 
      В деловодството на Първо гражданско отделение не се отчитат 
делата, образувани по реда на Глава двадесет и пета ГПК, поради което няма 
данни колко дела е разгледа съдия АПОСТОЛОВА през 2009 г. През 2010 г. на 
съдия БРАТОЕВА е разпределено едно дело:  

- гр.д. № 13567/2010 г., обр. на 23.03.2010 г., разгледано по реда на 
чл. 310, т. 2 ГПК. На 24.03.10 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за 
отговор. На 27.04.10 г. е представена молба от ищеца, за промяна адреса на 
ответника. С разпореждане от 08.06.10 г., съдът е изискал незабавно отрязъка 
от съобщението. С разпореждане от 23.06.10 г., съдът е указал, ответника да се 
уведоми чрез залепване на уведомление. Срока за отговор на ответника е 
изтекъл на 30.07.2010 г.  Определението по чл. 312 ГПК е постановено на 
26.08.10 г., изготвен е доклад по делото  и е насрочено на 21.09.10 г., но поради 
нередовна процедура по призоваване на ответника, не е даден ход на делото.  
Делото е насрочено за 29.10.10 г.  
   
       От проверените 2 дела не може да се направи обобщен извод.  
Съдия АПОСТОЛОВА и съдия БРАТОЕВА  се  произнасят на следващият ден 
от образуване на делото. Не е спазван срока, визиран в чл. 312, ал. 1 ГПК – в 
деня на постъпване на отговора на ответника или на изтичане на срока за 
това съдът да  насрочи делото и да изготви доклада. От проверените дела, 
установихме, че съдия БРАТОЕВА е спазвала срока, визиран в чл. 312, ал. 1, т. 
1 ГПК – първото по делото заседание да се насрочва за дата не по-късно от 
три седмици, след постъпване на отговора или изтичането на срока за това. 
 
                    VІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
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                     Проверката констатира, че съдия АПОСТОЛОВА и съдия 
БРАТОЕВА са се произнасяли в рамките от 5 дена до 15 дена: ч.гр.д. № 
30845/2010 г.; ч.гр.д. № 39127/2010 г.; ч.гр.д. № 42403/2010 год.; ч.гр.д. № 
38230/2010 г.; ч.гр.д. № 14380/2010г.; ч.гр.д. № 13471/2010 г.; ч.гр.д. № 
5438/2010 г.; ч.гр.д. № 2806/2010г. 
        
                     Делата, образувани по реда на заповедното производство са 
добре администрирани. По проверените дела, обр. по реда на чл. 417 ГПК има 
отбелязване за издадения изпълнителен лист върху представения документ и 
заповедта за изпълнени. По делата, обр. по реда на чл. 410 ГПК има 
отбелязване да издадения ИЛ върху заповедта за изпълнение. По дела, 
образувани  по реда на чл. 417, т. 9 ГПК, проверката установи, че оригинала 
на записа на заповед се връща на заявителя, след подаване на молба. По 
делата са приложени копия от записа на заповед, след отбелязването за 
издадения ИЛ.  
 

          ИЗВОДИ: 
 

Проверката на 43 състав установи, че повечето делата са 
своевременно администрирани. Съдебният деловодител Л. И., е служител без 
опит в работата, но проявява желание и стремеж качествено и в срок  да усвои 
деловодната дейност. За проверявания период, титуляр на състава е била съдия 
АПОСТОЛОВА.  

Към 12.10.2010 г. – датата на проверката са констатирани 137 бр. 
дела без движение, като по някои от тях има забавяне по движението близо 2 
месеца, по вина на съдебния деловодител. Спрените дела са 28 бр., като по 
част от тях не са правени справки от м. януари 2009 г.   

Делата са насрочвани през около месец до два месеца, като 
отлагането в с.з. е било по обективни причини. Няма безпричинно отлагане на 
дела за срок по-дълъг от два месеца. Определението по чл. 140 ГПК е 
постановявано средно от 13 до 35 дни от постъпване на отговора на ответника, 
или на изтичане срока за това.  

От проверените две дела по Глава двадесет и пета се установи, че 
не е спазван срока, визиран в чл. 312, ал. 1 ГПК – в деня на постъпване на 
отговора на ответника или на изтичане на срока за това съдът следа да  
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насрочи делото и да изготви доклад. С оглед спазване разпоредбата на чл. 312, 
ал. 1 ГПК, съдебният деловодител следва да докладва делата своевременно. 

Решенията по свършените дела са обявени, както в срока по чл. 
235, ал. 5, изр. първо ГПК, така и в разумния тримесечен срок, с изключение на 
пет дела, постановени в срок над 3 месеца - за 2009 г.с просрочие до 5 дни. 
През първото тримесечие на 2010 г. няма обявен съдебен акт в срок над 3 
месеца. 

През 2009 г., съдия АПОСТОЛОВА е решила 163 бр. искови 
производства, повечето от тях с правна и фактическа сложност. Проверката 
установи, че делата се проучват добре, при констатирана нередовност на ИМ 
същата се оставя без движение, с указания за изпълнение. Изготвя се проект за 
доклад, по смисъла на чл. 140, ал. 3 ГПК.                 
 
 

44 състав 
 
                    Титуляр на 44 състав е съдия НЕЛИ АЛЕКСИЕВА, считано от 
16.05.2005 г., преди това - от 05.01.2004 г. - младши съдия  в СГС. 
                    Съдебен деловодител на 44 и на 45 състави до 20.01.2010 г. е била 
В. С. От 21.01.2010 г. на съставите деловодител е Х. Ц. - пенсионер, преди това 
съдебен деловодител на 35 и 36 състав, с 18 години стаж в съдебната система. 
Съдебен секретар е Ц. Б., дългогодишен служител с опит и стаж в съдебната 
система. 

  
                    І. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ  ДЕЛА на 44 състав  
 
                    По изготвените справки от съд. деловодител, съд. секретар и 
електронните справки на статистика са налице следните данни: 
                    Общ брой висящи дела на състава към 01.01.2009 г. – 190 бр. Общ 
брой разпределени дела през 2009 г. – 1135 бр.,  от които 93 бр. обезпечения 
по чл. 390 ГПК /по дежурство/, или общо за разглеждане – 1325 бр. гр. дела. 
                    Свършени граждански дела за 2009 г. са 1014 бр., от които 739 бр. 
са заповедни производства. В тримесечен срок са свършени – 769 бр., или 
75.83 %.      
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                    През 2009 г. свършените искови производства  са 118  бр., от 
които 107 бр. дела са решените със съдебен акт, а 11 бр. са прекратени в с.з., 
видно от книгата за откритите съдебни заседания.   
                    Общия брой постановени съдебни актове приключващи делото, 
видно от книгата за закрити и разпоредителни заседания – 890.  
                    Общо прекратени производства – 98 бр. дела 
                    Спрени производства на състава – 27 бр., от които 2 дела са спрени 
през 2009 г.  
                    През 2009 г. на 44 състав са били насрочени в съдебно заседание 
352 бр. дела, от които са отложени 227 бр., или 64.48 % , а  през първото 
тримесечие на 2010 г., от насрочените 118 бр. дела са отложени 71 или 60.16 
%.  
                    Общ брой висящи граждански производства към 31.12.2009 г. – 311 
, а към 01.10.2010 г. – 327 дела. 
                    С разпореждане на зам.- председателя на СРС и председател на 
първо гражданско отделение – МЪГЪРДИЧЯН, съдия АЛЕКСИЕВА е била 
включена в графици за заместване по текущите доклади с произнасяне в з.з. по 
делата на 42 и 51 състав, а по-късно и на 37 състав. 
                    Посочените по-горе данни открояват нивото натовареност на 
състава.  
 
                    ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
 
                    От проверката на гражданските дела бе констатирано, че 
преимуществено съдебните заседания  по доказателствата се насрочват  през 
два до три месеца. Заседанията са насрочвани съобразно причината за 
отлагането им,  например: за събиране на доказателства или при допусната 
съдебна експертиза, делата са насрочвани за след два, най-много до три 
месеца; при нередовна процедура по призоваване - до два месеца; при 
предоставена възможност за постигане на спогодба между страните по спора – 
до един месец.  
                    От книгата за откритите с.з. констатирахме, че през 2009 г. месечно 
са провеждани от 2 до 6 о.с.з., с насрочени от 1 до 21 бр. граждански дела, 
напр.:  
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                    - през м. април 2009 г. са били проведени 4 с.з.: на 09.04.2009 г. с 
насрочени 6 гр. дела; на 14.04.2009 г. с 13 насрочени дела; на  28.04.2009 г. с 
насрочени 17 дела; на 30.04.2009 г. с насрочени  10 дела;  
                    - през м. октомври 2009 г. са проведени 6 с.з.: на 01.10.2009 г. с 13 
насрочени дела; на 06.10.09 г. – с 16 насрочени дела; на 08.10.09 г. с насрочени 
9 дела; на 15.10.09 г. с насрочени 8 дела; на 27.10.09 г. с насрочени 11 дела; на 
29.10.09 г. с насрочени  10 дела.  
                    При проверка на срочната книга за 2009 г. се констатира, че в 
графа „решение” е направено отбелязване на ръка с „искът уважен” или „искът 
отхвърлен” – съгласно указанията на и.д. председателя на съда. При част от 
приключилите дела, в същата графа е изписан само номер на решението, без да 
е посочен диспозитива на същото и без отбелязана дата на предаване на делото 
в канцеларията.  
       При проверка на срочната книга за първото тримесечие на 2010 
г. се констатира добро водене на същата, с четливо изписване на причините за 
отлагане на делата. В графа „решения” се залепва диспозитива на съд. акт, с 
изписване номер на решението, посочване датата на обявяване и подпис на 
служителя.  
                     
                    - ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА преди 2009 г., както и през 2009 г. и 
НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ ДАТАТА НА ПРОВЕРКАТА 
                    От деловодните книги и проверка на произволни дела бе 
констатирано:   
                    - гр.д. № 9594/2005 год., обр. на 10.11.2005 г., иск по чл. 108 ЗС. 
ИМ е подадена на 09.08.05 г., оставена е без движение. След отстраняване на 
нередовността и вписването й в АВ, на 10.11.05 г. е образувано делото. 
Първото с.з. е било на 21.02.06 г. Проведени са с.з. на:  02.05.06 г., 27.06.06 г., 
02.11.06 г., 15.02.07 г., 22.03.07 г., 08.05.07 г., 27.09.07 г., 08.11.07 г., 31.01.08 
г., 13.03.08 г., 20.05.08 г., 16.10.08 г. – отложено поради заболяване, 18.11.08 г., 
05.03.09 г., 28.04.09 г. – отложено за по-късна дата, с оглед желанието на 
страните да постигнат спогодба, 01.10.09 г. 10.12.09 год., 09.03.10 г., 27.05.10 
г., за извънсъдебна спогодба, отложено за 07.10.10 год.; 
       - гр.д. № 31684/2007 год., обр. на 28.12.2007 г., иск по чл. 108 ЗС. 
На 24.01.08 г., ИМ е оставена без движение, а молбата–уточнение е 
представена на 13.02.08 г. Делото е докладвано на 04.04.08 г., когато ИМ  
отново е оставена без движение. На 07.11.08 г. е разпоредено вписване на ИМ 
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в АВ.  Първото с.з. е било на 24.02.2009 г.  Проведени са още с.з. на: 09.04.09 
г., 02.06.09 г., 08.10.09 г., 26.11.09 г. След с.з. на 26.11.09 г., делото е изпратено 
на СГС по ч. ж. от ищеца, оставена без разглеждане, с определение от 19.01.10 
г. на СГС, ГК, Б-1 състав. Делото е върнато в СРС на 23.02.10 г. Проведени са 
с.з. на 01.04.10 г. и на 13.05.10 г., когато за изготвяне на заключение на тройна 
експертиза, делото е отложено за 07.10.10 г.; 
                    - гр.д. № 31599/2008 год., обр. на 16.10.2008 г., иск по чл. 124 ГПК. 
На 09.01.09 г. ИМ е оставена без движение, а молбата–уточнение е подадена на 
04.02.09 г. На 04.02.09 г. е разпоредено вписване на ИМ в АВ, вписана на 
19.02.09 г. На 26.02.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. На 
13.05.09 г. е представен отговор, на 28.05.09 г. е представено допълнение към 
отговора. Определението по чл. 140 ГПК е от 20.07.09 г., изготвен е проект за 
доклад. Първото с.з. е било на 27.10.09 г., проведени са с.з. на: 26.11.09 г., 
17.12.09 г., 09.03.10 г. На 23.12.09 г. е подадена ч. жалба, оставена без 
уважение, с определение от 12.04.10 г. на СГС, ГК. На 04.06.10 г., делото е 
върнато на СРС, насрочено за разглеждане на 05.10.10 год.;  
                - гр.д. № 23544/2009 год., обр. на 18.05.2009 г., иск по чл. 79, ал. 1 
ЗЗД и чл. 256, ал. 1 предл. 2 ЗЗД. На 22.05.09 г., ИМ е оставена без движение, 
като молбата-уточнение е от 29.06.09 г. С разпореждане от 16.09.09 г., поради 
неизпълнени всички указания, съдът е върнал ИМ в една част. На 11.12.09 г. е 
изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. На 27.01.10 г. е представен 
отговора на ответника, определението по чл. 140, ал. 1 ГПК е от 23.04.10 г. 
Първото с.з. е проведено на 25.05.10 г., отложено за 24.06.10 г., за изготвяне на 
експертиза;  
     - гр.д. № 45850/2009 г., обр. на 08.10.2009 г., иск по чл. 59 ЗЗД. На 
09.10.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 
18.12.09 г. Определението по чл. 140 ГПК е от 06.01.10 г., изготвен е проект за 
доклад по делото. Първото по делото с.з. е било на 18.03.10 г. Проведени са с.з. 
на: 04.05.10 г., отложено за 05.10.10 г., с оглед изготвяне на експертиза. 
   
                    Първото съдебно заседание по делата, образувани след 01.03.2008 
год., е насрочвано след около 7 месеца, при редовна ИМ. В случаите, когато 
ИМ е оставяна без движение,  първото с.з. е било след около 12 месеца след 
образуването на делото. Съдебните заседания са насрочвани през около 1 - 2 
месеца (без съдебната ваканция). В случаите, когато страните са изразявали 
желание за постигане на извънсъдебна спогодба, делото е отлагано за срок 
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от около 5 месеца. От постъпване на отговора на ответника или на 
изтичане на срока за това, до постановяване на определението по чл. 140 
ГПК, минават средно от 16 до 50 дни, в изолирани случаи близо 3 месеца. 
 
      - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ОСТАВЕНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
                     Произволно бяха проверени   на 14.06.2010 г. някои от делата:       
                     - гр.д. № 888/2008 год., обр. на 16.01.2008 г., жалба срещу 
решение на ОСЗГ - Панчарево. На 18.02.08 г., жалбата е оставена без 
движение. На 25.03.08 г. е представена молба-уточнение. На 07.04.08 г., 
жалбата е оставена без движение повторно. Съобщенията до 3-мата 
жалбоподатели са върнати в цялост, с отбелязване от 08.06.08 г., че лицата не 
са намерени. На 12.12.08 г. е разпоредено да се изпратят нови съобщения, на 
09.03.09 г. е представена молба от жалбоподателите. На 10.03.2009 г. е  дадена 
последна възможност на жалбоподателите да изпълнят указанията на съда. 
Изпратени са съобщения на 10.03.09 г., като нито едно от тях не е върнато по 
делото.  Няма данни, делото да е докладвано след 10.03.09 г. Към момента на 
проверката около година, делото не е администрирано; 
      -  гр.д. № 35967/2008 год., обр. на 13.11.2008 г., искане по чл. 448, 
ал. 2 ГПК . На 18.12.08 г., молбата е оставена без движение за внасяне на ДТ, 
но съобщението до взискателя  е върнато в цялост. С разпореждане от 09.02.09 
г. е изискан адреса от ЧСИ. На 05.03.09 г. е представена молба с адрес на 
взискателя, на 03.07.009 г., е разпоредено да се изпратят указанията на съда. 
Съобщението е изпратено на 15.07.09 г., не е върнато по делото. Няма данни, 
делото да е докладвано след  м. юли 2009 г. Към момента на проверката, близо 
година,  делото не е администрирано; 
      - гр.д. № 40185/2008 г., обр. на 02.12.2008 г., чрез ДСИ, 
възражение по чл. 250 ГПК (отм.). На 30.01.09 г., молбата е оставена без 
движение. На 06.03.09 г. е представена молба-уточнение, поискано е издаване 
на СУ. На 12.03.09 г. е издадено  СУ и е удължен срока за изпълнение на 
указанията до 14.04.09 г. Издаденото СУ не е получено от молителя, делото не 
е докладвано след 12.03.09 г. Към момента на проверката , година и три 
месеца,  делото не е администрирано; 

- гр.д. № 28027/2006 год., обр. на 18.12.2006 г., иск по чл. 97, ал. 1 
ГПК. Делото е било разпределено на 48 състав. На 21.12.06 г., ИМ е оставена 
без движение с  указания. На 22.01.2007 г. е представена молба – уточнение, 
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поискано е изд. на СУ. На 24.01.07 г., ИМ отново е оставена  отново без 
движение. На 18.07.08 г., делото е преразпределено на 44 състав, с 
разпореждане на и.д. председателя – Н. МАДЖАРОВ. На 17.09.09 г. е 
разпоредено да се изпратят отново указанията на ищците (4-ма), на 23.10.09 г. 
е представена молба-уточнение от единия ищец. На 30.10.09 г. е указано, 
делото да се докладва след като се върнат съобщенията и от др. ищци. На 
07.01.10 г. са дадени указания от докладчика, на 15.01.10 г. е изпратено ново 
съобщение.  Към момента на проверката, съобщението не е върнато към 
делото, делото не е докладвано; 

- гр.д. № 3426/2009 г., обр. на 19.01.2009 г., иск по чл. 415 ГПК. С 
определение от 06.04.09 г. е оставено без уважение искането на ищеца по чл. 
219, ал. 1 ГПК, за привличане на трето лице – помагач, изискано е гр.д. № 
34564/2008 г., на СРС, 33 състав. Няма данни, определението на съда от 
06.04.09 г. да е изпратено на ищеца. На 25.01.10 г. отново е изискано делото от 
33 състав, не е представено по делото, няма данни от деловодителя за 
движението му. Делото не е администрирано, не е докладвано на докладчика 
повече от 1 година.  
 
                     Към момента на проверката се установи, че 135 бр. дела са без 
движение. Проверката установи, че има дела, които не са администрирани 
повече от година. Делата нито са докладвани на съдията, нито са  
предприети мерки по администрирането им.  
 
                     - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ НАСРОЧВАНЕ ДЕЛАТА В 
ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ 
                    При проверката на насрочените дела констатирахме, че съдия 
АЛЕКСИЕВА се е произнасяла с разпореждане по чл. 131 ГПК, констатирайки 
редовността на ИМ и приложенията към нея. Голяма част от делата не са 
докладвани своевременно на титуляра на състав, довело до неоснователно 
забавяне движението на делата. Определенията по чл. 140, ал. 1 ГПК са 
изчерпателни. Съдия Алексиева изготвя проект за доклад, по см. на чл. 140, ал. 
3 ГПК.   
 
                    - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО и върнати в с.з.  
                    Проверката установи, че през 2009 г., съдията докладчик е отменил 
дадения ход по същество по 2 бр. дела: 
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         - гр.д. № 1183/1998 г., обр. на 06.02.1998 г., жалба срещу решение 
на ОСЗГ – Овча купел. В с.з. от 06.10.09 г., съдът е дал ход по същество на 
делото. В срока за произнасяне – на 09.10.09 г. е докладвана молба, заведена в 
деловодството на 05.10.09 г., от жалбоподателя, от значение за правилното 
решаване на спора, поради което с определение от 12.10.09 г., съдът е отменил 
дадения ход по същество и е насрочил дело за разглеждане за 12.11.09 г. С 
решение от 17.03.10 г., съдът е отхвърлил жалбата. Делото по касационна 
жалба е в АССГ; 
        - гр.д. № 14305/2007 г., обр. на 21.06.2007 г., вещен иск. В с.з. на 
24.11.09 г. е даден ход по същество. В срока за произнасяне, съдът е 
констатирал, че на 01.12.09 г. е постъпила ч. жалба от ответника, по която 
следва да се произнесе горната инстанция, поради което с определение от 
03.12.09 г. е отменил дадения ход по същество и на 28.01.10 г. делото е 
изпратено на СГС, по компетентност.  
   

          Проверката установи, че по гр.д. № 1183/1998 г., съдът е отменил 
дадения ход по същество, поради не докладвана навреме молба, от значение за 
правилното решаване на спора, а по гр.д. № 14305/2007 г. причините за 
отмяна на дадения ход по същество е с оглед постъпилата ч. жалба, относно 
легитимните в производството страни, което е от значение за правилното 
решаване на спора. От проверените дела се налага изводът, че отмяна  хода 
по същество не е поради пропуски в работата на докладчика и може да се 
направи извод за много добра предварителна подготовка по делата.  
 

         ІІІ. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  - общо 27 бр. 
 

                    Спрени дела през 2009 г. на 44 състав - 2 бр. 
При проверката на случайно избрани дела се установи следното: 

                    - гр.д. № 1196/1993 год., обр. на 28.07.1993 г., иск по чл. 108 ЗС. В 
з.з. от 22.04.1994 г. съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 182, 
ал. 1, б. ”г”  ГПК /отм./, до приключване с влязло в сила решение по 
преюдициалното дело. В 30.06.95 г. е възобновено производството по делото, 
насрочено на 19.02.1998 г. когато съдът отново е спрял производството по 
делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б.”г”  ГПК /отм./. Справки по движението на 
преюдициалния спор са правени през годините, като последната е от м. 
януари 2010 г.; 
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                    - гр.д. № 4944/2004 год., обр. на 10.06.2004 г., иск по чл.108 ЗС, вр. 
с чл. 121, ал.3 ГПК /отм./. В с.з. на 21.06.2005 г. производството по делото е 
спряно, на осн. чл. 182, ал.1, б.”г”  ГПК /отм./. Правени са справки по 
движението на преюдициалния спор, вкл. м. януари 2010 г.; 
                    - гр.д. № 7209/2006 год., обр. на 29.03.2006 г., иск по чл. 97, ал. 1 
ГПК/ отм./. В с.з. на 10.05.07 г. съдът е спрял производството по делото, на 
осн. чл. 182, ал. 1, б.”г” ГПК /отм./. По делото са правени справки по 
движението на преюдициалния спор, вкл. м. януари 2010 г.;  
                - гр.д. № 10283/2006 год., спряно на 09.11.2006 г. С Акт № 27 от 
19.05.2010 г. е констатирано, че делото е изгубено /унищожено/ и са  
предприети действия с оглед възстановяването му; 
              - гр.д. № 17360/2007 год., обр. на 06.08.2007 г., иск по чл. 19, ал. 3 
ЗЗД. С определение в з.з. от 22.02.2008 г. съдът е спрял производството по 
делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б. ”г”  ГПК /отм./. Правени са справки по 
движението на преюдициалния спор.  
 

         Към момента на проверката се установи, че за спрените дела на 
44 състав са правени  справки  и същите са докладвани на титуляра на 
състава. 

          По всички спрени дела е приложено разпореждане от 07.01.2010 
г. на съдия Н. АЛЕКСИЕВА, по повод инвентаризацията на състава през м. 
януари 2010 г., с подробни указания, за изпълнение в срок от деловодителя на 
състава, във връзка с прегледа на всички спрени  дела.  
 
                     ІV.ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  за  2009 г.- 98 бр.  
                      
                     От проверката на случайно избрани прекратени дела,  
констатирахме: 
                     - гр.д. №  5742/2009 год., обр. на 29.01.2009 г., молба по чл. 207 и 
сл. ГПК. С определение в з.з. от 19.02.09 г., съдът е допуснал обезпечаване на 
доказателство по бъдещ иск и е допуснал изслушване на СТЕ. В с.з. от 17.12.09 
г., след приемане заключението на изготвената СТЕ, съдът е прекратил 
производството по делото, поради изчерпване на предмета му.  
                     - гр.д. № 225/2009 год., обр. на 06.01.2009 г., облигационен иск. В 
с.з. от 02.02.2010 г., съдът е прекратил производството по делото, на основание 
чл. 232 ГПК, поради оттегляне на предявения иск; 
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                 - гр.д. № 49506/2009 год., обр. на 05.11.2009 г., иск по чл. 213, ал.1 
КЗ. В с.з. от 23.03.10 г. съдът е прекратил производството по делото, на осн. 
чл. 233 ГПК, поради отказ от предявения иск; 
                 - гр.д.№ 29222/2009 год., обр. на 09.06.2009  г., иск по чл. 108 ЗС. 
В с.з. от 25.05.2010 г. съдът е прекратил производството по делото, на осн. чл. 
233 ГПК - отказ от предявения иск. 
   
        Най-голям относителен дял в приключилите искови производства 
за 2009 г., по които няма постановен съдебен акт по съществото на спора, са 
тези, при които ИМ е върната, на осн. чл. 129, ал.3 ГПК, респ. чл. 100, ал.2 
ГПК /отм./ и на основание чл. 130, изр. първо ГПК.  
                    Прекратените поради отказ или оттегляне на иска производства 
съставляват относително по-малък дял от приключилите искови 
производства за 2009 г., по които няма постановен съдебен акт по 
съществото на спора. 
    
                     V. ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  съгласно чл. 235, 
ал. 5, изр. първо и чл. 13  ГПК  
 
                     От срочната книга за 2009 г. се установи, че по малка част от 
обявените за решаване искови дела решението е обявено в срока по чл. 235, 
ал.5, изр. първо ГПК и до 3 месеца след заседанието, в което е завършено 
разглеждането на делата. 
                     При много голяма част от приключилите през 2009 г. дела 
съдебният акт е обявен  в срок над 3-месеца. 
                   От срочната книга  за 2010 г. се констатира, че през първото 
тримесечие на 2010 г. са обявени за решаване 41 дела, по 10 от които към 
датата на проверката /16.06.2010 г./ няма обявен съдебен акт. От обявените 
31 съдебни решения, 16 са в срок над 3 месеца, а 5 са неприсъствени решения. 
                    При последващата проверка през м. ХІ.2010 г. се установи, че  по 
делата без обявено решение към 16.06.2010 г., докладчикът е обявил 
решенията по 10 дела в срок над 3 месеца /от 4 до 6 месеца, а по гр.д. № 
19347/2009 г., съдебния акт е обявен в срок над 6 месеца/.    
                       
                    През 2009 г. са постановени 12 неприсъствени решения, по които 
съдът е извършвал връчване на неприсъственото решение на страната, срещу 
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която то е постановено, с оглед защитата срещу неприсъствено решение по чл. 
240 ГПК. 
 

          VІ. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗГЛЕДАНИ ПО ДЕЖУРСТВА - по реда на чл. 390 ГПК  - 93 бр.  
 
                     През 2009 год. на 44 състав са били разпределени на дежурство 93 
бр. дела, по реда на чл. 390 ГПК. В деня на образуването им те са докладвани 
на състава и още същия ден съдията се е произнасял.  При проверката на 
произволно избрани дела се констатира следното:   
                 - ч.гр.д. № 24385/2009 год., обр. на 15.05.2009 г. В с.д. съдът е 
допуснал исканото обезпечение, посочил е размера на паричната гаранция и е 
определил  двуседмичен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от 
датата на получаване на обезпечителната заповед. На 27.05.09 г. пълномощник 
на молителя е получил обезпечителната заповед, след внасяне на определената 
гаранция. В указания срок е постъпило доказателство за предявен иск; 
                     - ч.гр.д. № 7799/2010 год., обр. на 19.02.10 г. В с.д. съдът е 
оставил без уважение молбата за допускане на обезпечителна мярка, като 
неоснователна; 
                     - ч.гр.д. № 18120/2010 год., обр. на 20.04.2010 год. В с.д. съдът е 
допуснал исканото обезпечение, посочил е размер на паричната гаранция и е 
определил двуседмичен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от датата 
на получаване на обезпечителната заповед. На 03.05.2010 г. пълномощник на 
молителя е уведомен за постановения акт от съда;  
                 - ч.гр.д. № 18562/2010 г., обр. на 22.04.2010 г., като с определение 
от с.д. съдът е оставил без уважение молбата за обезпечаване на бъдещ иск, 
като неоснователна.  
 
                    Проверката констатира, че обезпечителните производства са 
администрирани своевременно от съдията-докладчик, като  при уважаване 
на молбата съдът е определял парична гаранция, след внасянето на която е 
издавана обезпечителна заповед. При непредставяне на доказателство за 
предявен в срок иск, съдът е отменял служебно допуснатото обезпечение, на 
осн. чл. 390,  ал.3,  изр. второ ГПК.   
 
     VІІ. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА по  чл. 310 ГПК  
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                     По реда на Глава двадесет и пета ГПК, на 44 състав през 2009 год. 
са разпределени 3 дела. През първото тримесечие на 2010 г. - 1 дело. 
Проверката на делата, установи: 

 - гр.д. № 22327/2009 г., обр. на 24.04.2009 г., образувано по реда 
на чл. 310, т. 2 ГПК. На 27.04.09 г., делото е прекратено и по подсъдност, 
изпратено на СГС, който повдига препирня за подсъдност през САС. С 
определение от 29.06.09 г., САС, ГК, 3 с-в е определил, че родово компетентен 
да разгледа делото е СРС и връща делото на състава на 06.10.09 г. На 16.10.09 
г., ИМ е оставена без движение, съобщението е получено от проц. 
представител на ищеца на 29.10.09 г. С разпореждане от 08.01.2010 г., съдът е 
върнал ИМ, поради неизпълнение на дадените указания на съда; 
       - гр.д. № 30200/2009 г., обр. на 16.06.2009 г., образувано по реда на 
чл. 310, т. 2 ГПК. На 16.06.09 г., ИМ е оставена без движение, а молбата-
уточнение е постъпила на 18.06.09 г. На 19.06.09 г. е изпратен препис от ИМ на 
ответника, получен  на 03.07.09 г. Определението по чл. 312, ал. 1, т. 1  ГПК е 
от 19.08.09 г. и делото е насрочено за 24.09.09 г. На 14.09.09 г. е представена 
молба от ищеца за изменение на петитума. С определение от 15.09.09 г., съдът 
е прекратил производството по делото, считайки, че са предявени нови искове. 
Срещу определението за прекратяване е подадена ч. ж., оставена без уважение  
на 09.11.09 г. от СГС, ГК, І-4 с-в. На 12.06.10 г., делото е върнато на СРС, 44 
състав; 
       - гр.д. № 12733/2010 г., обр. на 18.03.2010 г., по реда на чл. 310, т. 
2 ГПК. На 19.03.10 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, 
връчено на 26.03.10 г. Определението по чл. 312, ал. 1, т. 1  ГПК е от 
12.05.2010 г., с изготвен доклад по делото. Първото с.з. е било на 03.06.10 г., 
даден е ход по същество на делото. Съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение на 17.06.10 г.;  
        - гр.д. № 38914/2009 г., обр. на 04.08.09 г.,  по реда на чл. 310, т. 2 
ГПК. На 05.08.09 г., ИМ е оставена без движение. На 18.09.09 г. е представена 
молба с изпълнени указания. На 18.09.09 г. е изпратен препис от ИМ на 
ответника за отговор, получен на 28.12.09 г. Определението по чл. 312, ал. 1, т. 
1  ГПК е от 29.12.09 г., с изготвен доклад по делото. Първото с.з. е било на 
28.01.10 г. Проведени са с.з. на: 16.02.10 г., 09.03.10 г. Подадена е ч. жалба от 
ответника, срещу определението на съда, в частта с което е оставено без 
уважение искането за привличане на трето лице помагач. С определение от 
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23.04.10 г., постановено от СГС, VІ, ТО, 8 с-в е потвърдено определението на 
СРС, 44 с-в. Делото е върнато на СРС, 44 с-в на 26.05.10 г., насрочено за 
разглеждане в о.с.з. на 24.06.10 г. 
 
        От проверените дела не може да се направи обобщен извод, тъй 
като две от тях са прекратени. Съдия АЛЕКСИЕВА се е произнасяла в 
рамките до 1 ден от образуване на делото. При постъпване на молби по 
делата съдия АЛЕКСИЕВА се е произнасяла веднага, или най-късно на 
следващия ден. По разгледаните дела докладчикът не винаги е спазвал срока, 
визиран в чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК – първото по делото заседание да се 
насрочва за дата, не по-късно от три седмици, след постъпване на отговора 
или изтичането на срока за това. Спазван е срока по чл. 315, ал. 2 ГПК и чл. 
316 ГПК.     
 
                    VІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
 
                     Проверката констатира, че съдия АЛЕКСИЕВА  се е произнасяла в 
срок от 12 до 45 дена: ч.гр.д. № 9305/2010 г.; ч.гр.д. № 8170/2010 год.; ч.гр.д. 
№ 9079/2010 г.; ч.гр.д. № 15619/2010 г.; ч.гр.д. № 21377/2010 г.; ч.гр.д. № 
7456/2010 г.; ч.гр.д. № 4619/2009г.; ч.гр.д. № 4647/2009 г.; ч.гр.д. № 2733/2010 
г.; ч.гр.д. № 2878/2009 г.; ч.гр.д. № 2887/2009 г. 

 Проверката установи, че има дела, които не са администрирани, 
например: 

 - ч.гр.д. № 4647/2009 г., обр. на 26.01.2009 г., по чл. 410 ГПК. 
Заповедта за изпълнение е изд. на 02.04.09 г. Съобщението до длъжника е 
изпратено на 01.12.09 г., не е върнато по делото, делото не е докладвано – 
година и 2 месеца, делото не е администрирано; 

 - ч.гр.д. № 4619/2009 г., обр. на 26.01.2009 г., по чл. 410 ГПК. 
Заповедта за изпълнение е изд. на 01.04.09 г. Съобщението върнато с 
отбелязване, че длъжникът е починал. На 15.07.09 г. е изд. СУ, на 12.08.09 г. е 
подадена молба от заявителя за актуален адрес на починалия длъжник, не е 
изпълнено указанието за представяне на удостоверение за наследници. На 
16.09.09 г. отново е указано на заявителя да представи удостоверение за 
наследници, няма данни, съобщението да е изпратено на заявителя. Делото не 
е докладвано – 9 месеца - делото не е администрирано; 
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- ч.гр.д. № 2787/2009 г., обр. на 16.01.2009 г., по чл. 410 ГПК. 
Заповедта за изпълнение е изд. на 02.04.09 г. На 14.12.09 г. е подадено 
възражение от длъжника. С разпореждане от 16.12.09 г. е указано на длъжника, 
че следва изрично да заяви, дали оспорва обстоятелството, че дължи на 
кредитора сумите, които е осъден да заплати. Съобщението е изпратено до 
длъжника на 24.12.09 г., не е върнато по делото. Делото не е докладвано, не е 
администрирано 6 месеца; 
       - ч.гр.д. № 2733/2009 г., обр. на 16.01.2009 г., по чл. 410 ГПК. 
Заповедта за изпълнение е изд. на 02.04.09 г. Съобщението е върнато с 
отбелязване от връчителя на 14.12.09 г., че е залепил уведомление – чл. 47, ал. 
1 ГПК. Делото не е докладвано, след като е върнат отрязъкът от 
уведомлението – 6 месеца. 
 
                     Делата, образувани по реда на заповедното производство не са 
добре администрирани. Следва да се отчете, че от входиране на заявленията 
в регистратурата на съда до докладването им минава между 5 и 10 дни.  

  През 2009 г. делата, образувани по реда на заповедното 
производство са докладвани на съдията от съд. деловодител В. С. Видно от 
проверката, има дела, които не са администрирани от 6 месеца до 1 година, 
през времето, когато В. С. е отговаряла за доклада. Отделно  от това, 
следва да се отчете, че от входиране на заявленията в регистратурата на 
съда до докладването им минава между 5 и 10 дни. 

По проверените дела има отбелязване за издадения изпълнителен 
лист върху представения документ и заповедта за изпълнение. По дела, 
образувани  по реда на чл. 417, т. 9 ГПК, проверката установи, че оригинала 
на записа на заповед се връща на заявителя, след подаване на молба. По 
делата се прилагат копия от записа на заповед, след отбелязването за 
издадения ИЛ.  
 
                    ИЗВОДИ: 
 
                    Проверката на 44 състав установи, че все още има дела без 
движение, неадминистрирани от бившия деловодител В. С. Следва същите да 
се докладват своевременно на титуляра на състава, за предприемане на 
необходимите процесуални действия. 
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Към 16.06.2010 г., датата на проверката, са констатирани 135 бр. 
дела без движение, като проверката установи неадминистрирани дела близо 1 
година. Спрените дела са 27 бр., своевременно администрирани, с оглед 
разпореждане на съдия Алексиева от 07.01.2010 г.   
                    Съдия АЛЕКСИЕВА е издавала редица разпореждания до 
деловодителя на състава, с оглед констатираната й недобра работа. В края на 
2009 г., В. С. отказала да изпълнява служебните си задължения, довело до 
налагането й на дисциплинарно наказание от председателя на СРС –  К. 
ВЛАХОВ. 

Проверката констатира неприключили дела, образувани по реда на 
заповедното производство през 2009 г., по които не са извършвани 
процесуални действия в рамките на 6 – 12 месеца.  

Съдия АЛЕКСИЕВА се е произнасяла в кратък срок по 
новообразуваните дела и докладваните книжа по висящите дела. Отлагането на 
делата  в с.з. е по обективни причини, като в повечето случаи от 2 до 3 месеца. 
Определението по чл. 140 ГПК е постановявано от 15 до 50 дни от постъпване 
на отговора на ответника, или на изтичане срока за това, а в изолирани случаи 
– до 3 месеца.  

Решенията по свършените дела са обявени, както в разумния 
тримесечен срок, така и в срок над 3 месеца. 44 състав е състава с най-голямо 
просрочие на съдебни актове, постановени над 3 месеца – за първото 
тримесечие на 2010 г. от обявените за решаване 41 дела, по 26 от тях 
решенията са обявени в срок над 3 месеца. 
        През 2009 год., съдия АЛЕКСИЕВА е решила 107 бр. искови 
производства, повечето от тях с правна и фактическа сложност. Проверката 
установи, че делата се проучват добре, при констатирана нередовност на ИМ 
същата се оставя без движение, с указания за изпълнение. Изготвя се проект за 
доклад, по смисъла на чл. 140, ал. 3 ГПК. 
 
 

45 състав 
 
                     Титуляр на 45 състав е съдия ПЕТЯ ПЕТКОВА от 01.06.2009 г., 
командирована  от РС – Бургас.  
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До 31.05.2009 г., 45 състав не е имал титуляр, поради  което не са 
насрочвани съдебни заседания, не са разпределяни нови дела, а  постъпващите  
книжа по висящите дела са разглеждани от дежурен съдия от Първо ГО. 
        Съдебен деловодител на 44 и 45 състави е била В. С., с редица 
пропуски в работата довели до несвоевременното  докладване на  делата. От 
21.01.2010 г., съдебен деловодител на съставите е Х. Ц. - пенсионер, преди 
това съдебен деловодител на 35 и 36 състав, с 18  години стаж в съдебната 
система. Съдебен секретар на 45 състав е С. Т. – дългогодишен опитен 
служител. 
 
                    І. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ  ДЕЛА на 45 състав  
 
                    По изготвените справки от съд. деловодител, съд. секретар и 
електроните справки  на статистика  са налице следните данни:  
                    Общия брой висящи дела на състава към  01.01.2009 год., 
респективно към 01.06.2009 г., когато е  назначена съдия ПЕТКОВА  -  47 бр. 
Общ брой разпределени гр. дела след 01.06.2009 г. – 729 бр., от които  30 бр. 
обезпечения по чл. 390 ГПК /по дежурство/, или общо за разглеждане – 776 
бр. гр. дела.  
                    Свършените дела за 2009 г. са 478 бр., от  които  427 бр. са 
заповедни производства. В тримесечен срок са свършени 453 бр., или 94.76 
%.      
                     През  2009 год. свършените искови производства  са  8 бр.,  
всичките решени, видно от книгата за откритите съдебни заседания. 
                     Общия брой постановени съдебни актове приключващи делото, 
видно от книгата за закрити и разпоредителни заседания - 609.  
                    Общо прекратени искови  производства – 16 бр. дела. 
                    Спрени производства на състава – 12 бр., но всички те са от 
минали години, тъй като няма спрени производства през 2009 г.  
                    През 2009 год. от насрочените 41 бр. граждански  дела от съдия 
ПЕТКОВА  без първото с.з. са отложени  33 бр. дела , а през първото 
тримесечие на 2010 год., от насрочените 106 дела без първото с.з. са отложени 
82  дела. 
       Общ брой висящи  граждански производства към 31.12.2009 г. – 
298, а към 01.10.2010 г. – 296 дела. 
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Посочените по-горе данни за 45 състав сочат малка  натовареност 
на състава, като причината за това е липсата на титуляр през първото 
шестмесечие.   
 
                     ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
                       
                    От справка по срочната книга за 2009 г. бе констатирано, че 
първото с.з. на съдия Петкова е проведено на 06.07.2009 г., с насрочени две 
дела за разглеждане. Проверката констатира, че съдия П. ПЕТКОВА е 
насрочвала заседанията съобразно причината за отлагане на делото, например: 
за събиране на доказателства или при допусната съдебна експертиза делата са 
насрочвани до два месеца; при нередовна процедура по призоваване  - след 
един, до два месеца.   

         Няма безпричинно отлагане на дела за срок, по-дълъг от два 
месеца.  

          През първото тримесечие на 2010 г. съдебните заседания са 
отлагани за след един, максимум  до два месеца. 
                    От книгата за откритите с.з. констатирахме, че през второто 
шестмесечие на 2009 г. месечно са провеждани от 2 до 5 с.з., с насрочени от 2 
до 6 бр. граждански дела, напр.: 
                     - през м. октомври 2009 г. са проведени 2 с.з.: на 26.10.09 г. с 
насрочени 6 дела; на 27.10.2009 г. с насрочени 3 дела; 

 - през м. ноември 2009 г. са били проведени 5 с.з.: на 02.11.2009 
г. с насрочени 4 гр. дела; на 10.11.2009 г. с насрочени 3 дела; на 17.11.2009 г. с 
3 насрочени дела; на  24.11.2009 г. с насрочено 9 дела; на 30.11.2009 г. с 
насрочени 2 дела. 
                    При проверка на срочните книги за 2009 г. и 2010 г. се констатира 
добро водене на същите, с четливо изписване на ръка на диспозитива на 
постановения съдебен акт, с дата на предаване на делото в канцеларията и 
подпис на служителя. Няма отбелязан номер на обявените решения /с изкл. 
на няколко решения/. 
          
                     - ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА преди 2009 г. и през 2009 г. и 
НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ ДАТАТА НА ПРОВЕРКАТА 
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                     От деловодните книги и проверка на произволни дела бе 
констатирано:   
                     - гр.д. № 10733/2005 год., обр. на 28.11.2005 г., иск  по чл. 1 
ЗОДВПГ, съдия АДАМОВА, съдия ПЕТКОВА. С определение от 01.12.05 г., 
съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК. На 
16.07.2008 г. е изискана справка за преюдициалното дело, получена на 04.08.08 
г. - приключило с решение от 09.02.07 г., на V чл. с-в на ВАС. На 08.08.08 г., 
производството по делото е възобновено, но не е докладвано на председателя 
на СРС за определяне на съдия-докладчик, тъй като и през 2008 г.  45 състав не 
е имал титуляр.  На 30.04.2010 г., делото е докладвано на съдия ПЕТКОВА, на 
07.06.10 г. е проведено с.з., отложено за 27.09.10 г.; 
       - гр.д. № 11390/2006 год., обр. на 23.05.2006 г., иск по чл. 59 ЗЗД, 
съдия АДАМОВА, съдия КАНДИЛОВА. В първото с.з. на 27.06.06 г., ИМ е 
оставена без движение. Извършвани са различни процесуални действия, за 
установяване адреса на ответника. Проведени са с.з. на: 30.01.2007 г., 27.03.07 
г., 28.05.07 г., 27.11.07 г., 11.02.2008 год., 18.03.08 г. По ч. ж., делото е 
изпратено на СГС, който с определение от 07.04.08 г. я е оставил без уважение, 
обжалвано пред ВКС, който е отменил акта на СГС. С друго определение от 
22.05.2009 г. - ВКС-ТК е отменил въззивното определение на СГС и е върнал 
делото на 45 състав за продължаване на процесуалните действия. Проведени са 
с.з. на: 06.07.09 г., 29.09.09 г., 26.10.09 г., 24.11.09 г., 19.01.2010 г., 15.02.10 г., 
30.03.10 г. – не е даден ход на делото, поради постъпила ч. ж. Същата е 
оставена без разглеждане, с определение от 19.04.10 г. на СГС. Делото е 
върнато в СРС  на 07.06.10 г. и насрочено в с.з. за 06.07.10 г.;  
                     - гр.д. № 48920/2009 год., обр. на 30.10.2009 г., иск по чл. 55, ал. 1 
ЗЗД. На 03.11.09 г., ИМ е оставена без движение. На 17.11.09 г. е представена 
молба-уточнение. В с.д. е разпоредено изпращане препис от ИМ на ответника 
за отговор, върнато в цялост. На 25.11.09 г. е указано  представяне справка за 
настоящ и постоянен адрес на ответника. На 04.12.09 г. е получена молба за 
изд. на СУ и удължаване на срока. На 05.01.2010 г. е изд. СУ и е удължен 
срока с 2 месеца. На 08.02.10 г. е изискана сл. справка за адреса на ответника, 
изпратено е ново съобщение. Отговорът е постъпил на 29.03.10 г., 
определението по чл. 140, ал. 1 ГПК е от 17.05.10 г., заедно с изготвен проект 
за доклад. Първото с.з. е насрочено за 05.07.10 г.; 
                 - гр.д. № 35618/2009 год., обр. на 13.07.2009 г., иск по чл. 49  ЗЗД. 
На 16.07.09 г. ИМ е оставена без движение, на 07.08.09 г. е представена молба-
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уточнение. На 10.08.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника, чийто 
отговор е представен на 23.09.09 г. На 13.10.09 г. е постъпил и допълнителен 
отговор. Определението по чл. 140, ал. 1 ГПК е от 11.11.09 г., с изготвен 
проект за доклад и насрочено с.з. за 12.01.2010 г. Проведени са с.з. на: 09.02.10 
г., 16.03.10 г., 20.04.10 г., 01.06.10 г., отложено за 28.09.10 г.;  
       - гр.д. № 27876/2009 год., обр. на 02.06.2009 г., иск по чл. 415 ГПК. 
Делото е докладвано на съдията на 15.06.09 г. и на с.д. ИМ е оставена б. дв. На 
01.07.09 г. е представена молба-уточнение. На 06.07.09 г. е изпратен препис от 
ИМ на ответника, върнато в цялост. На 27.10.09 г. е разпоредено връчване 
съобщението чрез залепване, изпълнено на  18.01.2010 г. Делото е докладвано 
на 05.03.10 г. Определението по чл. 140 ГПК е от 09.03.10 г., с изготвен проект 
за доклад и насрочено в с.з. на 26.04.10 г. Проведено е с.з. на  08.06.10 г., 
отложено  за 28.09.10 г.; 
       - гр.д. № 51892/2009 год., обр. на 20.11.09 г., иск по чл. 213, ал. 1 
КЗ, във вр. с чл. 45, ал. 1 ЗЗД. На 26.11.09 г. е изпратен препис от ИМ на 
ответник за отговор, получен на 18.12.09 г., а отговора е представен на 11.01.10 
г. Определението по чл. 140 ГПК е от 28.01.10 г., с изготвен проект за доклад и 
насрочване в с.з. на 09.03.10 г. Проведени са с.з. на: 13.04.10 г., 18.05.10 г., 
15.06.10 г., отложено за 28.09.10 г. 
   
                    Първото съдебно заседание по делата, образувани след 01.03.2008 
год. е насрочвано след около 4 месеца, при редовна ИМ. В случаите на 
оставяне  ИМ  без движение,  първото с.з. е насрочвано от  6 до 10 месеца 
след образуването на делото. Обективна причина за забавянето е 
невъзможността за връчване на съобщения на ответника, наложило 
издаване на съдебни удостоверения за установяване актуален адрес на 
ответника и/ или изискване на служебна справка по Наредба № 14/18.11.2009 
г. Съдебните заседания са насрочвани през около 1 месец (без съдебната 
ваканция). Проверката установи, че няма безпричинно отлагане на съдебни 
заседания. От постъпване на отговора на ответника или на изтичане на 
срока за това, до постановяване на определението по чл. 140 ГПК, минават 
от 4  до 17 дни, но има дела, по които определението по чл. 140 ГПК е 
постановено след 50 дни. 
 
      - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ОСТАВЕНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
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                     Произволно бяха проверени  някои от делата:       
                    - гр.д. № 19285/2006 год., обр. на 21.09.2006 г., иск по чл. 233, ал. 
1, предл. 1 ЗЗД, във  вр. с чл. 87 ЗЗД, съдия АДАМОВА. На 01.02.2007 г. е 
постановено решение, на 06.03.07 г. е подадена молба за възстановяване на 
срок – чл. 37 ГПК (отм.). В с.з. от 17.04.2007 г., съдия Т. КАНДИЛОВА оставя 
без движение молбата по чл. 37 ГПК (отм.). На 03.06.09 г., съдът е върнал 
молбата. Не е изпратено съобщение до молителя. След 03.06.09 г. делото не е 
администрирано, не е докладвано нито на дежурен съдия, нито на титуляра;  
      - гр.д. № 37825/2009 год., обр. на 24.07.2009 г., възражение по чл. 
250 ГПК (отм.). На 28.07.09 г., ИМ е оставена без движение. На 17.08.09 г. е 
постъпила молба-уточнение. На 19.08.09 г. е изпратен препис от възражението 
на ответника и е изискана справка от държавен съдебен изпълнител (ДСИ). На 
02.09.09 г. е постъпило възражение от ответника, но не е представена справка 
от ДСИ. На 28.04.2010 г., отново е изискана справка от ДСИ, съобщението 
върнато с отбелязване, че лицето не е намерено на адреса. Делото е докладвано 
на 21.05.10 г.; 
      - гр.д. № 28288/2009 г., обр. на 05.06.2009 г., иск по чл. 87 ЗЗД, 
изпратено от РС – Елхово по подсъдност. На 16.06.09 г., ИМ е оставена б. дв. 
На 07.07.09 г. е представена молба-уточнение. В с.д., ИМ отново е оставена б. 
дв. На 24.07.09 г. е представена втора молба-уточнение. На 27.07.09 г., съдът е 
разпоредил вписване на ИМ в АВ, но разпореждането не е изпратено на ищеца. 
Делото  не е докладвано близо година; 
                 - гр.д. № 27698/2009 год., обр. на 02.06.2009 г., иск по чл. 415 
ГПК. На 11.06.09 г., ИМ е оставена без движение. На 01.07.09 г. е представена 
молба-уточнение. В с.д. е указано на ищеца да внесе ДТ, изискано е ч.гр.д. /ЗП/ 
от 24 състав. На 04.08.09 г. е представена ДТ, на 05.08.09 г. е изпратен препис 
от ИМ на ответника за отговор, постъпил на 20.08.09, с молба за правна 
помощ. Молбата е докладвана на 24.08.09 г. и още в с.д. са дадени указания на 
ответника, за освобождаване от ДТ. Съобщението е получено от ответника на 
12.09.09 г. На 28.09.09 г. отново е указано да се изпрати напомнително 
съобщение на ответника. Съобщението е получено на 21.10.09 г., но делото не 
е докладвано на титуляра; 

- гр.д. № 27696/2009 г., обр. на 02.06.2009 г., иск по чл. 415 ГПК. 
На 11.06.09 г. ИМ е оставена без движение. На 06.07.09 г. е представена молба-
уточнение и на с.д. е указано на ищеца да представи квитанция за платена ДТ. 
На 23.11.09 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за 
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отговор, като съобщението е изпратено на 26.11.09 г., но и към момента на 
проверката не е върнато. Делото не е докладвано, поради което и  не е 
администрирано от титуляра. 
 
                     Към момента на проверката се установи, че 76 бр. дела са без 
движение. Проверката установи, че има дела по които деловодителят на 
състава – В. С. не е докладвала своевременно делата, довело до 
неоснователно забавяне на движението им. Съдия Петкова се произнася по 
доклада в рамките на същия ден или до 2 дни.  
 
                     - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ НАСРОЧВАНЕ ДЕЛАТА В 
ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ 
 
                     При проверката на насрочените дела се констатира, че съдия 
ПЕТКОВА се е произнасяла с разпореждане по чл. 131 ГПК, констатирайки 
редовността на ИМ и приложенията към нея. През 2010 год. делата, след 
постъпване отговора на ИМ или след изтичане срока за това, се докладват 
своевременно на титуляра. През 2009 год., проверката констатира 
несвоевременно докладване на делата от деловодителя,  което е отбелязано от 
докладчика. Определенията по чл. 140, ал. 1 ГПК са изчерпателни, съдия 
ПЕТКОВА изготвя проект на доклад, по см. на чл. 140, ал. 3 ГПК.   
 
      - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  
 
                    Проверката установи, че през 2009 г., няма дела с отменен ход по 
същество. През 2010 г., съдията докладчик е отменил дадения ход по същество 
на  2  дела:  
                 - гр.д. № 29312/2009 год., обр. на 10.06.2009 г., вещен иск. В с.з. от 
15.03.09 г съдът е дал ход на устните състезания и е обявил делото за 
решаване. В срока за произнасяне, съдът е установил, че делото не е изяснено 
от фактическа страна и на 12.04.10 г. е отменил дадения ход по същество, 
насрочвайки делото  в с.з. на 25.05.10 г., отложено за 21.06.10 г.; 
       - гр.д. № 12924/2008 г., обр. на 13.05.2008 г., вещен иск.  В с.з. на 
15.05.2010 г. е даден ход по същество, отменен с определение от 14.06.10 г., с 
което съдия ПЕТКОВА се отвежда от разглеждане на делото. Делото е 
докладвано за определяне на нов докладчик. 
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        Поради  незначителни брой дела, по които е допусната отмяна 
на дадения ход по същество, може да се направи извод за добро 
предварително проучване на делата.  
 
                     ІІІ. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  - общо 12 бр. 
 
                     Спрени дела през 2009 г. на 45 състав – няма. 

 При проверката на случайно избрани дела се установи следното: 
                     - гр.д. № 483/2002 год., обр. на 25.01.2002 г., облигационен иск. В 
с.з. от 19.11.2002 г. съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 182, 
ал. 1, б.”д”  ГПК /отм./. Справки по движението на прокурорската преписка са 
правени през годините, като към делото е приложено и постановление за 
прекратяване на досъдебното производство на СРС от 19.02.2010 г. В з.з. от 
05.03.10 г. съдията-докладчик е поискал справка относно момента на влизане в 
сила на постановлението на СРП и на 18.03.10 г. е получен отговор, че 
„постановленията за прекратяване на прокурор не влизат в сила, тъй като 
подлежат във всеки един момент на инстанционен контрол”. С резолюция от 
22.03.10 г. съдията е разпоредил „към дело”, вместо да поиска данни за 
момента на обявяване   постановлението на страните;    
                     - гр.д. № 7280/2004 год., обр. на 03.09.2004 г., ревандикационен 
иск.  В з.з. от 27.09.04 г. производството по делото е спряно, на осн. чл. 182, ал. 
1, б.”г”  ГПК /отм./, до приключване на преюдициалното дело. Правени са 
справки по движението на преюдициалния спор, последната е от м. януари 
2010 г.; 
                    - гр.д. № 6910/2005 год., обр. на 19.08.2005 г., облигационен иск. В 
з.з. от 17.01.2006 г. съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 182, 
ал.1, б.”г” ГПК /отм./, до приключване на преюдициалното дело.  Правени са 
справки по движението на преюдициалния спор, последната от които е от м. 
октомври 2009 г.; 
        - гр.д. № 8748/2005 год., обр. на 24.10.2005 г., иск по чл. 1, ал.1 и 
ал. 2 ЗОДВПГ. В с.з. от 12.12.05 г. съдът е спрял производството по делото, на 
осн. чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК /отм./ - до приключване с влязло в сила решение 
по преюдициалния спор. През 2008 г. е направено запитване по движението на 
преюдициалното дело и от получения отговор на 22.07.2008 г. е установено, 
че на 09.02.2007 г. е постановен окончателен съдебен акт. С определение от 
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03.05.2010 г. съдът е възобновил производството по делото, но същото е 
оставено б. дв. с указания  и срок до ищеца за отстраняване нередовността на 
ИМ. Съобщението до ищеца е изпратено на 04.05.2010 г. и към момента на 
проверката няма приложен екземпляр, удостоверяващ валидно уведомление. 

 
 Към момента на проверката се установи, че за  спрените дела на 

45 състав, са направени  справки  и същите  са докладвани на титуляра на 
състава. 
   
                     ІV. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА за  2009 г.- 16 бр.  
 
                     От проверката на случайно избрани прекратени дела,  
констатирахме: 
                     - гр.д. № 8821/2005 год., обр. на 25.10.2005 г., иск по чл. 1, ал.1 
ЗОДВПГ. В с.з. от 16.03.10 г. съдът е прекратил производството по делото, на 
осн. чл. 119, ал.1 ГПК /отм./, поради оттегляне на предявения иск; 
                     - гр.д. № 30070/2009 год., обр. на 15.06.2009 г., иск по чл. 226, ал.1 
КЗ, вр. чл. 45 и чл. 52 ЗЗД. В с.з. от 18.05.2010 г., съдът е прекратил 
производството по делото, на основание чл. 232 ГПК, поради оттегляне на 
исковите претенции; 
       - гр.д. № 38089/2009 г., обр. на 28.07.09 г., иск по чл. 226, ал. 1 КЗ, 
вр. чл. 45 и чл. 52 ЗЗД. В с.з. от 09.03.10 г. съдът е прекратил производството 
по делото, на осн. чл. 233 ГПК, поради  отказ от предявените искови 
претенции. 
   
                    От справка в срочната книга за 2009 г. се установи, че една част 
от прекратените в с.з. искови производства са такива, прекратени на 
основание чл. 232 ГПК или чл. 233 ГПК.   
  
                    V. ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  съгласно чл. 235, ал. 
5, изр. първо  и чл. 13 ГПК  
 
                    Проверката установи, че за периода 28.09.2009 г. - 31.12.2009 г. са 
обявени за решаване 8  искови дела, по които решението е обявено в следния 
срок:  
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                     - две решения са обявени в срока по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК: 
гр.д. № 11154/05 г. и гр.д. № 9822/05 г.;  
                     - едно решение  в срок до 40 дни – по гр.д. № 10495/05 г. е даден 
ход по същество в с.з. на 01.12.2009 г.  –  решението е обявено на 12.01.2010 г. 
год.; 
                     - пет решения са обявени в срок до три месеца: гр.д. № 29315/09 
г. - даден ход по същество в с.з. на 26.10.09 г., обявено на 26.01.2010 г., гр.д. 
28295/09 г. и гр.д. 28296/09 г. и двете дела с даден ход по същество на 27.10.09 
г. и с обявени  решения на 26.01 и на 27.01.2010 г., гр.д. № 33523/09 г. – с даден 
ход по същество на 10.11.2009 г. и обявено на 01.02.2010 г. и гр.д. № 27967/09 
г. – с даден ход по същество на 01.12.2009 г. и обявено на 11.2.2010 г. 
        От срочната книга за 2010 г. се установи, че през първото 
тримесечие на 2010 г. са обявени за решаване 19  дела, като по всичките към 
датата на проверката има обявено решение, преимуществено в срок до два и 
до три месеца.  

       По 3 дела решението е обявено в срок над 3 месеца: гр.д. № 
43894/09 г. обявено за решаване на 19.01.10 г., съд. решение е обявено на 
13.05.10 г.; гр.д. № 40679/09 г., обявено за решаване на 09.02.10 г., съд. 
решение е обявено на 11.06.10 г.; гр.д. № 2411/05 г., обявено за решаване на 
15.02.10 г., съд. решение е обявено на 09.06.10 г. 

 
                    През първото тримесечие на 2010 г. има постановени 4 
неприсъствени решения, по които съдът е извършвал връчване на 
неприсъственото решение на страната, срещу която то е постановено, с оглед 
правото на защита по чл. 240 ГПК. 
      
                     VІ. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗГЛЕДАНИ ПО ДЕЖУРСТВА - по реда на чл. 390 ГПК  - 30 бр.  
 
                    През 2009 год. на 45 състав са били разпределени на дежурство 30 
бр. дела, по реда на чл. 390 ГПК, като в деня на образуването им са 
докладвани на състава и съдията-докладчик се е произнасял по искането.  При 
проверката на произволно избрани дела се констатира следното:   
                - ч.гр.д. № 47980/2009 год., обр. на 23.10.2009 г. В с.д. съдът е 
оставил молбата без движение с указания до молителя за изпълнение в срок. С 
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определение от 22.01.2010 г., с оглед направеното от молителя уточнение, 
съдът е счел искането за недопустимо и е прекратил производството по делото; 
                     - ч.гр.д. № 47917/2009 год., обр. на 23.10.2009 г. Още на с.д. съдът 
е допуснал исканото обезпечение, посочил е размера на паричната гаранция и 
е определил  едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от 
датата на получаване на обезпечителната заповед.На 27.11.09 г. след внасяне 
посочената гаранция  е получена обезпечителната заповед. В указания срок е 
постъпило доказателство за предявен иск. На 25.01.2010 г. е постъпила молба 
по чл. 403, ал.2 ГПК за освобождаване на внесената парична гаранция, по 
която съдът е разпоредил препис да се връчи на другата страна за становище в 
1-седмичен срок, както и за възможността в 1-месечен срок да бъде предявен 
иск за причинени вреди от наложената обезпечителна мярка. На 27.05.10 г. 
съдът е разпоредил освобождаване на внесената парична гаранция;  
                     - ч.гр.д. № 6480/2010 год., обр. на 11.02.10 г. В с.д. съдът  е 
допуснал исканото обезпечение, посочил е размера на паричната гаранция и е 
определил  едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от 
датата на получаване на обезпечителната заповед. Съобщението за съдебния  
акт е получено лично от молителя на 24.02.10 г., но към датата на проверката / 
21.06.10 г. / няма внесена парична гаранция; 
                     - ч.гр.д. № 15104/2010 год., обр. на 30.03.2010 г. С определение от 
с.д., съдът е оставил без уважение молбата за допускане на обезпечение на 
бъдещ иск като неоснователна. 
 
                     Проверката констатира, че при обезпечителните производства 
съдията-докладчик се е произнасял своевременно, като молбата е 
разрешавана  в закрито заседание в деня на постъпването й, съгласно 
изискването на чл. 395, ал. 2 ГПК, а при уважаването й е определяна парична 
гаранция, след внасянето на която е издавана обезпечителна заповед. 
 
      VІІ. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА по  чл. 310 ГПК  
            
                    По реда на Глава двадесет и пета ГПК, на съдия ПЕТКОВА са 
разпределени 2 дела през 2009 г. и 1 дело пред първо тримесечие на 2010 год., 
като гр.д. № 44530/2009 г. е изпратено на 15.06.2010 г. в СГС, по въззивна 
жалба. Проверката  установи: 
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      - гр.д. № 33811/2009 год., обр. на 02.07.2009 г., по реда на чл. 310, 
т. 2 ГПК. На 06.07.09 г., ИМ е оставена без движение. Съобщението до ищеца 
върнато в цялост. След изпълнение процедурата по връчване съобщението до 
ищеца, съдът, с разпореждане от 08.10.09 г. е върнал ИМ, поради 
неотстраняване на констатираните нередовности. Към момента на проверката 
(21.06.10 г.), делото беше архивирано; 

 - гр.д. № 11858/2010 г., обр. на 16.03.2010 г.,  по реда на чл. 310, т. 
2 ГПК. На 16.03.10 г., ИМ е оставена без движение. На 20.04.10 г. е 
представена молба-уточнение, с която е оттеглен иска за освобождаване на 
наетото помещение и молба за изд. на СУ. С определение от 28.04.10 г. е 
разпоредено изд. на СУ. Към момента на проверката (21.06.10 г.)  изготвеното 
СУ не е получено от ищеца.  
     
        От проверените две дела е видно, че съдия ПЕТКОВА се е 
произнасяла веднага, в деня на образуване на делото или в рамките на няколко 
дни. При постъпване на молби по делата, докладчика се е произнасял в 
рамките на 8 дни, като са извършвани необходимите процесуални действия 
по движението. От проверените дела не може да се направи извод, спазват 
ли се сроковете, визирани в Глава двадесет и пета ГПК.  
 
                    VІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
 
                    Проверяващите установиха дела, по които е отбелязана датата на 
която е докладвано делото на титуляра от деловодителя, или с около 2 
седмици след образуването, например: ч.гр.д. № 18679/2010 г., образувано на 
23.04.10 г., докладвано на 04.05.10 г., заповедта за изпълнение изд. на 04.05.10 
г.; ч.гр.д. № 18969/2010 ., обр. на 26.04.10 г., докладвано на 04.05.10 г., 
заповедта за изпълнение изд. на 04.05.10 г. 
 
                    Повечето дела, образувани по реда на заповедното производство 
са своевременно администрирани. Проверката констатира, че една от 
причините за забавянето е несвоевременното докладване на делта. По 
проверените дела има отбелязване за издадения изпълнителен лист върху 
представения документ и заповедта за изпълнение. По дела, образувани  по 
реда на чл. 417, т. 9 ГПК, проверката установи, че оригинала на записа на 
заповед се връща на заявителя, след подаване на молба и разпореждане на 
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докладчика, като по делото се  прилага  копие от записа на заповед, след  
отбелязването за издадения ИЛ. По делата, по които постъпят възражения 
по реда на чл. 414, ал. 2 ГПК, заявителят се уведомява - чл. 415, ал. 1 ГПК и се 
следи стриктно за изпълнението на чл. 415, ал. 2 ГПК – представяне на 
доказателства за предявен иск. При непредставяне на доказателство, 
издадената заповед се обезсилва, например: ч.гр.д. № 38303/2009 г., ч.гр.д. № 
55598/2009 г.          
    

          ИЗВОДИ: 
 

                    Проверката на 45 състав установи, че след поемането на състава от 
съдия ПЕТКОВА  на 01.06.2009 г. и назначаването на Х. Ц. за деловодител на 
21.01.2010 г., делата са своевременно администрирани.  
        Към 26.06.2010 г., датата на проверката, са констатирани 76 бр. 
дела без движение, като има дела, които не са администрирани близо година, 
довело до неоснователното им  забавяне. Голяма част от делата не са  
докладвани ритмично от деловодителя С., наложило съдия ПЕТКОВА  да 
отбелязва в делото винаги датата, на която й е докладвано. Дори тази въведена 
практика  не е  довела до положителни резултати, след като на 26.04.2010 г., 
съд. деловодител Х. Ц. е открила 21 броя спрени дела, при делата подготвени 
за архивиране. Спрените дела на състава са 12 бр., като по разпореждане на 
съдия ПЕТКОВА, всички спрени дела са докладвани и са извършени 
необходимите действия по администрирането им.  

Проверката установи, че делата се проучват сравнително добре, 
при констатирана нередовност на ИМ същата се оставя без движение, с 
указания за изпълнение. Съдия ПЕТКОВА насрочва с.з. през 2 месеца, няма 
без причинно отлагане на дела, за по-дълъг срок. Определението по чл. 140 
ГПК е постановявано от 4 до 17 дни от постъпване на отговора на ответника, 
или на изтичане срока за това, но има дела, по които определението е 
постановено след 50 дни.  

Решенията по всички свършени дела са обявени преимуществено в 
разумния тримесечен срок, с изключение на три дела, постановени в срок над 3 
месеца - за първото тримесечие на 2010 г. 

От 01.06.09 г. до 31.12.09 г., съдия Петкова е разгледала и решила 8 
бр. искови производства, повечето от тях с правна и фактическа сложност. 
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Изключително малкия брой обявени за решаване дела, от които са 
забавени 3 бр. решения, не може да се обясни с обективни причини.  Изготвя 
се проект за доклад, по смисъла на чл. 140, ал. 3 ГПК. 
 
 

46 състав 
               
                    Титуляр на 46 състав е съдия МАРИЯ ИВАНОВА – от 27.12.2004 
г., след издържан конкурс. 
       Съдебен деловодител на 46 и 47 състав е Б. А.,  започнала работа в 
СРС на 15.01.2010 г. От м. август 2008 г. до 01.10.2009 г., съдебен деловодител 
на двата състава е била Е. М. От 01.10.2009 г. до 15.01.2010 г., съставите не са 
имали постоянен съдебен деловодител. Съдебен секретар е Г. К., служител с 
опит и отговорност в работата.  
 
                    І. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ  ДЕЛА на 46 състав  
 
                    По изготвените справки от съд. секретар, съд. деловодител и 
електронните справки на статистика са налице следните данни: 
                    Общ брой висящи дела на състава към 01.01.2009 г. – 408 бр. Общ 
брой разпределени дела за цялата 2009 г. – 1145 бр., от които – 92 бр. 
обезпечения  по чл. 390 ГПК /по дежурство/  или общо за разглеждане – 1553 
бр. гр. дела.  
                    Свършените граждански дела за 2009 г. са  1092 бр. дела;  от които 
787 бр. са заповедни производства. В тримесечен срок са свършени  – 886 бр. 
или 81.13 %  от всички дела.  
                    През 2009 г. свършените искови производства са 162 бр.,  от 
които 152 бр. са решените със съдебен акт, 10 бр. са прекратени в с.з., или по 
спогодба, видно от книгата за откритите с.з.    
                    Общия брой постановени съдебни актове приключващи делото, 
видно от книгата за закрити и разпоредителни  заседания - 818.            
                    Общо прекратени производства – 73 бр. дела. 
                    Спрени производства на състава – 35 бр., от които 4 дела са спрени 
през 2009 г.  



 279 

                През 2009 г. на 46 състав са насрочени в съдебно заседание 667 бр. 
дела, от които са отложени  486 бр. или 72.86 %, а през първото тримесечие на 
2010 г. от насрочените 189 бр. дела са отложени 124, или 65.60 %.        
                    Общ брой висящи граждански производства към 31.12.2009 г. – 
461, а към 01.10.2010 г. – 505 дела. 
                Посочените по-горе данни открояват нивото на натовареност на 
състава.  
 

 ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
     

Проверката констатира, че  съдия ИВАНОВА е  насрочвала 
заседанията в разумни срокове, така например за събиране на доказателства 
или при допусната съдебна експертиза, делата са отлагани за след два до три 
месеца, при нередовна процедура по призоваване - до два месеца.  
                    От книгата за откритите с.з. се констатира, че през 2009 г. месечно 
са провеждани 1 - 9 о.с.з., с насрочени от 2  до 20 бр. граждански дела, напр.: 
                   - през м. април 2009 г. са били проведени 8 с.з.: на 02.04.2009 г. с 
насрочени 10 гр. дела; на 07.04.2009 г. с 17 насрочени дела; на  09.04.2009 г. с 
насрочени 13 дела; на 14.04.2009 г. - 16 насрочени дела; на 16.04.2009 г. – 5 
насрочени дела; на 23.04.2009 г. с насрочени 10 дела; на 28.04.2009 г. с 
насрочени 13 дела; на 30.04.2009 г. с 5 насрочени дела;  
                    - през м. октомври 2009 г. са проведени 9 с.з.: на 01.10.2009 г. с 10 
насрочени дела; на 06.10.09 г. - с 19 дела; на 08.10.09 г. - с насрочени 12 дела; 
на 13.10.2009 г. - с насрочени 18 дела; на 15.10.2009 г. - с насрочени  7 дела; на 
20.10.09 г. с насрочени 16 дела; на 22.10.09 г. с насрочени 10 дела; на 
27.10.2009 г. - с насрочени 17 дела; на 29.10.2009 г. - насрочени 6 дела.  
                    При проверка на срочната книга за 2009 г. се констатира, че 
същата е прошнурована и прономерована, с положен подпис на съдебния 
секретар на състава, като четливо е изписвана причината за отлагане на делото, 
датата, за която е отложено и подпис на служителя. В графа „решение” е 
изписвано: „искът уважен” или „отхвърлен” – съгласно указанията на и.д. 
председателя на съда, но без посочване на номер и диспозитив на решението.  
                При проверка на срочната книга за 2010 г. се констатира, че 
първото с.з. е проведено на 28.01.2010 г., с насрочени 7 дела. Срочната книга 
се води добре, причините за отлагане на делата са изписвани четливо на ръка, 
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в графа „решения” се залепва диспозитива на съд. акт и се изписва номер на 
решението, с посочена дата на обявяване на решението и подпис на служителя.  
 
                    - ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА преди 2009 г., както и през 2009 г. и 
НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ ДАТАТА НА ПРОВЕРКАТА 
                    От деловодните книги и проверка на произволни дела бе 
констатирано:   
                    - гр.д. № 14301/2007 год., обр. на 21.06.2007 г., иск по чл. 72 ЗС. На 
29.06.07 г., ИМ е оставена без  движение. На 16.07.07 г. е представена молба-
уточнение. На 19.07.07 г., съдът е констатирал, че ищецът не е изпълнил точно 
указанията, върнал  е ИМ, прекратявайки производството по делото . По ч.ж. 
на 16.10.2007 г., СГС  І ГО  по ч.гр.д. № 3433/07 г., е отменил определението 
на СРС и върнал делото за продължаване по нататъшен ход. На 26.05.08 г. е 
представена молба за внесена ДТ. На 28.05.08 г.,съдът е насрочил делото в с.з. 
на  16.10.08 г. През 2009 г. са проведени общо 4 с.з.,; 2010 г. са проведени с.з. 
на: 02.02.10 год., 16.03.10 г.,18.05.10 г. и 12.10.10 г., по доказателствата 
отложено за 10.02.11 г.;   
       - гр.д. № 24458/2007 год., обр. на 01.11.2007 г., по чл. 26, ал. 2 ЗЗД. 
На 08.11.07 г. ИМ е оставена б. дв., като молбата уточнение е постъпила на 
13.12.07 г. С разпореждане (без дата) ИМ отново е оставена без движение, като 
на 13.02.08 г. са изпратени съобщения до двамата ищци. На 02.04.08 г. е 
представена молба с доказателства. На 23.04.08 г. е разпоредено вписване на 
ИМ в АВ, направено на 17.06.08 г. На  24.06.09 г., делото е насрочено в с.з. на 
04.11.08 г. През 2009 г. са проведени 5 с.з.а през 2010 г. делото е отлагано от: 
25.02.10  г., 29.04.10 г., 25.05.10 г., 29.06.10 г.,  и  насрочено  за 11.11.10 год.;  
                    - гр.д. № 21472/2008 год., обр. на 31.07.2008 г., вещен иск. На 
03.10.08 г., ИМ е оставена без движение, изд. е СУ. На 27.10.08 г. е 
представена молба с доказателства.  На 05.11.08 г., съдът е назначил в.л. за 
определяне данъчната оценка на имота. На 20.10.08 г. е постъпила молба за 
удължаване на срок, уважена от съда. Експертизата е представена на 25.11.08 
г. На 12.05.2009 г. е разпоредено вписване на ИМ в АВ, вписана на 19.05.09 г. 
На 11.06.09 г. са изпратени преписи от ИМ на ответниците, представени на: 
06.08.09 г., 10.08.09 г. и 14.09.09 г. На 09.11.09 г., съдът е насрочил първото с.з. 
на 08.12.09 г. През 2010 г. са проведени с.з. на: 09.03.10 г., 20.04.10 г., 10.06.10 
г., отложено за 26.10.10 г.;  



 281 

                 - гр.д. № 173/2009 год., обр. на 05.01.2009 г., иск по чл. 2, ал. 1, т. 
2 ЗОДОВ. На 25.11.09 г., е изпратен препис от ИМ на ответниците,чиито 
отговори са представени на 23.12.09 г. и на 05.02.2010 г. На 12.05.10 г., делото 
е насрочено в с.з. на 24.06.10 г.,  но поради нередовна процедура по 
призоваване на единия ответник, отложено за 28.10.10 г.; 
        - гр.д. № 226/2009 г., обр. на 06.01.2009 г., иск по чл. 87 ЗЗД. На 
29.01.09 г. ИМ е оставена б.д. На 11.03.09 г. е представена молба-уточнение. 
На 23.03.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника. На 03.04.09 г. е 
разпоредено вписване на ИМ в АВ, вписана на 07.04.09 г. На 14.05.09 г. е 
представен отговор и насрещен иск. На 11.03.2010 г. е изпратен препис от 
насрещния иск на ищеца по първоначалния иск, за отговор, който е представен 
на 14.04.10 г. Първото с.з. е било на 27.04.10 г., но поради нередовно 
призоваване на ответника, не е даден ход на делото. Проведени са с.з. на: 
17.06.10 г., за изготвяне допълнителна задача на съд. експертиза, отложено за 
02.11.10 г.  
  
                     Първото съдебно заседание по делата, образувани след 
01.03.2008 год. е насрочвано след около 6 месеца, при редовна ИМ. В случаите, 
когато ИМ е оставяна без движение, първото с.з. е било след около 1 год. до 1 
год. и половина, след образуването на делото, като през това време са се 
извършвали различни процесуални действия. Съдебните заседания са 
насрочвани през около 2 - 3 месеца (без съдебната ваканция). Проверката 
установи, че има дела, по които от подаването на ИМ до първото 
разпореждане на съда са изминали 11 месеца – гр.д. № 173/2009 г., а по гр.д. 
№ 226/2009 г.,  разпореждането на съда по постъпил насрещен иск е след 10 
месеца. Основна причина за разглеждането на делата да продължи повече от 
2 години, е правната и фактическа сложност на делата, събиране на 
допуснати от съда доказателства, изготвяне на експертизи, проблеми по 
връчване на съобщенията от БП. Друга причина за забавяне движенето на 
делата е несвоевременното им докладване, както и забавяне от страна на  
докладчика. От постъпване на отговора на ответника или на изтичане на 
срока за това, до постановяване на определението по чл. 140 ГПК, минават 
от 3-4  дни,  до 20 - 90 дни – неритмично минаване на доклада. 
 
      - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ОСТАВЕНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
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                    Произволно бяха проверени  някои от делата:       
                    - гр.д. № 27177/2007 год., обр. на 22.11.2007 г., иск по чл. 108 ЗС. 
ИМ е оставена б. дв. На 19.02.08 г. е постъпила молба с  доказателства и за 
удължаване на срока и за изд. на СУ. С разпореждане без дата, съдът е уважил 
молбата за срока. На 03.12.08 г. е постъпила молба за изд. на ново СУ, на 
05.12.08 г. са дадени указания. На 04.02.09 г. е разпоредено изд. на СУ. На 
29.01.2010 г. ИМ отново е оставена б. дв., за данъчна оценка на процесните 
имоти, за което е  издадено СУ още на 18.12.2007 г. На 17.03.2010 г. е 
представена молба за ново СУ, уважена на 23.03.10 г. На 14.05.2010 г. е 
представена молба-уточнение, на 25.05.2010 г. е разпоредено вписване на ИМ 
в АВ. Към момента на проверката (18.10.10 г.), вписаната ИМ не е върната по 
делото; 
      - гр.д. № 26976/2008 год., обр. на 08.09.2008 г., иск по чл. 45 ЗЗД. 
На 08.10.09 г., ИМ е оставена б. дв. На 24.10.08 г. е представена молба с 
доказателства, на 29.10.08 г. е изпратен препис от ИМ на ответника, върнато в 
цялост. На 06.03.09 г. е изд. СУ за актуален адрес на ответника. На 14.12.09 г., 
съдът е указал на ищеца да внесе депозит, за назначаване на особен 
представител на ответника. На 02.02.2010 г. е представен внесения депозит. На 
12.02.10 г. е изпратено искане до САК, назначил особен представител на  
08.03.10 г. На 21.04.2010 г. е представен отговора от проц. представител на 
ответника. На 12.05.2010 г.,съдът е насрочил първото с.з.  на 12.10.2010 г.,но 
поради нередовно призоваване пълномощника на ответника /внесения депозит 
от ищеца е бил по друга, а не сметката на САС /, наложило  ИМ да бъде 
оставена б. дв., с указания; 
      - гр.д. № 31114/2008 г., обр. на 10.10.2008 г., иск по чл. 175 ЗЗД. 
На 31.10.08 г., ИМ е оставена без движение. На 14.11.08 г. е представена молба 
от ищеца. На 19.11.08 г. е изпратен препис от ИМ на ответника, съобщението 
върнато в цялост. На 13.02.09 г., съдът е указал на ищеца да представи 
удостоверение за актуален адрес на ответника. На 17.04.09 г., съдът е 
разпоредил издаване на СУ, удължил е срока за изпълнение с 15. дни.  На 
18.05.2009 г. е  изд. е СУ. На 29.01.2010 г., съдът е дал последна възможност на 
ищеца да представи удостоверение за адреса на ответника. На 15.03.10 г., 
ищецът е получил СУ, на 29.03.10 г. е представена молба с доказателства. 
Съобщението до ответника върнато в цялост, като на 10.05.10 г., съдът е указал 
да се залепи уведомление – чл. 47 ГПК. На 05.08.10 г., съдът е указал на ищеца 
да внесе депозит за назначаване на особен представител на ответника, като 
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съобщението е изпратено на ищеца на 05.08.10 г., но към момента на 
проверката не е върнато по делото; 
                - гр.д. № 22330/2009 год., обр. на 24.04.2009 г., иск по чл. 26, ал. 2 
ЗЗД. На 19.06.09 г., ИМ е оставена без движение. Молба-уточнение е 
представена на 14.08.09 г. На 07.10.09 г. ИМ отново е оставена без движение. 
На 16.11.09 г. е представена молба с внесена ДТ. На 18.11.09 г., ИМ отново е 
оставена без движение, за довнасяне на ДТ. На 01.02.2010 г. е представена  
довнесената ДТ. На 02.02.10 г. е указано вписване на ИМ в АВ, направено на 
10.02.10 г., на 18.02.10 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, 
върнато в цялост. На 31.08.10 г. е изискана справка за адреса на ответника. 
Ново съобщение е изпратено на 16.09.2010 г., но към момента на проверката не 
е върнато по делото; 

 - гр.д. № 17056/2009 г., обр. на 25.03.2009 г., иск по чл. 415 ГПК. 
На 13.04.09 г., ИМ е оставена без движение. На 25.05.09 г. е представена 
внесената ДТ. На 27.05.09 г., служебно е изискано гр.д. № 35774/08 г., на 50 
състав. На 19.06.09 г., ИМ отново е оставена без движение с указания. На 
04.10.10 г. е представена молба с изпълнени указания. Към момента на 
проверката (18.10.10 г.), делото не беше докладвано на докладчика. На 
04.10.10 г. съд. деловодител е бил в болнични,  заместващия съд. деловодител 
не е докладвал делото. 
 
                    Към момента на проверката се установи, че 157 бр. дела са без 
движение. Проверката установи, че по голяма част от делата, оставени  без 
движение, се извършват различни процесуални действия. Като основна 
причина за оставени близо 2 години дела без движение са: не докладвани дела 
с години; ищецът не е проявил активност или се е дезинтересирал; издаване 
на няколко СУ; проблеми с връчване на съобщенията, несвоевременно връщане 
на отрязъците от съобщенията от БП. Друга причина за не своевременното 
администриране на делата без движение, може да се посочи лошата работа 
на съдебен деловодител Г. Ц.   
 
                    - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ НАСРОЧВАНЕ ДЕЛАТА В 
ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ 
                    При проверката на насрочените дела  констатирахме, че по делата 
има произнасяне с разпореждане по чл. 131 ГПК, констатирайки редовността 
на ИМ и приложенията към нея. Има делата, които не са докладвани 



 284 

своевременно на титуляра. Определенията по чл. 140, ал. 1 ГПК са 
изчерпателни. По повечето дела, съдия ИВАНОВА не изготвя проект на 
доклад,  по см. на чл. 140, ал. 3 ГПК, същия се прави в първото по делото с.з.  
 
                    - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  
                    Проверката установи, че през 2009 г. съдията-докладчик е отменил 
дадения ход по същество по 3 бр. дела, а през първото тримесечие на 2010 г. – 
2 дела. На проверяващите бяха предоставени две дела, тъй като по останалите 
три са постъпили въззивни жалби и делата са изпратени по компетентност. От 
двете дела и проверката  на срочната книга, констатирахме:  
                 - гр.д. № 11482/2007 год., обр. на 17.05.07 г., иск по чл. 14, ал. 3 
ЗСПЗЗ. Делото е било разпределено на 30 състав. С разпореждане от 
18.06.2008 г. на и.д. председателя на СРС, делото е преразпределено на 46 
състав. В с.з. на 26.05.2009 г. е даден ход по същество. С определение от 
24.09.2009 г., докладчикът е отменил протоколното определение за даване ход 
на делото по същество и е прекратил производството, като недопустимо; 
        - гр.д. № 48297/2009 год., обр. на 27.10.2009 г., облигационен иск. 
В с.з. на 23.02.2010 г. е даден ход по същество на делото. В срока за 
произнасяне съдът е констатирал, че е подадена молба за увеличаване размера 
на исковата претенция, с която не е запознат ответника, поради което на 
20.05.10 г. е отменил дадения ход по същество  насрочвайки делото в с.з. В с.з. 
на 29.06.2010 г., съдът е прекратил производството по делото. По постъпила 
жалба, делото е изпратено на СГС; 
        - гр.д. № 24958/2007 год., обр. на 07.11.2007 г., иск по ЗСПЗЗ. В 
с.з. на 25.02.2010 г. е даден ход по същество. На 21.05.2010 г., докладчикът е 
отменил протоколното определение за даване ход на делото по същество и е 
прекратил производството, като недопустимо. По постъпила жалба, делото е 
изпратено на АССГ; 
       - гр.д. № 1958/2003 год., обр. на 10.02.2003 г., иск по ЗСПЗЗ. В с.з. 
на 10.02.2009 г. е даден ход по същество. С определение от 26.06.2009 г., съдът 
е отменил дадения ход по същество и е оставил ИМ без движение, като е 
указал на ищеца да индивидуализира процесния имот. 
 
       Проверката констатира, че причина за отмяна хода по същество 
е недобра предварителна подготовка по делата.  
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                    ІІІ. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  - общо 35 бр. 
 
                    Спрени дела през 2009 г. на 46 състав - 4 бр. 

При проверката на случайно избрани дела се установи  следното: 
                     - гр.д. № 1244/1992 год., обр. на 12.06.1992 г.- с пр. основание 
делба. В с.з. от 22.09.1992 г. съдът е спрял производството по делото, на 
осн. чл. 182, ал. 1, б.”г”  ГПК /отм./. По делото през годините има резолюции 
на съдията за извършване на справка по движението на преюдициалното дело, 
но такава реално не е извършена и към настоящия момент; 
                    - гр.д.№ 900/1992 год., обр. на 22.04.92 г. - делба. В с.з. от 
05.01.2007 г. делото е спряно на осн. чл. 182, ал.1, б.”б” ГПК, с дадени 
указания до ищците в 6-месечен срок да посочат правоприемници на 
починалото лице. Няма данни по делото резолюцията на съда да е изпълнена, 
въпреки дадените повторни указания от 21.02.07 г. в тази насока; 
                    - гр.д.№ 118/1993 год., обр. на 12.07.93 г. - чл.14, ал.3 ЗСПЗЗ.  С 
определение в с.з. от 14.04.94 г. съдът е спрял производството по делото, на 
осн. чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК /отм./. Последната справка за движението на 
преюдициалния спор е от м. 01. 2006 г.;  
                - гр.д. № 624/1996 год., обр. на 26.01.1996 г. - чл. 108 ЗС. С 
определение, постановено в с.з. от 11.03.97 г. съдът е спрял производството по 
делото, на осн. чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК /отм./, до приключване на 
преюдициалното дело с влязъл в сила съдебен акт. Правени са справки по 
движението на преюдициалното дело, последната е от м. януари 2006 г.; 
       - гр.д. № 1064/1994 год., обр. на 25.02.94 г. – вещен иск. С 
определение в с.з. от 19.04.94 г. съдът е спрял производството по делото, на 
осн. чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК /отм./. Правени са справки относно движението на 
преюдициалния спор, като последната резолюция за извършване на справка е 
от 26.02.07 г., същата не е изпълнена и от тогава до датата на проверката не е 
извършвана друга справка. 
  

         Към момента на проверката се установи, че на 46 състав има 
голям брой спрени стари дела, по които не е извършвана справка през 2009 
год. и през 2010 год.  
 
                    ІV. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  за  2009 г. - 73 бр.  
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                    От проверката на случайно избрани прекратени дела,  
констатирахме: 
                     - гр.д. № 7281/2008 год., обр. на 28.02.2008 г. - чл. 240, ал.1 ЗЗД. В 
с.з. от 28.09.09 г. съдът е прекратил производството по делото, поради 
оттегляне на предявения иск, на осн. чл. 119, ал.1 ГПК /отм./; 
                     - гр.д. № 22596/2008 год., обр. на 11.08.2008 г. В с.з. от 24.09.09 г. 
съдът е прекратил производството по делото, на осн. чл. 238, ал.2 ГПК; 
                     - гр.д. № 28012/2008 год., обр. на 16.09.2008 г., - чл. 415, ал.1 ГПК. 
В с.з. от 26.03.2010 г., съдът е прекратил производството по делото, на осн. чл. 
233 ГПК, поради отказ от иска; 
             - гр.д. № 14479/2009 год., обр. на 13.03.09 г. -  чл. 143, т.1 ЗЗД. В 
с.з. от 03.11.10 г. съдът е прекратил производството по делото, поради от 
оттегляне на предявения иск, на основание чл. 232 ГПК;   
     - гр.д. №25545/2009 год., обр. на 21.05.2009 г., - чл. 448, ал.2 ГПК. 
В с.з. от 01.12.2009 г. съдът е прекратил производството по делото, поради 
събиране на необходимите доказателства; 
   
                    При справка по срочната книга за 2009 г. се констатира, че една 
част от прекратените в с.з. искови производства са такива, прекратени на 
основание чл. 232 ГПК или чл. 233 ГПК.   
 
                    V. ОБЯВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  съгласно чл. 235, ал. 5, изр. 
първо и чл. 13 ГПК .   
 
                    Проверката установи, че през 2009 г. е голям броя на исковите 
дела, решенията по които са обявени в 3 месечен срок след заседанието, в 
което е завършено разглеждането на делото. Немалък е  броя дела, по които 
решенията са обявени в срок над 3 месеца след заседанието, в което е 
завършено разглеждането на делото, като напр.: 
        - гр.д.№ 2281/2007 год., даден  ход по същество на 03.02.09 г., съд. 
решение е обявено на 26.06.09 г.; 
       - гр.д.№ 7125/2007 год., даден ход по същество  на 05.02.09 г., съд. 
решение е обявено на 26.06.09 г.; 
       - гр.д.№ 8222/2007 год., даден ход по същество на 12.02.09 г., съд. 
решение е обявено на 23.06.09 г.; 
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        - гр.д.№ 13173/2007 год., даден ход по същество на 27.10.09 г., съд. 
решение е обявено на 19.02.10 г.; 
                     - гр.д.№ 27534/2008 год., даден ход по същество на 01.12.09 г., съд. 
решение е обявено на 16.04.10 г. 
                    Проверката установи, че през 2009 г.  има обявени съдебни 
решения в срок над 6 месеца, като например: 
                    - гр.д.№ 15502/2007 год., даден ход по същество на 02.04.09 г., съд. 
решение е обявено на 30.10.09 г.; 
                    - гр.д.№ 8403/2007 год., даден ход по същество  на 10.03.09 г., съд. 
решение е обявено на 28.09.09 г.; 
                    - гр.д.№ 16415/2007 год., даден ход по същество на 19.03.09 г., съд. 
решение е обявено на 28.09.09 г. 
 
                През първото тримесечие на 2010 г. съдия МАРИЯ ИВАНОВА е 
обявила за решаване 52 дела, като по всичките към датата на проверката 
има обявен съдебен акт: по 48 дела  в срок до три месеца, а по четири дела –  
в срок над 3-месеца::  
                    - гр.д.№ 18475/2008 год., даден ход по същество в с.з. на 16.02.10 г., 
съд. решение е обявено на 28.06.10 г.; 
                    - гр.д.№ 21113/2006 год., даден ход по същество в с.з. на 18.02.10 г., 
съд. решение е обявено на 02.07.10 г.; 
                    -  гр.д.№ 7143/2003 год., даден ход по същество в с.з. на 23.02.10 г., 
съд. решение е обявено на 20.07.10 г.; 
                    - гр.д.№ 3329/2000 год., даден ход по същество в с.з. на 23.03.10 г., 
съд. решение е обявено на 06.07.10 г. 
 

В първото тримесечие на 2010 г. са постановени 7 неприсъствени 
решения, по които е извършено връчване на страната, срещу която 
неприсъственото решение е постановено, с оглед правото на защита по реда на 
чл. 240 ГПК. 
 
                    VІ. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗГЛЕДАНИ ПО ДЕЖУРСТВА - по реда на чл. 390 ГПК  - 92 бр.  
 
                    През 2009 год. на 46 състав са били разпределени на дежурство 92 
бр. дела по реда на чл. 390 ГПК.  В деня на образуването им те са докладвани 
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на състава и още същия ден съдията се е произнасял.  При проверката на 
произволно избрани дела  се констатира следното:   
      - ч.гр.д. № 47775/2010 год., обр. на 05.10.2010 г. за допускане 
обезпечение по бъдещ иск. В с.д. съдът е допуснал исканото обезпечение, 
определил размер на паричната гаранция и 1-месечен срок за предявяване на 
бъдещия иск. Към датата на проверката не е изтекъл определения срок за 
представяне на доказателство за предявен иск; 
                    -  ч.гр.д. № 47942/2010 год., обр. на 06.10.2010 г. В същия ден  
съдът е отхвърлил молбата за допускане обезпечение на бъдещ иск като 
неоснователна; 
                    -  ч.гр.д. № 48068/2010 год., обр. на 06.10.10 г. В същия ден съдът е 
допуснал исканото обезпечение,посочил паричната гаранция и е определил 1-
месечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от датата на получаване 
на обезпечителната заповед. Към датата на проверката не е изтекъл 
определения срок за представяне на доказателство за предявен иск; 
                    -  ч.гр.д.№ 48365/2010 г., обр. на 07.10.2010г. В с.д. съдът е 
отхвърлил молбата с исканото обезпечение на бъдещия иск като 
неоснователна. 
 
                    Проверката констатира, че обезпечителните производства са 
администрирани в срок от съдията-докладчик, в съответствие с 
разпоредбата на чл. 395, ал.2 ГПК. 
               
      VІІ. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА по  чл. 310 ГПК  
 
      През 2009 г., 46 състав е разгледал 4 дела, образувани по реда на 
Глава двадесет и пета. По гр.д. № 23097/2009 г. е постъпила въззивна жалба и 
делото е изпратено на СГС, по подсъдност. От проверените дела, установихме:  

- гр.д. № 37053/2009 г., обр. на 20.07.2009 г., разгледано по реда на 
чл. 310, т. 2 ГПК. С разпореждане от 23.07.09 г., ИМ е оставена б. дв.а молбата 
уточнение е постъпила на  04.08.09 г.  С разпореждане от 23.11.09 г. е изпратен 
препис от ИМ на ответника (ЮЛ), връчено на 02.12.09 г., по реда на чл. 50, ал. 
2 ГПК. На 21.01.2010 г. е постановено определението по чл. 312, изготвен е 
доклад по делото, първото с.з. е било на 09.02.10 г. В с.з. на 13.07.10 г. е даден 
ход по същество на делото. Съдът е обявил, че ще се произнесе на 19.07.10 г. и 
решението е обявено на 19.07.2010 г.; 
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- гр.д. № 21673/2009 г., обр. на 22.04.09 г., по реда на чл. 310, т. 2 
ГПК. На 22.04.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника, получен на 
17.05.09 г.  Определението по чл. 312 ГПК е от 11.11.09 г., изготвен е доклад 
по делото. В първото с.з. от 01.12.09 г. не е даден ход на делото, поради 
нередовна процедура по призоваване на ответника. В с.з. на 15.12.09 г. и 
28.01.10 г. не е даден ход на делото, отново поради нередовно призоваване на 
ответника. В с.з. на 16.02.10 г. е даден ход по същество и е постановено 
неприсъствено решение; 
       - гр.д. № 42287/2009 г., обр. на 02.09.09 г., по реда на чл. 310, т. 2 
ГПК. На 03.09.09 г., ИМ е оставена без движене. На 23.09.09 г. е постъпила 
молба за удължаване на срока,уважена от съда. На 12.10.09 г. е представена 
молба с изпълнени указания. На 12.11.09 г. е изпратен препис от ИМ на 
ответника за отговор, представен на 15.12.09 г., с молба за спиране на 
производството. С разпореждане от 15.12.09 г. е разпоредено да се изпрати 
препис от молбата за спиране на ищците. На 09.02.10 г. е постъпила молба от 
ищците със заявено и от тях съгласие за спиране на производството. На 
29.01.2010 г., съдът е оставил ИМ без движение, с указания до ищците да 
посочат правния си интерес от настоящия иск. С определение от 08.06.10 г., 
съдът е върнал ИМ и е прекратил производството по делото. 
 
       От проверените дела се установи, че докладчика се е произнасял 
още същия ден, или най-късно на следващия ден, от деня на образуване на 
делото. При постъпване на молби по делата, докладчика не се е произнасял 
веднага, а едва след 3 до 6 месеца. Съдия ИВАНОВА е спазвала срока по чл. 
312, ал. 1 т. 1 ГПК – първото с.з. е насрочвано след 3 седмици, както и срока 
по чл. 316 ГПК – обявяване на решението с мотивите в двуседмичен срок. 
 
                    VІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
 
                    От проверените дела, установихме, че съдия ИВАНОВА се е 
произнасяла в срок от 1 до 12 дни: ч.гр.д. № 48678/2009 г.; ч.гр.д. № 
10203/2010 год.; ч.гр.д. № 11625/2010 г.; ч.гр.д. № 12447/2010 г.; ч.гр.д. № 
12131/2010 г. През съдебната ваканция (годишен отпуск), съдия ИВАНОВА се 
е произнасяла в рамките на 20 до 60 дни: ч.гр.д. № 39103/2010 г.; ч.гр.д. № 
39631/2010 г.; ч.гр.д. № 39813/2010 г., ч.гр.д. № 36200/2010 г.  
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                    Делата, образувани по реда на заповедното производство са 
своевременно администрирани. По проверените дела има отбелязване за 
издадения изпълнителен лист върху представения документ и заповедта за 
изпълнение. По делата, образувани, по реда на чл. 417, т. 9 ГПК, проверката 
установи, че върху оригинала на записа на заповед се поставя печат на съда 
за издадения ИЛ и се връща на заявителя след подадена молба и 
разпореждане на докладчика. По делата, по които постъпят възражения по 
реда на чл. 414, ал. 2 ГПК, заявителят се уведомява - чл. 415, ал. 1 ГПК и се 
следи стриктно за изпълнението на чл. 415, ал. 2 ГПК – представяне на 
доказателства за предявен иск.  
 
                    ИЗВОДИ: 
 
                    Проверката на 46 състав установи, че голяма част от делата не са 
своевременно администрирани, по вина на напусналия съдебен деловодител Г. 
Ц. Състава е с голям брой висящи дела, които са администрирани едва през 
2009 г. – 2010 г.  
        Към 18.10.2010 г., датата на проверката, са констатирани 157 бр. 
дела без движение, като има немалък брой дела недокладвани близо 2 години, 
поради лоша работа на съдебният деловодител Г. Ц. Спрените дела на състава 
са 35 бр., проверката установи голям брой дела, по които не са извършвани 
справки от 2009 г. Настоящият съдебен деловодител – Б. А. трябва да следи 
всички срокове по делата, с оглед своевременното им докладване и 
администриране.  

През 2010 г., съдените заседания се насрочват през около 2-3 
месеца, като се съобразява причината за отлагането. Проверката констатира, че 
не се спазват сроковете по Глава двадесет и пета ГПК, с изключение на срока 
по чл. 316 ГПК, като причина за това е несвоевременното докладване на 
делата.  

Съдия ИВАНОВА следва да предприеме необходимите мерки, с 
оглед намаляване висящноста на делата.  Определението по чл. 140 ГПК е 
постановявано от 3 – 4 дни  до 20-90 дни от постъпване на отговора на 
ответника, или на изтичане срока за това – неритмично произнасяне по 
доклада.  

Решенията по всички свършени дела през 2009 г. са обявени 
преимуществено в разумния тримесечен срок, но има и голям брой дела, по 
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които решенията са обявени в срок над 3 месеца. Похвална е организацията на 
съдия  ИВАНОВА през 2010 г. в изписването на решенията, след като от 
обявените за решаване 52 бр. дела по 48 от тях решението е обявено в разумен 
тримесечен срок.  

През 2009 г., 46 състав е  решил 152 искови производства, по- 
голямата част от делата са с правна и фактическа сложност. Проверката 
установи, че се проучват добре и при констатирана нередовност на ИМ същата 
се оставя без движение, с указания за изпълнение. По по-голямата част от 
делата, не се изготвя проект за доклад, по смисъла на чл. 140, ал. 3 ГПК, 
същият се прави в първото с. з.  
 
 

47 състав 
            
                     Титуляр на 47 състав е съдия ЕЛИЗАБЕТ ПЕТРОВА от м. 
февруари 2007 г. От 29.07.2009 г. до 31.12.2009 г., съдия ПЕТРОВА е била в 
отпуск поради бременност и раждане и през този период на състава не са 
разпределяни нови дела. По график в насрочените дела са влизали съдии от 
Първо гражданско отделение и председателя на СРС – К. Влахов.  
       Съдия ПЕТРОВА е постъпила като съдия в РС – Русе. След 
проведен конкурс, чрез атестиране е започнала работа в СРС - НК на  17 
октомври 2005 г. 

Съдебен деловодител на 46 и 47 състав е Б. А. - започнала работа в 
СРС на 15.01.2010 г. От м. август 2007 г. до 01.10.2009 г., съдебен деловодител 
на двата състава е била Е. М. От 01.10.2009 г. до 15.01.2010 г., 47 състав не е 
имал постоянен съдебен деловодител. Съдебен секретар е А. Р. - започнала 
работа в СРС, като съдебен секретар през м. декември 2009 г.  

 
                     І. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА на 47 състав  
 
                    По изготвените справки от съд. секретар, съд. деловодител и 
електронните справки  на статистика  са налице следните данни: 
                    Общ брой висящи дела на състава към 01.01.2009 г. – 196 бр. Общ 
брой разпределени дела за цялата 2009 г. – 783 бр., от които 67 бр. 
обезпечения по чл. 390 ГПК /по дежурство/, или общо за разглеждане – 979 
бр. гр. дела.  
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                    Свършените граждански дела за 2009 г. са: 761 бр., от които  536 
бр. са заповедни производства. В тримесечен срок  са свършени – 626 бр. или  
82.26 %  от всички дела.  
                    През 2009 г. свършените  искови производства са  118  бр. дела, 
от които  104 бр. са решените със съдебен акт и 14 бр. са прекратени в с.з., 
видно от книгата за откритите с.з.  От тези дела съдия ПЕТРОВА е 
решила до излизането си в отпуск - 29.07.2009 г. – 94 искови производства 
и прекратила 12 дела в с.з.   
                    Общ брой постановени съдебни актове приключващи делото, 
видно от книгата за закрити и разпоредителни заседания  - 590.  
                    Общо прекратени производства – 70 бр. дела.  
                    Спрени производства на състава – 23 бр., от които 9 дела са спрени 
през 2009 г.  
                    През 2009 г. на 47 състав  са насрочени в съдебно заседание 376 бр. 
дела от които са отложени 243 бр. или 64.62 % , а през първото тримесечие на 
2010 г.  от насрочените 151  бр. дела са отложени 104 или 68.87 % .      
                    Общ брой висящи  граждански производства към 31.12.2009 г. – 
218, а към 01.10.2010 г. – 235 дела. 
                Посочените по-горе данни открояват  високо ниво на натовареност  
на състава,  но когато  титуляр е била  съдия ПЕТРОВА 
 
                    ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
                     
                    От проверката на гражданските дела се установи, че съдебните 
заседания  по доказателствата се насрочват  през два месеца. Проверката 
констатира, че съдия Е. ПЕТРОВА е насрочвала заседанията съобразно 
причината за отлагане на делото, например за събиране на доказателства или 
при допусната съдебна експертиза делата са насрочвани за след два месеца; 
при нередовна процедура по призоваване или за постигане на спогодба - до два 
месеца. 
           По-голямата част от делата, разгледани през м. май и м. юни 2009 
г. са отложени за края на м. януари и м. февруари 2010 г., по изрично съгласие 
на страните, поради предстоящото излизането на съдията-докладчик в отпуск 
за бременност, раждане и отглеждане на малко дете, продължил до 01.01.2010 
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г. През първото тримесечие на 2010 г. делата са отлагани за събиране на 
доказателства до два месеца. 
 

Налага се извода, че няма безпричинно отлагане на дела за срок, 
по-дълъг от посочения.  

 
                    От книгата за откритите с.з. се констатира, че през 2009 г. месечно 
са провеждани 1 - 5 о.с.з., с насрочени от 5 до 22 бр. граждански дела : напр.:  
                    - през м. април 2009 г. са проведени 5 с.з.: на 08.04.2009 г. с 
насрочено 19 дела; на 14.04.09 г. – с насрочени 8 дела; на 15.04.2009 г. с 17 
насрочени дела; на 28.04.2009 г. с 9 насрочени дела; на 29.04.09 г. – с 
насрочени 10 дела;  
                    - през м. октомври 2009 г. са проведени 2 с.з.: на 14.10.09 г. – 
насрочени 8 дела; на 27.10.2009 г. с 9 насрочени дела.  
                    При проверка на срочната книга за 2009 г. и  срочната книга за 
2010 г. се констатира, че същите се водят прегледно. Четливо на ръка е 
изписана причината за отлагане на делото, в графа „Решения” е залепен 
диспозитива на решенията, с отбелязан номер, дата на обявен съд. акт и подпис 
на служителя,  
   
                    - ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА преди 2009 г., както и през 2009 г. и 
НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ ДАТАТА НА ПРОВЕРКАТА 
                    От деловодните книги и проверка на произволни дела бе 
констатирано:   
                    - гр.д. № 9196/2005 год., обр. на 01.11.2005 г., вещен иск  с 10 
ищци и 5 ответника. С разпореждане от 05.11.05 г., ИМ е оставена без 
движение. На 13.06.2006 г. е представена молба-уточнение. На три пъти по 
делото са правени искания за удължаване срок за изпълнение указанията на 
съда. ИМ е оставяна още два пъти без движение,като на  18.06.07 г., съдът е 
прекратил производството по делото, поради неизпълнени указания. С 
определение от 30.10.2007 г., постановено по ч.гр.д. 4191/2007 г., на СГС, І ГО, 
съдът е отменил разпореждането за връщане на ИМ и е върнал делото за 
продължаване на съдопроизводствените действия. На 06.11.07 г. е даден 
допълнителен срок за изпълнение на указанията на съда. Депозирани са молби, 
с оглед указанията на съда. На 28.12.07 г. е разпоредено вписване на ИМ. На 
25.06.2008 г., съдът е дал последна възможност за изпълнение на указанията за 



 294 

вписване, ИМ е вписана на 10.07.08 г. Първото с.з. е било на 05.11.08 г. През 
2009 г. са проведени 3 с.з. През 2010 г. са проведени 5 с.з., делото е насрочено 
за 26.10.10 г.; 
       - гр.д. № 13943/2007 год., обр. на 18.06.2007 г.-  иск по чл. 33, ал. 2 
ЗС. На 21.06.07 г., ИМ е оставена без движение. На 13.07.07 г. е представена 
молба-уточнение. На 09.08.07 г. е представена нова молба с изпълнени 
указания, на 13.08.07 г. е разпоредено вписване на ИМ, вписана на 14.09.07 г. 
Първото с.з. е било на 14.11.07 г. През 2008 г. са проведени 6 с.з.; през 2009 г . 
– 3 с.з. През 2010 г. са проведени с.з. на: 27.01.10 г., 24.03.10 г., 11.05.10 г., 
23.06.10 г., когато е даден ход по същество на делото. Решението е 
постановено на 17.07.10 г. На 30.08.10 г. е подадена молба за допълване на 
решението – насрочено в о.с.з. на 09.11.2010 г.; 
                    - гр.д. № 8937/2008 год., обр. на 10.03.2008 г., иск по чл. 26, ал. 2 
ЗЗД. На 18.03.2009 г., ИМ е оставена без движение, на 28.03.08 г. е подадена 
молба-уточнение. На 22.04.08 г. е подадена молба за удължаване на срока, 
уважена. На 13.06.08 г. е подадена молба с изпълнени указания, на 16.06.08 г. е 
указано вписване на ИМ в АВ, вписана на 04.03.2009 г. На 11.03.09 г. е 
изпратен препис от ИМ на ответника. Първото с.з. е било на 13.05.09 г., през 
2009 г. е имало общо 2 с.з. В с.з. проведено на 27.01.10 г., съдът е спрял 
производството по делото, на осн. чл. 229, ал. 1 т. 1 ГПК. На 08.07.2010 г. е 
подадена молба за възобновяване. На 14.07.10 г., съдът е възобновил 
производството и е насрочил делото в с.з. на 05.10.10 г., отложено за 
10.11.2010 г.; 
                - гр.д. № 1139/2009 год., обр. на 08.01.2009 г., иск по чл. 209 и чл. 
152 ЗЗД. С ИМ е направено особено искане по чл. 389 ГПК. На 30.01.09 г. е 
изпратен препис от ИМ на ответника. С определение от 30.01.2009 г., съдът е 
оставил без уважение молбата за допускане на обезпечение. Издадено е СУ за 
актуален адрес на ответника. На 01.06.09 г. е представен отговора на 
ответника. На 07.07.2009 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, 
изготвен е проект за доклад по делото. Първото с.з. е било на 18.11.09 г., 
проведено е с.з. и на  02.12.09 г. През 2010 г. са проведени с.з. на: 27.01.10 г., 
17.03.10 год., 31.03.10 г., 19.05.10 г., 28.09.10 г., отложено за 03.11.10 г. –
делото е отлагано за изготвяне на експертиза;  
       - гр.д. № 21019/2009 г., обр. на 15.04.2009 г., иск по чл. 108 ЗС. ИМ 
е оставена без движение: на 27.04.09 г.,на 29.05.09 г. и на 16.06.09 г. На 
21.07.09 г., съдът е дал последна възможност на ищеца да изпълни точно 
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указанията на съда. На 05.10.09 г. е представена молба-уточнение, на 22.10.09 
г. е разпоредено вписване на ИМ в АВ, вписана на 25.11.09 г. На 11.01.2010 г. е 
изпратен препис от ИМ на ответника, съобщението е върнато в цялост. На 
05.02.10 г. е изискана сл. справка за адреса на ответника. На 15.02.10 г. е 
разпоредено внасяне  депозит за назначаване на особен представител на 
ответника. На 07.06.10 г., проц. представител на ответника е получил препис 
от ИМ, а отговора е представен на 01.07.10 г. На 03.09.2010 г. е постановено 
определението по чл. 140 ГПК, изготвен е доклад по делото и насрочено с.з. за 
02.11.2010 г. 
    
                    Първото съдебно заседание по делата, образувани след 01.03.2008 
год. е насрочвано след 3 до 10 месеца, при редовна ИМ. Като обективна 
причина за забавянето следва да се посочи издаване на СУ, с оглед 
установяване актуален адрес на ответника.  В случаите, когато ИМ е 
оставяна без движение, първото с.з. е било след 1 г. и 2 м. до 3 години, след 
образуването на делото, като през това време са се извършвали различни 
процесуални действия: оставяне ИМ без движение многократно, поради 
неизпълнение указанията на съда; връщане на ИМ и прекратяване на 
производство по делото – след обжалване, делото е върнато за 
продължаване на съдопроизводствените действия; неизпълнение указанията 
на съда за вписване на ИМ в продължение на една година. Съдебните 
заседания са насрочвани през около 1 - 3 месеца (без съдебната ваканция). По 
искане на страните и с тяхно съгласие  след 01.08.2009 г., съдия ПЕТРОВА е 
отлагала някои дела за м. януари 2010 г., поради предстоящото й излизане в 
отпуск по майчинство.. Няма безпричинно отлагане на съдебни заседания. От 
постъпване на отговора на ответника или на изтичане на срока за това, до 
постановяване на определението по чл. 140 ГПК, минават средно 30 дни, с 
изключение на гр.д. № 21019/2009 г., когато са минали 2 месеца, но отговора е 
постъпил по време на съдебната ваканция. 
 
      - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ОСТАВЕНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
                    Произволно бяха проверени  някои от делата:       
                     - гр.д. № 25240/2007 год., обр. на 08.11.2007 г., иск по чл. 97, ал. 3 
ГПК (отм.). ИМ е оставена без движение  на 14.11.07 г., и на 3.12.07 г. На два 
пъти са постъпвали молби за удължаване на срока за изпълнение на 
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указанията. На 01.04.2008 г. е представена молба с доказателства, но 02.04.08 
г. отново са дадени указания. На 09.05.08 г. съдът е прекратил производството 
по делото. С определение от 11.08.08 г. по ч.гр.д. 1049/ 2008 г., по описа на 
СГС, АК, ІІІ-Б състав, съдът е отменил определението за прекратяване на 
производството. Делото е получено в СРС на 13.08.08 г. На 15.08.08 г. ИМ е 
оставена без движение. На 23.09.08 г.и на 4.12.08 г. са правени искания за 
удължаване на срока, уважени от съда. На 21.07.09 г. е изискана сл. справка от 
община И. На 29.12.09 г. е представена молба от ищците с изпълнени указания. 
На 04.01.10 г. е указано да се внесе ДТ, изпълнено на 29.04.10 г. На 05.05.10 г. 
е указано вписване на ИМ в АВ. Към момента на проверката (20.10.10 г.), 
вписаната ИМ не е върната по делото и  то не е докладвано; 
 - гр.д. № 18743/2008 год., обр. на 07.07.2008 г., иск по чл. 45  ЗЗД. 
На 12.08.2008 г. ИМ е оставена без движение.Поради неизпълнение на 
указанията на 14.10.08 г. съдът е прекратил производството по делото. С 
определение от 20.02.09 г. по ч.гр.д. 698/2009 г., на СГС, ГО, ІV-А състав, 
съдът е отменил определението за прекратяване на производството и е върнал 
делото за продължаване на съдопроизводствените действия, получено в СРС 
на 18.03.09 г. На 20.03.09 г. съдът е оставил ИМ без движение. На 08.05.09 г., 
съдия ПЕТРОВА е прекратила производството по делото поради 
неподсъдност. СГС е повдигнал препирня за подсъдност по която САС 
постановява  на 26.11.09 г.,че компетентния съд да разгледа делото е СРС. 
Делото е върнато на 47 състав на 30.11.09 г. С разпореждане от 28.01.10 г. е 
изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 
13.10.10 г.;  
      - гр.д. № 17540/2009 г., обр. на 27.03.2009 г., иск по чл. 108 ЗС. 
Делото е било разпределено най напред на 28 състав, след това на на 50 състав, 
-  на 35 състав, - на 26 състав, -  на 32 състав. Преразпределянето е поради 
отводи на съдиите. На 24.06.10 г., делото е разпределено на 47 състав. На 
23.06.10 г., ИМ е оставена без движение. Постъпили са искания за удължаване 
на срока на 22.07.10 г. и на 20.08.2010 г. На 06.10.10 г., ИМ отново е оставена 
без движение с конкретни указания и срок; 
                - гр.д. № 18039/2009 год., обр. на 30.03.2009 г., вещен иск.  На 
07.04.09 г., и на 15.06. 09 г.  ИМ е оставена без движение. На 29.06.09 г. е 
представена молба за частично освобождаване от ДТ, на 30.07.09 г. е 
представена молба с доказателства. На 11.08.09 г. е разпоредено вписване на 
ИМ в АВ, вписана на 02.09.09 г. На 22.10.09 г. е изпратен препис от ИМ на 
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ответника, съобщението е върнато в цялост. На 18.11.09 г. е указано да се 
представи актуален адрес на ответника. На 10.02.10 г. е представена молба с 
адреса на ответника. Изпратено ново съобщение, на 18.06.10 г., връчителят е 
отбелязал, че лицето не живее на посочения адрес. На 30.09.10 г. е разпоредено 
връчване по реда на чл. 47 ГПК – чрез залепване. Към момента на 
проверката21.10.2010 г.), съобщението не беше върнато по делото. 
 
                    Към момента на проверката се установи , че 119 бр. дела са без 
движение. Проверката установи, че по делата без движение се извършват 
различни процесуални действия, следят се сроковете и се докладват 
своевременно, с малки изключения – гр.д. № 18743/2008 год., от 
разпореждането на съда до изпълнението на съд. деловодител са минали 9 
месеца. 
                    Основна причина за оставяне ИМ без движение е неизпълнение 
указанията на съда за отстраняване нередовността на ИМ, проблеми при  
връчване на съобщения от БП. Съдия ПЕТРОВА се произнася по доклада в 
рамките на 2-3  дни.  
 
                    - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ НАСРОЧВАНЕ ДЕЛАТА В 
ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ 
                    При проверката на насрочените дела  се установи, че съдия 
ПЕТРОВА се е произнасяла с разпореждане по чл. 131 ГПК, констатирайки 
редовността на ИМ и приложенията към нея. След постъпване отговора на ИМ 
или след изтичане срока за това, повечето делата са докладвани своевременно 
на титуляра, но има и дела, по които забавянето е по вина на съдебния 
деловодител. За недопускане забава движението на делата, съдия ПЕТРОВА  е 
наложила практика да извършва  инвентаризация на състава на всеки 3 месеца. 
Определенията по чл. 140, ал. 1 ГПК  на съдия ПЕТРОВА са изчерпателни, 
изготвя се и проект на доклад.   
 
                    - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  
 
                    Проверката установи, че съдията-докладчик е отменил дадения ход 
по същество  през 2009 г. по 1 дело и през  2010 г.  по 1 дело. Проверката на 
делата, установи следното:  
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                 - гр.д. № 15960/2007 год., обр. на 13.0720.07 г., иск по чл. 59 ЗЗД. 
На 03.02.2009 г. е даден ход по същество. В срока за произнасяне, съдът е 
констатирал, че в.л. не е отговорило на всички поставени въпроси и  на 
04.03.2009 г. е отменил определението за даване ход на делото по същество, 
насрочвайки го в с.з. за експертиза. В с.з. на 15.04.09 г. е даден ход по 
същество, решението е постановено на 19.04.2009 г.; 
       - гр.д. № 2362/1996 год., обр. на 19.03.1996 г., иск по чл.14, ал. 4 
ЗСПЗЗ. В с.з. на 16.03.2010 г. е даден ход по същество. В срока за произнасяне 
съдът е констатирал, че производството по делото е процесуално недопустимо, 
поради което е отменил дадения ход по същество и е прекратил 
производството.   
   
       Проверката констатира, че само две дела са с отменен ход по 
същество, което свидетелства за добро предварително проучване и 
подготовка по делата.  
 
                    ІІІ. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  - общо  23 бр. 
 
                    Спрени дела през 2009 г. на 47 състав – 9 бр. 

При проверката на случайно избрани дела се установи следното: 
                    - гр.д. № 998/1993 год., обр. на 23.07.1993 г.- жалба срещу решение 
на поземлена комисия по ЗСПЗЗ. В с.з. от 26.11.1993 г. съдът е спрял 
производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б.”г”  ГПК /отм./, до 
приключване на преюдициалното дело. Правени са справки по движението на 
преюдициалния спор, като последната е от м. март 2010 г.; 
                    - гр.д. № 4045/1993 год., обр. на 19.10.93 г., - жалба срещу решение 
на ПК  по ЗСПЗЗ. В с.з. на 18.11.1994 г. производството по делото е спряно, на 
осн. чл. 182, ал.1, б.”г”  ГПК /отм./. Правени са многократни  запитвания до 
СГС - АО относно движението на преюдициалния спор, последното от които е 
от м. септември 2009 г., но няма постъпил писмен отговор на запитванията; 
                    - гр.д. № 2877/1996 год., обр. на 04.04.1996 г. – вещен иск. С 
определение в з.з. от 07.05.97 г. съдът е спрял производството по делото, на 
осн. чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК /отм./. Изисквани са справки по движението на 
преюдициалния спор, последната от които е от м. март 2010 г.; 
                - гр.д. № 16075/2006 год., обр. на 25.07.2006 г. - чл. 108 ЗС.  На 
06.04.2010 г. е постановен съдебен акт по делото. С определение, постановено 
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в с.з. от 11.04.2007 г. съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 182, 
ал.1, б.”г” ГПК /отм./. Изисквани са справки по движението на преюдициалния 
спор,  като последния  получен писмен отговор е от м. август 2009 г. 
   

         Към момента на проверката се установи, че за спрените дела на 
47 състав през 2009 г. са правени  справки, но през 2010 г. по някои от 
спрените дела не са изисквани справки. По данни от съдия Петрова, през м. 
юни 2010 г. са направени устни справки по всички спрени дела. 
 
                    ІV. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА за 2009 г.-70 бр.  
 
                    От проверката на случайно избрани прекратени дела,  
констатирахме: 
                    - гр.д. № 25932/2009 год., обр. на 25.05.2009 г., -  чл. 207 ГПК. В 
с.з. от 27.10.09 г. съдът, след изслушване и приемане на допуснатата съдебно-
техническа експертиза е прекратил производството по делото поради събиране 
на исканото доказателство; 
                    - гр.д. № 693/2004 год., обр. на 05.02.2004 г., - чл. 108 ЗС. В с.з. от 
25.03.2009 г., съдът е прекратил производството по делото, поради липса на 
интерес от продължаване на производството; 
             - гр.д. № 12506/2008 год., обр. на 09.05.2008 г. – чл. 448, ал.2 ГПК. 
В с.з. от 08.04.09 г. съдът е прекратил производството по делото, поради 
изчерпване процедурата по чл. 448 ГПК, обжалвано пред СГС. С определение 
от 04.06.09 г. въззивният съд е отменил определението като незаконосъобразно 
и е върнал делото на първоинстанционния съд за продължаване на 
процесуалните действия по него. Към датата  на проверката делото е висящо, 
насрочено за 10.11.10 г., 10.00 ч.;  
        - гр.д. № 1097/2000 год., обр. на 14.02.2000 г. - вещен иск. В с.з. от 
27.01.2010 г. съдът е прекратил производството по делото, на осн. чл. 119, ал.2 
ГПК /отм./, поради направен отказ от предявения иск. 
     
                  От справка по срочната книга за 2009 г. се констатира, че една 
част от прекратените искови производства в с.з. са на основание чл. 232 ГПК 
или чл. 233 ГПК. Малък е броя на делата, производството по които е 
прекратено в с.з. след събиране на  доказателствата, за които то е 
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образувано - чл. 207 ГПК /обезпечение на доказателства/ или след изпълнение 
на процедурата по чл. 448, ал.2 ГПК.   
 
                    V. ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  съгласно чл. 235, ал. 
5, изр. първо  и чл. 13 ГПК   
 

Проверката установи, че по-голямата част от приключилите 
през  2009 г. искови производства решението е обявено в срок до три месеца 
след заседанието, в което е завършено разглеждането на делата.  
                    От срочната книга за 2010 г. се установи, че през първото 
тримесечие на 2010 г. са  обявени за решаване 58  дела, като по всичките към 
датата на проверката има обявено решение, една част в срока по чл. 235, 
ал.5, изр. първо ГПК, а останалите -  в срок до три месеца. 
                    
                    През 2009 г. и  първото тримесечие на 2010 г. няма обявено 
съдебно решение в срок над 3 месеца. 
              
                   От извършената справка се установи, че през 2009 г. 47 състав е 
постановил 16 неприсъствени решения, а през първото тримесечие на 2010 г. 
- 7 неприсъствени решения, по които съдът е извършвал връчване на 
страната, срещу която то е постановено, с оглед правото на защита срещу 
неприсъственото решение по  чл. 240 ГПК. 
 
                     VІ. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗГЛЕДАНИ ПО ДЕЖУРСТВА - по реда на чл. 390 ГПК  - 67 бр.  
 
                     През 2009 год. на 47 състав са били разпределени на дежурство 67 
бр. дела по реда на чл. 390 ГПК.  В деня на образуването им те са докладвани 
на състава и още същия ден или най-късно на следващия съдията се е 
произнасял.  При проверката на произволно избрани дела  се констатира 
следното:   
      - ч.гр.д. № 25991/2009 год., обр. на 25.05.09 г., 16.00 ч. На  
26.05.2009 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, посочил е размер на  
парична гаранция от молителя и е определил 14 - дневен срок за предявяване 
на бъдещия иск, считано от датата на получаване на обезпечителната заповед. 
В указания срок е представено доказателство за предявен иск. На 13.10.2010 г. 
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съдът по искане на молителя е отменил допуснатото обезпечение и е 
разпоредил изпращане на съобщение по реда на чл. 403, ал.2 ГПК за 
становище от ответника относно освобождаването на внесената от молителя 
парична гаранция;  
                     - ч.гр.д. № 11276/2010 год., обр. на 12.03.10 г. В с.д. съдът е 
допуснал исканото обезпечение, като е определил 14 - дневен срок от 
получаване на обезпечителната заповед за предявяване на бъдещия иск и 
представяне на доказателства за предявяването му. На 19.07.10 г. съдът, по 
искане на молителя, е отменил допуснатото обезпечение, поради изпълнение 
задълженията на ответното дружество; 
                     - ч.гр.д. № 34833/2010 год., обр. на 16.07.10 г. В с.д. от съдът е 
допуснал исканото обезпечение и е определил 14 - дневен срок от получаване 
на обезпечителната заповед за предявяване на бъдещия иск. Поради 
непредставяне на доказателство за предявен иск съдът е отменил допуснатото 
обезпечение с определение, постановено в з.з. от 04.10.10 г.; 
                     - ч.гр.д.№ 42724/2009 год., обр. на 31.08.2010 год. С  определение 
от с.д. съдът е  допуснал исканото обезпечение, посочил е размер на 
дължимата парична гаранция от молителя и е определил 14 - дневен срок от 
получаване на обезпечителната заповед за предявяване на бъдещия иск и 
представяне доказателства за предявяването му. Молителят е уведомен лично 
по телефона на 28.09.10 г. за акта на съда, но към датата на проверката 
21.10.2010 г. няма внесена парична гаранция по делото. 
        
                    Проверката констатира, че обезпечителните производства са 
администрирани своевременно от съдията-докладчик, който се е произнасял 
по молбата в деня на постъпването й или най-късно на следващия ден. 
          
                    VІІ. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА по чл. 310 ГПК  
 
     По реда на Глава двадесет и пета ГПК, на 47 състав са 
разпределени 3 дела през 2009 г. и 1 дела през първо тримесечие на 2010 г. 
Проверката на делата, установи: 

- гр.д. № 22464/2009 г., обр. на 27.04.2009 г., разгледано по реда на 
чл. 310, т. 2 ГПК, изпратено от РС – В. Търново по подсъдност. На 28.04.09 г. е 
постановено определението по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад по делото. 
Първото с.з. е било на 27.05.09 г. В с.з на 17.06.09 г. е даден ход по същество, 
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но съдът не е обявил кога ще се произнесе с решение. Решението е обявено на 
02.07.09 г. – спазен е срока по чл. 316 ГПК; 
       - гр.д. № 19873/2009 г., обр. на 08.04.2009 г., по реда на чл. 310, т. 
2 ГПК. На 09.04.09 г., ИМ оставена без движение, на 21.05.09 г. е представена 
молба с изпълнени указания.  На 22.05.09 г. е изпратен препис от ИМ на 
ответника, съобщението върнато в цялост. На 09.06.09 г., съобщението 
връчено по реда на чл. 50, ал. 2 ГПК, срока за отговор е изтекъл на 09.07.09 г. 
На 20.07.09 г. е постановено определението по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад 
по делото. Първото с.з. е било на 14.10.09 г., даден е ход по същество и е 
постановено неприсъствено решение;  
       - гр.д. № 12776/2010 г., обр. на 18.03.09 г., по реда на чл. 310, т. 2 
ГПК. На 19.03.10 г. е изпратен препис от ИМ на ответника, съобщението е 
получено на 06.06.10 г. На 31.08.10 г. е постановено определението по чл. 312 
ГПК, изготвен е доклад по делото. На 29.09.10 г. е било първото по делото с.з., 
даден е ход по същество, постановено е неприсъствено решение. 
 
       От проверените дела е видно, че съдия ПЕТРОВА се е произнасяла 
веднага, в деня на образуване на делото или най-късно на следващия ден. При 
постъпване на молби по делата, докладчикът се е произнасял още същия ден, 
като са извършвани необходимите процесуални действия по движението. От 
проверените дела се налага извода, че съдия ПЕТРОВА проявява стремеж за 
спазване на  сроковете, визирани в Глава двадесет и пета  ГПК, с изключение 
на срока, визиран в чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК - първото по делото с.з. трябва да 
се  насрочи за дата не по-късно от 3 седмици, считано от датата на 
постъпване на отговора или на изтичане на срока за това. 
 
                    VІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
 
                    Проверката констатира, че съдия ПЕТРОВА се е произнасяла в 
срок от 6 до 25 дни: ч.гр.д. № 4586/2010 г.; ч.гр.д. № 25537/2010 год.; ч.гр.д. № 
13982/2010 г.; ч.гр.д. № 12400/2010 г.; ч.гр.д. № 13481/2009 г.; ч.гр.д. № 
8717/20009 г.; ч.гр.д. № 36588/2009 г. През съдебната ваканция, съдия Петрова 
се е произнасяла в рамките на месец и половина: ч.гр.д. № 33293/2009 г.; 
ч.гр.д. № 33250/2009 г. 

Проверката на ч.гр.д. № 32383/2008 г. установи, че същото не е  
било докладвано 1 година: образувано на 23.10.08 г., на 29.10.2009 г. е 
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издадена заповедта за изпълнение на парично задължение. Съобщението до 
длъжника е върнато в цялост. Пред 2009 г. не са извършвани никакви 
процесуални действия, няма данни делото да е докладвано на докладчика. Едва 
през 2010 г. е приключило производството.  

 
Делата, образувани по реда на заповедното производство през 

2010 г. са добре администрирани. Една от причините за забавяне 
движението на делата е несвоевременното им докладване, друга причина е 
невъзможността за връчване съобщенията на длъжниците. Съдия ПЕТРОВА 
е изисквала служебни справки за актуален адрес, съгласно  Наредба № 
14/18.11.2009 г.  

По проверените дела има отбелязване за издадения изпълнителен 
лист върху представения документ и  заповедта за изпълнение. 

По дела, образувани по реда на чл. 417, т. 9 ГПК, проверката 
установи, че върху оригинала на записа на заповед е поставен печат на съда 
за издадения ИЛ и оригинала се връща на заявителя след подаване на молба и 
разпореждане на докладчика. Оригиналите на записите на заповед се връщат 
на заявителите, като по делото се прави копие, след надлежна бележка 
(специален печат на съда) за издадения изпълнителен лист. По делата, по 
които постъпват  възражения по реда на чл. 414, ал. 2 ГПК  съдия ПЕТРОВА  
се  разпорежда за  уведомяване заявителя, съгласно чл. 415, ал. 1 ГПК и следи 
стриктно за изпълнението на чл. 415, ал. 2 ГПК – представяне на 
доказателства за предявен иск.  
 
                    ИЗВОДИ: 
 

Проверката на 47 състав установи, че делата са добре 
администрирани. Съдия ПЕТРОВА е наложила практика сама да извършва 
инвентаризация на делата на всеки три месеца и по този начин  помага на 
съдебния деловодител. Проблемът със старите недокладвани с години дела от 
съдебния деловодител Г. Ц., е преодолян. Всички стари дела са 
администрирани, една част от тях са прекратени, но все още има дела от 1993 
г. и от 1996 г., които не са приключили – делби.  

Към 20.10.2010 г., датата на проверката, са констатирани 119 бр. 
дела без движение, с малки изключения, делата са администрирани, следят се 
сроковете и се докладват своевременно. Спрените дела на състава са 23 бр., 
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проверката установи,  че през 2010 г., по малък брой дела, не са изисквани 
справки. С оглед липсата на отговор по изпратените запитвания, следва да се 
изпращат своевременно напомнителни писма. 

По всички висящи стари дела са предприети необходимите 
процесуални  действия. Съдебните заседания са насрочвани през 1 до 3 месеца, 
няма безпричинно отлагане на съдебни заседания. Определението по чл. 140 
ГПК е постановявано средно до 30 дни от постъпване на отговора на 
ответника, или на изтичане срока за това.  

Решенията по всички свършени дела са обявени както в срока по 
чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, така и в разумния тримесечен срок. 
    През 2009 г., 47 състав е  решил 104 искови производства, повечето с 
правна и фактическа сложност. Проверката установи, че делата се проучват 
много добре, изготвя се проект за доклад, при констатирана нередовност на 
ИМ, същата се оставя без движение, с указания за изпълнение. Изготвя се 
проект за доклад, по смисъла на чл. 140, ал. 3 ГПК. 
 
 

48 състав 
 
                     Титуляр на 48 състав е съдия СТАНИМИРА ИВАНОВА, считано 
от 01.07.2009 г. От  05.01.2004 г.до 25.04.2005 г. е била  като младши  съдия в 
СГС, след което титуляр на  90 състав в СРС, Брачна колегия, а от есента на 
2005 г., е преместена за титуляр на 60 състав -  Второ ГО. 

От 2007 г. до 01.07.2009 г. 48 състав не е имал титуляр, поради 
което не са насрочвани съдебни заседания и не са разпределяни  
новообразувани дела. През 2008 г., висящите дела на 48 състав са били 
преразпределени на останалите състави от І ГО. По висящите дела на състава,  
постъпващите  по тях книжа са разглеждани от магистратите от Първо ГО по 
график. Останали са и немалко дела неадминистрирани от съдебния 
деловодител Л. М.  
       Л. М. е била съдебен деловодител на 48 и 49 състав от 2000 г. до м. 
февруари 2010 г. През м. 02.2010 год. се установяват редица 
неадминистрирани дела с години, а някои от които  9 - 10 години. От м. 
март 2010 г., на съставите е назначена за съд. деловодител Б. В. От 01.04.2010 
г. за съдебен деловодител на 48 и 49 състав е назначена Б. И.  работила преди  
в адвокатска стая. До 01.07.2010 г. 48 и  
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49 състави са имали двама съдебни деловодители, с оглед големия брой не 
докладвани дела. От 01.07.2010 г. на 48 и 49 състав остава само един съдебен 
деловодител – Б. И. Съдебен секретар на 48 състав е К. Г. – служител с опит в 
работата и  изпълняващ задълженията си  отговорно, качествено и в срок. В не 
редки случаи, съдебният секретар е изпълнявал задълженията и на 
деловодител на състава, което говори за отлично познаване и справяне с 
работата, както на  секретар, така и на  деловодител.  
                      
                    І. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ  ДЕЛА на 48 състав  
 
                    По изготвените справки за нуждите на проверяващите са налице 
следните данни :  
                    Общ брой висящи дела на състава към 01.07.2009 г. – 43 бр. Общ 
брой разпределени гр. дела след 01.07.2009 г. – 540 бр., от които 21 бр. 
обезпечения  по чл. 390 ГПК по дежурство,  или общо за разглеждане – 583 
бр. гр. дела.  
                    Свършените  граждански дела за 2009 г. са: 379 бр., от които 334 
бр. са заповедни производства. В  тримесечен срок  са свършени 331 бр.,  или 
87.33 %.  
                    През 2009 г. свършените искови производства са 15 бр., от които 
13 са решените със съдебен акт искови производства и 2 бр. са прекратени в 
с.з., видно от книгата за откритите с.з. - всички от съдия ИВАНОВА.                      
                   Общ брой постановени съдебни актове приключващи делото, видно 
от книгата за закрити и разпоредителни заседания  - 345.  
                  Общо прекратени производства – 12 бр. дела. 
                   Спрени производства на състава – 23 бр., няма спрени производства 
през 2009 г.  
                    След  01.07.2009 г. или на практика от м. септември 2009 г.  на   48 
състав са  насрочени в съдебно заседание  39 бр. дела, от които са отложени 24 
бр., а през първото тримесечие на 2010 г.   от насрочените 68 дела са отложени 
46.  
                    Общ брой висящи  граждански производства към 31.12.2009 г. – 
204 , а към 01.10.2010 год.   -  386 дела. 
 

Посочените по-горе данни не открояват висока натовареност на  
състава, който е бил овакантен половин година и чийто титуляр е започнал на 
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01.07.2009 г. От 01.01.2009 г. до 30.06.2009 г., съдия Ст. Иванова е била 
титуляр на 60-ти състав, ІІ ГО, където е била натоварена идентично с 
останалите състави от отделението.  
 

ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
 
                    От справка по срочната книга за 2009 г. бе констатирано, че 
първото  с.з. на съдия ИВАНОВА е проведено на 28.09.2009 г., с насрочени 5  
дела за разглеждане. Проверката констатира, че съдия ИВАНОВА е 
насрочвала заседанията съобразно причината за отлагане на делото, например 
за събиране на доказателства или при допусната съдебна експертиза делата са 
насрочвани през един до два месеца, а при нередовна процедура по 
призоваване  -  през два, много рядко до три месеца.   

Няма безпричинно отлагане на дела за срок, по-дълъг от два 
месеца.  

       През първото тримесечие на 2010 г. съдебните заседания са 
отлагани за след един, максимум  до два месеца. 
                  От книгата за откритите с.з. за 2009 г. констатирахме, че  месечно 
са провеждани по 2 с.з. с изключение на м. септември - едно  проведено на 
28.09.09 г./ с насрочени от 1 до 11 бр. граждански дела, напр.:  
                    - през м. октомври 2009 г. са проведени 2 с.з.: на 19.10.09 г. с 
насрочени 11 дела;  и на 26.10.2009 г. с насрочено 1 дело;  
                    При проверка на срочната книга за 2009 г. се констатира добро 
водене на същата, с четливо изписване на ръка на причината за отлагане на 
делото и датата на новото с.з. В графа „решение” е изписано на ръка: 
”отхвърля иска”, „уважава иска” – съгласно указанията на и.д. председателя на 
съда. Няма отбелязан номер на обявените решения през м. септември /с 
изключение на едно решение/ и м. октомври.  
                 При проверка на срочната книга за 2010 г. се констатира, че 
същата се води добре, с изписване номер на обявеното решение и залепване 
диспозитива на същото. Първото с.з. за 2010 г. е проведено на 11.01.10 г., с 
насрочени 3 дела.  
 
                    - ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА преди 2009 г., както и през 2009 г. и 
НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ ДАТАТА НА ПРОВЕРКАТА 
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                     От деловодните книги и проверка на произволни дела бе 
констатирано:   

           - гр.д. № 4593/1994 год., обр. на 25.04.1994 г., иск  по чл. 14, ал. 4 
ЗСПЗЗ. Първото с.з. е било на 09.06.1994 г. В с.з. на 26.09.1994 г., съдът е 
спрял производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.) – 
преюдициален спор. Изисквани са периодично справки за преюдициалното 
дело, като след 17.01.2008 г. не е правена справка. Отбелязвано е, че 
преюдициалното дело е спряно. Проверяващите установиха, че 
преюдициалното дело е прекратено, с влязло в сила определение на 
02.10.2003 г. Следваща справка е направена на 25.03.2010 г. и на 11.08.2010 г. 
Производството по делото е възобновено, насрочено за 25.11.2010 г.; 

      - гр.д. № 8650/1999 год., обр. на 09.12.1999 г., по чл. 97, ал. 1 ГПК 
(отм.). Първото с.з. е било на 17.02.00 г. В с.з. на 18.05.00 г., производството по 
делото е спряно до приключване на производството по преюдициален спор. 
Изисквани са периодично справки за движението на преюдициалното дело, 
като последните справки са от 07.01.2010 г. и от 09.08.2010 г. Проверяващите 
установиха, че на 29.06.2010 г. е влязло в сила решението на преюдициалното 
дело. На 23.09.2010 г. е предоставено на 48 състав - възобновено е  
производството и делото е насрочено за 09.12.2010 г.; 
       - гр.д. № 10431/2001 год., обр. на 23.11.01 г., жалба срещу решение 
на ПЗ. На 10.12.01 г., жалбата е оставена без движение. Първото с.з. е било на 
21.02.02 г. В с.з. на 14.03.02 г., производството по делото е спряно, на осн. чл. 
182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.) – преюдициален спор. Изисквани са периодично 
справки. На 22.03.2010 г., производството по делото е възобновено, първото 
с.з. е било на 31.05.10 г. Проведено е с.з. на 23.09.2010 г., отложено за 
09.12.2010 г.;  
                    - гр.д. № 34562/2009 год., обр. на 07.07.2009 г., иск по чл. 45 ЗЗД. 
На 17.07.09 г. , на 27.10.09 г. и на 6.11.09 г.  ИМ  е оставена без движение. 
Поискано е няколко пъти удължаване на срока, молби-уточнения са 
представени на:  28.08.09 г.,  26.10.09 г. и 04.11.09г и на 24.11.09 г. На 25.11.09 
г. е изпратен препис от ИМ на ответника, връчено на 22.06.10 г. – изискани са 
обяснения от връчителя. На 21.07.10 г. е представен отговора. На 26.07.10 г. е 
постановено определението по чл. 140 ГПК, с.з. е насрочено за 22.11.2010 г. 
      
                    Първото съдебно заседание по делата, образувани след 01.03.2008 
год. е насрочвано след около 2 месеца, при редовна ИМ, с оглед разпоредбата 
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на чл. 131 ГПК. В случаите, когато ИМ е оставяна без движение,  първото 
с.з. е било след около 16 месеца след образуването на делото. Проверката 
установи, че съдебният деловодител не е извършвал конкретната справки за 
преюдициалните дела, заради които са били спрени делата, основна причина 
за несвоевременното им приключване. Друга причина за забавянето се дължи 
на недобре оформени от връчителите съобщения до страните, наложили 
повторно изпращане. След поемането на състава от съдия  ИВАНОВА, делта 
са раздвижени, изискват се справки и обяснения от връчителите за 
неточното изпълнение указанията на съда, като по този начин съдия Иванова 
се е стремяла да обезпечи качествено изпълнение на задълженията им. 
Основна причина за забавяне на движението по делата е няколкократно 
оставяне ИМ без движение,  поради неточно и непълно изпълнение на 
указанията на съда. Проверката установи, че няма безпричинно отлагане на 
съдебни заседания. 
От постъпване на отговора на ответника или на изтичане на срока за това, 
до постановяване на определението по чл. 140 ГПК, минават средно от 5 – 7  
дни. 
 
      - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ОСТАВЕНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
                    Произволно бяха проверени  някои от делата:       
                    - гр.д. № 6933/1998 год., обр. на 16.09.1998 г., иск по чл. 7 
ЗВСОНИ. На 29.09.98 г., съдът е прекратил производството по делото. С 
определение от 21.10.1999 г., по ч.гр.д. № 3152/1999 г. СГС е отменил 
определението за прекратяване на производството и е върнал делото на  48 
състав за продължаване на процесуалните действия в СРС на 27.10.1999 г. На 
01.11.99 г. е изискана справка за преюдициалния спор, посочен в ИМ. Справки 
са изисквани на 20.01.2000 г., 23.08.2000 г., 25.01.2001 г., 19.09.2002 г., 
17.01.2008 г., 05.02.2009 год., 03.08.2009 г. На 28.12.2009 г. е приложено влязло 
в сила решение на ВКС. На 28.12.2009 г., съдът е дал указания на ищеца, с 
оглед влязлото в сила решение по преюдициалния спор. На 30.07.2010 г., съдът 
е прекратил производството по делото, като недопустимо. Съобщението до 
ищеца връчено на 02.09.2010 г., на 09.09.10 год., съдът е приел връчването за 
редовно, предстои разпореждане за архивиране; 
      - гр.д. № 9248/1996 год., обр. на 09.12.1996 г., иск по ЗСПЗЗ. На 
10.12.96 г.  ИМ е оставена без движение. На 24.06.97 г. Първото с.з. е било на 



 309 

03.11.97 г. В с.з. от 29.01.98 г. съдът е оставил ИМ без движение и на 13.02.98 
г. е прекратил производството по делото. СГС е констатирал, че по делото 
няма данни, че всички ищци (7) са получили съобщения от определението на 
съда за прекратяване, както няма и данни, да са получили преписи от двете 
частни жалби, поради което е върнал делото на 48 състав, за окомплектоване в 
СРС на 22.02.1999 г. На 30.05.2008 г. са изпратени съобщения до ищците и до 
ответника (след 9 години). На 20.06.2008 г. е постъпила ч. жалба срещу 
определението от 13.02.98 г., с което съдът е прекратил производството. С 
определение от 21.06.2010 г., по ч.гр.д. № 6615/2010 г., по описа на СГС, АО, 
ІІІ-Б състав е отменил определението за прекратяване на производството и е 
върнал делото за продължаване на съдопроизводствените действия в СРС на 
48 състав на 25.06.2010 г. На 12.07.2010 г., съдът е конституирал нова страна и 
е разпоредил да се изиска справка за наследниците с адресите на починалите 
ищци. Към момента на проверката (25.10.2010 г.) се извършват процесуални 
действия: изпращане съобщения  на новоконституираните наследници на 
починалите ищци; 
      - гр.д. № 11035/2004 г., обр. на 30.11.2004 г., иск по чл. 250 ГПК 
(отм.) – възражение срещу действията на СИ. На 03.12.04 г. е изискан ИЛ от 
съд. изпълнител, по което е обр. изп.д. На 29.11.2004 г., съд. изпълнител е 
представил възражението по чл. 250 ГПК (отм.). На 07.12.2004 г., съдът отново 
е разпоредил да се изпрати ИЛ по който е обр. ИД. С определение от 
25.05.2010 г., съдът е оставил без разглеждане възражението по чл. 250 ГПК 
(отм.). На 10.08.10 г. е изискано от БП отрязъкът от съобщението. Към 
момента на проверката (25.10.2010 г.), отрязъкът от съобщението е върнато по 
делото, но същото не е докладвано на титуляра на състава; 
                - гр.д. № 11314/2004 год., обр. на 09.12.2004 г., по акт за начет. На 
20.12.04 г. е разпоредено да се изпрати на ответника копие от акта за начет за 
становище – няма данни по делото, разпореждането на съда да е изпълнено. 
Следващото разпореждане на съда е от 02.06.2010 г. – незабавно да се изпълни 
разпореждането от 20.12.04 г., изискана е сл. справка за адреса на ответника. 
На 05.07.2010 г. е разпоредено да се връчи ново съобщение ОЗ „Охрана”. На 
10.08.2010 г. е изискан отрязъка от съобщението до ответника и обяснение от 
връчителя. На 04.10.2010 г. е връчено съобщението на ответника, но  делото не 
бе докладвано на докладчика към момента на проверката (26.10.10 г.). Още 
същия ден, съдия Ст. Иванова предприе мерки за администриране на делото, с 
оглед констатациите, извършени от проверяващите;    
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- гр.д. № 11996/2005 г., обр. на 27.12.2005 г., иск по чл. 14, ал. 4 
ЗСПЗЗ. На 30.12.05 г. ИМ е оставена без движение – отрязъкът от съобщението 
не е върнато по делото. На 30.07.2010 г., ИМ е оставена без движение. На 
10.08.10 г. е указано вписване ИМ в АВ. Съобщението е получено от проц. 
представител на ищеца на 02.09.2010 г. Към момента на проверката (26.10.2010 
г.), указанията на съда не са изпълнени, делото не е докладвано. Още същия 
ден, съдия Ст. Иванова предприе мерки за администриране на делото, с оглед 
констатациите, извършени от проверяващите. 
 

           Към момента на проверката се установи , че 123 бр. дела са без 
движение. Проверката установи, че има дела по които не са се извършвали 
процесуални действия близо 10 години. Сегашният деловодител все още не е 
навлязъл напълно в работата и делата не се докладват своевременно на 
докладчика. С оглед предприетите действия от съдия ИВАНОВА, голяма 
част от старите дела са приключили, а по другите се извършват различни 
процесуални действия.  Съдия Станимира Иванова прилага служебно Наредба 
№ 14/18.11.2009 г., което е довело до по-бързото администриране на делата. 
 
                    - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ НАСРОЧВАНЕ ДЕЛАТА В 
ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ 
                    При проверката на насрочените дела  констатирахме, че съдия 
ИВАНОВА се е произнасяла с разпореждане по чл. 131 ГПК констатирайки 
редовността на ИМ и приложенията към нея. След постъпване отговора на ИМ 
или след изтичане срока за това, повечето дела се докладват своевременно на 
титуляра. Определенията по чл. 140, ал. 1 ГПК са изчерпателни, съдия 
ИВАНОВА  не изготвя проект на доклад, по см. на чл. 140, ал. 3 ГПК, такъв се 
прави в първото по делото съдебно заседание. 
 
                    - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  
                    Проверката установи, че през 2009 г. и през първото тримесечие на 
2010 г.  НЯМА  дела с отменен ход по същество.  
 
        Независимо, че съдия Ст. ИВАНОВА е поела състав с много 
стари дела, които не са били администрирани с години, същата е проявила 
много старание в проучването им, доказателство за което е липсата на дела 
с отменен ход по същество.  
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                     ІІІ. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  - общо 19 бр. 
 
                    През 2009 г. няма  спрени дела на 48 състав.  

При проверката на случайно избрани дела от минали години се 
установи следното: 
                    - гр.д. № 10462/1995 год., обр. на 30.10.95 г. В з.з. от 13.10.2000 г. 
съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б.”б”  ГПК 
/отм./ с указание до ищеца в 6-месечен срок да представи данни за имената и 
адресите на наследниците на починалата ответница. Разпореждането на съда 
не е връчено, поради променен адрес на ищеца.С писмо от м. март 2010 г. 
съдът е изискал от СГС, ФО удостоверение за актуално съдебно състояние на 
ищеца. На 04.10.2010 г. ищецът е  уведомен за разпореждането на съда от 
13.10.2000 г. и към датата на проверката не е изтекъл указания 6-месечен срок; 
                    -  гр.д. № 7362/1999 год., обр. на 02.11.1999 г. - чл. 7 ЗВСОНИ. В 
з.з. от 03.02.2000 г. производството по делото е спряно, на осн. чл. 182, ал. 1, 
б.”г”  ГПК /отм./, до приключване на преюдициалното дело с влязло в сила 
решение. Правени са справки по движението на преюдициалния спор, 
последната е от м. юли 2010 г.; 
                    - гр.д. № 3208/2006 год., обр. на 07.02.2006 г. иск с пр. основание 
чл. 59 ЗЗД. С определение, постановено в с.з. от 19.02.2007 г. съдът е спрял 
производството по делото, на осн. чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК /отм./, до 
приключване на преюдициалното дело с влязъл в сила съдебен акт. Справки по 
движението на преюдициалния спор са направени през м. април 2010 г. и м. 
септември 2010 г., от която е видно, че преюдициалното дело е висящо, 
насрочено за 04.11.2010 г. пред СГС, ІV „А” въз. състав; 
       - гр.д. № 1072/1991 год., обр. на 25.06.1991 г. На 25.07.1991 г- в с.з. 
съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК /отм./, 
възобновено и насрочено за 15.12.94 г. В с.з. на 13.03.95 г. производството по 
делото отново е спряно, на осн. чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК, възобновено с 
определение от 04.03.2010 г. и насрочено за 03.05.2010 г., когато за трети 
пореден път производството по делото е спряно, на осн. чл. 182, ал.1, б.”г” 
ГПК. От направена справка по хода на преюдициалното дело е видно, че 
същото е висящо, насрочена за разглеждане за 18.11.2010 г. пред СГС, ІІ А 
въззивен състав. 
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        Към момента на проверката се установи, че по част от спрените 
дела на 48 състав са направени справки и същите са докладвани на титуляра 
на състава. Проверката констатира, че има спрени дела, които не са 
докладвани на титуляра, както и дела, по които не са изпълнени 
разпорежданията на съдията за изискване на справка или връчване на 
съобщения /гр.д. №3007/95 г., гр.д. № 2396/92 г./. 
                    В деловодството на състава проверяващите установиха, че  при 
спрените дела се съхраняват и  отложени дела без дата - за събиране и 
представяне на доказателства, по които години наред не са извършвани 
никакви процесуални действия  гр.д.№3757/2003 г./. 
 
                    ІV. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА за  2009 г. - 12 бр. 
 
                    От проверката на случайно избрани прекратени дела,  
констатирахме: 
                    - гр.д. № 49187/2009 год., обр. на 03.11.2009 г., - пр. основание чл. 
213, ал.1 КЗ, във вр. чл. 86ЗЗД. В с.з. от 08.03.10 г. съдът е прекратил 
производството по делото, на осн. чл. 233 ГПК, поради отказ от предявения 
иск; 
                    - гр.д. № 50218/2009 год., обр. на 10.11.2009 г.- чл. 207 ГПК 
обезпечение на доказателства. В с.з. от 14.12.09 г. съдът е прекратил 
производството по делото, поради събиране на исканите доказателства;  
       - гр.д. № 44524/2009 г., обр. на 25.09.09 г. – с пр. основание  чл. 
108 ЗС. С определение, постановено в з.з. от 14.10.09 г. съдът е прекратил 
производството по делото, на осн. чл. 232 ГПК, поради  оттегляне на иска, 
направено преди първото заседание по делото.  
   
                   От справка по срочната книга за 2009 г. се констатира, че една 
част от прекратените в с.з. искови производства са на основание чл. 232 ГПК 
или чл. 233 ГПК.   
 
                    V. ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  съгласно чл. 235, ал. 
5, изр. първо  и чл. 13 ГПК  
 



 313 

                 Проверката установи, че за периода 28.09.2009 г. - 31.12.2009 г. са 
обявени за решаване 13 искови  дела, като по всичките решението е обявено в  
срока по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК. 
          От срочната книга за 2010 г. се установи, че през първото 
тримесечие на 2010 г. са  обявени за решаване 20 дела, като по всичките  
дела  решението е обявено в срока по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК.  
 

       За 2009 г. няма постановено неприсъствено решение, а през 
първото тримесечие на 2010 г. е постановено 1 бр. неприсъствено решение: 
гр.д.№ 35379/2009 г., по което съдът е извършил връчване на страната, срещу 
която то е постановено, с оглед предвидената защита срещу неприсъствено 
решение по чл. 240, ал.1 ГПК. 
 
                    VІ. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА 
РАЗГЛЕДАНИ ПО ДЕЖУРСТВА - по реда на чл. 390 ГПК  - 21 бр.  
 
                    През 2009 год. на 48 състав са били разпределени на дежурство 21 
бр. дела по реда на чл. 390 ГПК, като в деня на образуването им са 
докладвани на състава и съдията-докладчик се е произнасял по искането. При 
проверката на произволно избрани дела се констатира следното:   
                 - ч.гр.д.№ 45703/2010 год., обр. на 21.09.2010 г.В същия ден съдът 
е допуснал исканото обезпечение, посочил е размера на гаранцията и е 
определил  триседмичен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от 
датата на получаване на съобщението или на обезпечителната заповед. На 
12.10.10 г. по делото е постъпила молба за отмяна на обезпечението, поради 
изпълнение на задължението от ответната страна. С разпореждане от 15.10.10 
г. съдът е указал препис от молбата да се изпрати на ответната страна за 
възражение в едноседмичен срок по чл. 403, ал.2 ГПК; 
обезпечителната заповед;  
                     - ч.гр.д. № 45924/2010 год., обр. на 23.09.2010 г.В с.д. съдът е 
допуснал исканото обезпечение, посочил е размера на гаранцията  и е 
определил триседмичен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от датата 
на получаване на съобщението или на обезпечителната заповед. Представено е 
доказателство за предявен в срок иск; 
                    - ч.гр.д.№ 45948/2010 год., обр. на 23.09.2010 г. В с.д.съдът е 
допуснал обезпечение, посочил е размера на гаранцията и е определил 
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триседмичен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от датата на 
получаване на съобщението или на обезпечителната заповед. Представено е 
доказателство за предявен в срок иск; 
       - ч.гр.д.№46042/2010 г., обр. на 24.09.2010 г. В с.д. съдът е 
допуснал исканото обезпечение, посочил е размера на гаранцията и е 
определил триседмичен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от датата 
на получаване на съобщението или на обезпечителната заповед. Представено е 
доказателство за предявен в срок иск. 
 
                     Проверката констатира, че по обезпечителните производства 
съдията-докладчик се е произнасял още в деня на постъпването й, съгласно 
изискването на чл. 395, ал. 2 ГПК. 
 
     VІІ. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА по  чл. 310 ГПК  
 
      По реда на Глава двадесет и пета ГПК, през 2009 г. е разгледано 
само едно дело, по реда на чл. 310 ГПК - гр.д. № 38529/2009 г. изпратено по 
ВЖ  на 20.04.10 г. в СГС. През първото тримесечие на 2010 г. е разгледано 
едно дело, по реда на чл. 310 ГПК при проверката на което се установи : 

 - гр.д. № 10130/2010 г., обр. на 05.03.2010 г., по реда на чл. 310, т. 
2 ГПК. На 08.03.2010 г., ИМ е оставена без движение. На 23.03.10 г. е 
представена молба-уточнение и в с.д. е изпратен препис от ИМ на ответника, 
получен на 19.05.2010 г., но няма представен отговор. На 25.06.2010 г., съдът е 
насрочил делото в о.с.з., не е изготвен доклад по делото. С оглед подадената 
молба за неплатен наем, съдът е преценил, че следва да не разделя 
производството, а да го разгледа по общия исков ред, поради което доклада по 
делото не е задължителен, както и кратките срокове, визирани в Глава двадесет 
и пета ГПК. В с.з. на 20.09.2010 г. съдът е прекратил производството по 
делото, поради оттегляне на исковете.  
   
       От единственото проверено дело, не може да не направи  извод, 
как съдия  ИВАНОВА  спазва сроковете, визирани в Глава двадесет и пета 
ГПК. От провереното дело е видно, че съдия Иванова не е разделила 
производствата, с оглед процесуална икономия и е разгледала делото по 
общия ред.   
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                    VІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
 
                     Проверката констатира, че съдия ИВАНОВА се е произнасяла в 
срок от 3 до 20 дни: ч.гр.д. № 44792/2009 г.; ч.гр.д. № 38145/2009 г., ч.гр.д. № 
41888/2010 год.; ч.гр.д. № 13985/2010 г.; ч.гр.д. № 44792/2010 г.; ч.гр.д. № 
47360/2010 г.; ч.гр.д. № 44051/2010 г.; ч.гр.д. № 41105/2010 г.; ч.гр.д. № 
41085/2010 г. 
           
                    Заповедните производства са своевременно администрирани, 
като следва да се отчете, че от постъпването на заявленията в 
регистратурата на съда, до докладването им минава между 7 и 10 дни. По 
проверените дела има отбелязване за издадения изпълнителен лист върху 
представения документ и заповедта за изпълнение. По делата, образувани  по 
реда на чл. 417, т. 9 ГПК, проверката установи, че оригинала на записа на 
заповед се връща на заявителя, след подаване на молба и разпореждане на 
докладчика, като по делото се  прилага  копие от записа на заповед, след  
отбелязване за издадения ИЛ. По делата, по които постъпят възражения по 
реда на чл. 414, ал. 2 ГПК, заявителят се уведомява - чл. 415, ал. 1 ГПК и се 
следи стриктно за изпълнението на чл. 415, ал. 2 ГПК – представяне на 
доказателства за предявен иск.  
 
                    ИЗВОДИ: 
 
                    Проверката на 48 състав установи, че след поемането на състава от 
съдия СТАНИМИРА ИВАНОВА (01.07.2009 г.) и назначаването на новия 
съдебен деловодител – Б. И. са предприети действия по администрирането на 
висящите дела на състава, след преразпределението през 2008 г. Поради 
изключително лошата работа на съдебния деловодител Л. М., с поемането на 
състава от съдия ИВАНОВА и при извършената инвентаризация, са открити 
около 500 броя  не администрирани дела.   
 

Към 26.10.2010 г., датата на проверката, са констатирани 123 бр. 
дела без движение, като все още има дела, които не са администрирани от 
съдебния деловодител. Проверката установи дело, което не беше 
администрирано близо 10 години. Спрените дела на състава са 19 бр., една 
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част са администрирани, но има дела които не са докладвани и дела, по които 
не са изпълнени разпорежданията на докладчика за извършване на справка. 
       Проверката на 48 състав установи, че има дела на състава, които не 
се съхраняват на съответните места - напр.: при спрените дела бяха открити 
дела, които още преди години е следвало да се докладват за насрочване. 

Съдия Иванова се произнася в срок по доклада. Отлагането на 
делата в с.з. е по обективни причини,  в повечето случаи през един до два 
месеца. Похвален е стремежа на съдия Иванова да обявява решенията на 
делата в срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК. Определението по чл. 140 ГПК 
е постановявано средно от 5 до 7 дни от постъпване на отговора на ответника, 
или на изтичане срока за това.  

От 01.07.09 г. до 31.12.09 г., съдия Иванова е решила 13 бр. искови 
производства, като част от тях са образувани преди 2005 г. Проверката 
установи, че делата се проучват много добре, при констатирана нередовност на 
ИМ, същата се оставя без движение, с указания за изпълнение. Не се изготвя 
проекта за доклад по смисъла на чл. 140, ал. 3 ГПК, същият се прави в първото 
по делото с.з. 

 
 

49 състав 
 
                     Титуляр на 49 състав е съдия ИВО ДАЧЕВ, считано от 01.09.2009 
год., а преди това съдия ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА, в отпуск по майчинство. 
Съдия ДАЧЕВ  е бил младши съдия в СГС от 15.03.2003 г.до  18.04.2005 год., 
след което – избран за титуляр на 42 състав от 18.04.2005 г. до 21.03.2009 г.,а 
от 22.03.2009 г.до 05.07.2009 г. командирован в СГС.  От м. юли 2009 г. до 
01.09.2009 г.  е титуляр на 60 състав на Второ Гражданско отделение - СРС.   

Л. М. е била  съдебен деловодител на 48 и 49 състав от 2000 г. до м. 
февруари 2010 г. с много пропуски в работата си и с не  администрирани дела  
9-10 години. От м. март 2010 г., на двата състави съдебен деловодител е Б. В. 
От 01.04.2010 г. е назначен още един съдебен деловодител на 48 и 49 състав - 
Б. И. - работила в адвокатска стая. От 01.07.2010 г., на 48 и 49 състав остава 
само един съдебен деловодител – Б. И. 

Съдебен секретар на състава е Д. Н., служител с опит в съдебната 
система.  
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                    І. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ  ДЕЛА на 49 състав  
 
                    По изготвените справки от съд. деловодител, съд. секретар и 
електронните справки на статистика  са налице следните данни: 
                     Общ брой висящи дела на състава към 01.01.2009 г. – 231 бр. Общ 
брой разпределени дела за 2009 г. – 1137 бр., от които -  70 бр. обезпечения по 
чл. 390 ГПК /по дежурство/, или общо за разглеждане – 1368 бр. граждански 
дела.  
                     Свършените граждански дела за 2009 г. са 1045 бр. дела,  от които 
807 бр. са заповедни производства. В тримесечен срок са свършени – 858 бр.  
или 82.10 %.  
                    През 2009 г. свършените искови производства  на 49 състав са  
110 бр., от  които 101 са решените със съдебен акт и  9  бр. прекратени в с.з. 
Съдия ДОБРЕВА е решила 80 дела и прекратила 6 дела, видно от книгата за 
откритите с.з. 
                    Общ брой постановени съдебни актове приключващи делото видно 
от книгата за закрити и разпоредителни заседания - 637 бр. 
                   Общо прекратени производства – 97 бр. дела. 
                    Спрени производства на състава – 25 бр., от които 7 дела са спрени 
през 2009 г.  
                    През 2009 г. на 49 състав са насрочени в съдебно заседание 355 бр. 
дела, от които са отложени 209 бр. или 58.87 % , а през първото тримесечие на 
2010 г., от насрочените 89 бр. дела са отложени 65  или 73.03 %.   
                    Общ брой висящи  граждански производства към 31.12.2009 г. – 
323, а към 01.10.2010 г. – 386 дела. 
       Посочените по-горе данни открояват  нивото натовареност на 
състава.  
 
                     ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
 
                    От проверката по срочната книга  за граждански дела 2009 г. се 
установи, че преимуществено съдебните заседания  по доказателствата са 
насрочвани през месец и половина до два месеца, а при нередовна процедура 
по призоваване - до два месеца. 
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                    От книгата за откритите с.з. констатирахме, че през 2009 г. месечно 
са провеждани 1 - 4 с.з., с насрочени от 3 до 21 бр. граждански дела, напр.: 
                    - през м. април 2009 г. са били проведени 3 с.з.: на 06.04.2009 г. с 
насрочени 19 гр. дела; на 13.04.2009 г. с насрочени 15 гр. дела; на 27.04.2009 г. 
с насрочени  21 дела;  
                    - през м. октомври 2009 г. са проведени 3 с.з.: на 12.10.2009 г. с 
насрочени 12 дела; на 19.10.2009 г. с насрочени 10 дела; на 26.10.2009 г. с 
насрочени 9 дела.   
                    При проверка на срочната книга за 2009 г. се констатира, че в 
графа „решение” е изписан номер на съдебното решение, направено е 
отбелязване: „искът уважен”, „искът отхвърлен”, съгласно указанията на и.д. 
председателя на съда. По гр.д. 29109/2008 г., обявено за решаване на 
16.11.2009 г., няма посочена дата на обявяване на съд. акт. След извършена 
справка се установи, че делото е изпратено на СГС  по реда на инстанционния 
контрол през м. април 2010 г.   
       При проверка на срочната книга за първото тримесечие на 2010 
г. се констатира добро водене на същата, с четливо изписване на причините за 
отлагане на делата и датата на сл. с.з. В графа „решения” се залепва 
диспозитива на съд. акт и се изписва номер на решението, с посочена дата на 
обявяване и подпис на служителя, с изключение на гр.д.  9831/2005 г., обявено 
за решаване на 29.03.2010 г., по което няма отбелязана дата на обявяване на 
съд. акт, както и подпис на служителя.  
            
                     - ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА преди 2009 г., както и през 2009 г. и 
НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ ДАТАТА НА ПРОВЕРКАТА 
                    От деловодните книги и проверка на произволни дела бе 
констатирано:   
                     - гр.д. № 8461/2005 год., обр. на 12.10.2005 г.- облигационен иск. 
Първото с.з. е било на 12.12.05 г. През 2006 г. са проведени 5 с.з. В с.з. на 
12.02.2007 г., съдът е спрял производството по делото, поради наличие на 
преюдициален спор и на осн. чл. 637, ал. 1 ТЗ. Изисквани са справки през 2009 
г. и 2010 г. С определение от 01.06.2010 г., съдът е възобновил производството 
по делото и го е насрочил в с.з. на 08.11.2010 год.;  
        - гр.д. № 7741/2007 год., обр. на 11.04.07 г., иск по чл. 53, ал. 2 
ЗКИР. Първото с.з. на 04.06.07 г., поради заболяване е пренасрочено на 
02.07.07 г. През 2007 г. са проведени още 2 с.з. През 2008 г. са проведени с.з. 
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на: 11.02.08 г., 31.03.08 г., 27.10.08 г. 15.12.08 г. През 2009 г. са проведени с.з. 
на 02.02.09 г. и 23.03.09 г., когато съдът е прекратил производството по делото. 
С определение от 29.05.09 г. по ч.гр.д. № 4834/2009 г.ГК, СГС е отменил 
определението и върнала делото на 49 състав на 05.06.09 г. На 08.06.09 г. ИМ е 
оставена без движение с указания. На 16.06.09  г. е представена молба-
уточнение. С определение от 30.07.09 г., съдът отново е прекратил 
производството по делото. С определение от 09.10.09 г.,по ч.гр.д. № 8444/2009 
г., ГК, ІV – А, СГС е отменил определението за прекратяване и е върнал делото 
на 49 състав на 12.10.09 г. Насрочени са с.з.  на  14.12.09 г., 15.02.2010 г., 
19.04.10 г., 14.06.10 г., отложено за 08.11.2010 г.;  
                    - гр.д. № 44657/2008 год., обр. на 20.12.2008 г., иск по чл. 108 ЗС. 
На 04.03.09 г. е разпоредено вписване на ИМ в АВ, вписана на 11.06.09 г. На 
18.06.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответниците (трима) – съобщенията не 
са върнати по делото. На 18.01.2010 г. е разпорено да се изпратят нови 
съобщения на ответниците, върнати в цялост. На 31.03.10 г., ИМ е оставена без 
движение, с указания за актуални адреси на ответниците. На 12.04.10 г. е 
поискано изд. на СУ. На 14.05.10 г. са изпълнени указанията, направена е сл. 
справка за адресите на ответниците, и на 20.05.10 г., е указано да се залепят 
уведомления, съгласно чл. 47 ГПК. Отговорът от тримата ответници е 
представен на 07.07.10 г. На 12.07.10 г. е постановено определението по чл. 
140 ГПК. Делото е насрочено в с.з. на 03.11.2010 г.; 
                - гр.д. № 1494/2009 год., обр. на 10.01.2009 г., иск по чл. 415 ГПК. 
На 16.02.09 г. е изискано делото от 32 състав. На 04.06.09 г. е изпратен препис 
от ИМ на ответника, получен на 16.11.09 год. На 08.12.09 г. е представен 
отговора на ответника и  на с.д. ИМ е оставена без движение. На 10.03.2010 г. е 
представена молба-уточнение. На 30.03.10 г. е изпратен препис от молбата-
уточнение на ответника. Определението по чл. 140 ГПК е от  29.04.10 г. и 
делото насрочено в с.з. на 04.10.10 г., отложено за 31.01.2011 год.; 
       - гр.д. № 21732/2009 год., обр. на 22.04.2009 г., иск по чл. 45 
ЗЗД.На 29.04.09 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за 
отговор, съобщението е изпратено на 14.10.09 г., върнато в цялост. На 06.11.09 
г. е указано да се  представи актуален адрес на ответника. На 08.12.09 г. е 
подадена молба за удължаване на срока – уважена. На 15.12.09 г. е представена 
молба с изпълнени указания. На 23.02.10 г. е изпратено  ново съобщение до 
ответника, върнато в цялост. На 09.04.10 г. е разпоредено да се внесе депозит 
за назначаване на особен представител, назначен на  09.06.10 г. Отговора на 
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ИМ е представен на 29.06.2010 г. Определението по чл. 140 ГПК е постановено 
на 12.07.10 г., изготвен е и проект за доклад и делото е насрочено за 06.12.10 
год.; 
       - гр.д. № 53068/2009 год., обр. на 27.11.2009 г., иск по чл. 19 ЗЗД. 
На 14.12.09 г., ИМ е оставена без движение. На 02.03.2010 г. е представена 
молба с изпълнени указания.Указано е вписване на ИМ в АВ и да се изпрати 
препис от ИМ на ответника за отговор. ИМ е вписана на 25.03.2010 г. на 
12.04.10 г. е разпоредено да се изпълни незабавно разпореждането от 02.03.10 
г. – да се изпрати препис от ИМ на ответника, чийто отговор е постъпил на 
26.04.10 г. Определението по чл. 140 ГПК е  от  07.06.10 г.  На 11.10.10 г. е 
внесен депозит за в.л., а  експертизата е представена на 26.10.10 г. Първото с.з. 
е насрочено за 03.11.2010 г. 
   
                    Първото съдебно заседание по делата, образувани след 01.03.2008 
год. е насрочвано след около 8-10 месеца, при редовна ИМ. В случаите, когато 
ИМ е оставяна без движение и е следвало да се впише в АВ, първото с.з. е 
било след около 2 години. По делата, образувани по реда на ГПК (отм.), 
първото с.з. при редовна ИМ е било след около 2 месеца. Съдебните заседания 
са насрочвани през около 2 месеца (без съдебната ваканция). Няма 
безпричинно отлагане на съдебни заседания. От постъпване на отговора на 
ответника или на изтичане на срока за това, до постановяване на 
определението по чл. 140 ГПК, минават средно от 12  до 40 дни. 
 
      - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ОСТАВЕНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
                    Произволно бяха проверени  някои от делата:       
                     - гр.д. № 11138/2002 год., обр. на 16.09.2002 г., иск по чл. 108 ЗС. 
На 14.10.2002 г., ИМ е оставена без движение с указания. По делото няма 
данни, съобщението да е връчено. Следващо разпореждане на съда е от 
16.01.2006 г. – няма данни, съобщението да е връчено. Последващото 
разпореждане на съда е от 08.02.2010 г. и на 23.04.2010 г. – съобщението е 
върнато в цялост. На 12.10.2010 г., съдът служебно е изискал справка – 
приключило ли е производството по несъстоятелност на ищеца (с оглед 
връчване съобщенията на съда). Писмото е изпратено на СГС на 20.10.2010 г., 
към момента на проверката – 27.10.2010 г., няма постъпил отговор;  
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      - гр.д. № 11068/2008 год., обр. на 09.04.2008 г., иск по чл. 45 ЗЗД. 
На 25.04.08 г., ИМ е оставена без движение, постъпилата молба уточнение е от 
29.05.08 г. На 02.06.08 г., ИМ отново е оставена без движение, без по делото да 
има върнато съобщение. Следващото разпореждане на съда е от 08.02.2010 г. 
На 08.06.2010 г. е изпратено ново съобщение до ищеца и на ответника препис 
от ИМ. Съобщението до ответника е върнато в цялост. На 28.06.2010 г. е 
представена молба-уточнение, а  на 21.07.2010 г. е поискано издаване на СУ. 
Изготвеното СУ не е получено, делото не е докладвано;  
      - гр.д. № 11476/2008 г., обр. на 15.04.2008 г., иск по чл. 135 ЗЗД. 
На 25.04.08 г., ИМ е оставена без движение.На 14.05.08 и на 06.06.08г.  са 
представени молби с изпълнени указания. На 11.06.08 г., ИМ е оставена без 
движение  на друго основание за внасяне на ДТ – по делото не е върнато 
съобщението. Нови съобщения са изпратени на: 11.08.09 г., 08.02.10 г.На 
11.03.10 г. – от върнатото съобщение е видно, че получателят не е процесуален 
представител на ищеца. На 08.06.2010 г. е изпратено ново съобщение до 
ищеца, не е върнато по делото и  делото не е докладвано; 
      - гр.д. № 11986/2009 год., обр. на 20.02.2009 г., иск по чл. 26 ЗЗД. 
На 07.04.09 г. е указано вписване на ИМ в АВ, вписана на 17.04.2009 год. На 
30.04.2010 г. е изпратен препис от ИМ на ответника – съобщенията върнати в 
цялост. На 11.08.09 г. е указано  да се представи актуален адрес на 
ответника.На 09.02.2010 г. е изпратено второ съобщение на проц. представител 
на ищците за представяне на актуален адрес на ответника,а на 21.05.10 г. е 
изпратено трето съобщение до проц. представител на ищците - върнато в 
цялост. На 08.10.10 г., съдът е указал да се изпрати ново съобщение, като се 
съобрази посочения съд. адрес. Към момента на проверката (27.10.10 г.) 
съобщението не е върнато по делото; 

- гр.д. № 17064/2009 г., обр. на 25.03.2009 г., иск по чл. 415, ал. 1 
ГПК. На 06.04.09 г. е изискана справка от 28 състав, на 09.02.2010 г. отново е 
изискана справка – към момента на проверката (27.10.2010 г.), не е получен 
отговор от 28 състав. Делото не е докладвано на титуляра на състава.  
 
                    Към момента на проверката се установи, че 205 бр. дела са без 
движение. Проверката установи, че голяма част от делата без движение не 
са своевременно администрирани, отделно от това има дела, по които не са 
извършвани процесуални действия  повече от 2 години, по други дела не са 
извършвали проц. действия в продължение на 4 години. Основна причина за не 
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администрирането на делата е неизпълнението на служебните задължения 
на съдебния деловодител Л. М., която не е следяла сроковете и не е 
докладвала делата на титуляра на състава.  
 
                    - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ НАСРОЧВАНЕ ДЕЛАТА В 
ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ 
        При проверката на насрочените дела  констатирахме, че съдия 
ДОБРЕВА и съдия ДАЧЕВ са се произнасяли с разпореждане по чл. 131 ГПК 
констатирайки редовността на ИМ и приложенията към нея. След постъпване 
отговора на ИМ или след изтичане срока за това, повечето дела се докладват 
на титуляра. Установено бе, че съдебния деловодител М. не е изпълнява 
разпорежданията на съда своевременно, а има дела, за насрочване които не са 
били докладвани повече от година. Определенията по чл. 140, ал. 1 ГПК са 
изчерпателни, по някои дела е изготвян проект на доклад, по см. на чл. 140, ал. 
3 ГПК, а по други, същия се прави в първото по делото съдебно заседание. 
 
                    - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  
                    Проверката установи, че през 2009 г. е отменен дадения ход по 
същество по 1 дело и  през първото тримесечие на 2010 г. –  1 дело е с отменен 
ход по същество. Проверката установи: 
       - гр.д. № 15475/2007  год., обр. на 06.07.2007 год., иск по чл. 79 ЗС. 
В с.з. на 28.09.2009 г. е даден ход по същество. В хода за произнасяне съдът е 
констатирал, че делото не е изяснено от фактическа страна (относно 
собствеността на земята, върху която е построена сградата) и с определение от 
19.10.2009 г. е отменил дадения ход на делото по същество. Проведени са три 
с.з. и делото е насрочено за 17.11.2010 г.; 
       - гр.д. № 31748/2008 г., обр. на 17.10.2008 год., иск по чл. 415 ГПК.  
В с.з. на 29.03.2010 г. е даден ход по същество. На 06.04.10 г. е постъпила 
молба, че ответника е починал. С определение от 12.04.2010 г., съдът е 
отменил дадения ход по същество, конституирал е наследника на почиталия 
ответник и е насрочил делото в с.з. На 14.06.10 г. не е даден ход на делото, 
отложено за 15.11.2010 г. 
  
       Проверката установи, че по едното дело,  съдът е отменил 
дадения ход по същество, с оглед изясняване делото от фактическа страна, а 
по второто дело, съдът е отменил ход по същество  на осн. чл. 120 ГПК 
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(отм.) - с оглед починалата страна в хода за произнасяне.    Проверката 
констатира много добра предварителна подготовка по делата.  
 

          ІІІ. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  - общо 25 бр. 
 

                    През 2009 г. на 49 състав са спрени  - 7 бр. 
При проверката на случайно избрани дела се установи следното: 

                    - гр.д. № 9043/2004 год., обр. на 26.10.2004 г.- иск по чл. 13 
ПУРНЕС. В с.з. от 06.04.2005 г. съдът е спрял производството по делото, на 
осн. чл. 182, ал. 1, б.”Б”  ГПК /отм./. С определение от 23.02.09 г. съдът е 
конституирал на мястото на починалия ищец дъщеря му с указания същата в 
срок да потвърди дали поддържа претенцията, по която е образувано делото. 
Съобщение с дадените указания е изпратено до страната на 29.06.09 г., но няма 
върнато обратно съобщение. На 01.02.2010 г. съдът е дал указания да се 
изпрати ново съобщение до ново конституираната ищца, няма данни към 
датата на проверката /29.10.2010 г./ това указание да е изпълнено от 
деловодителя на състава, както и не е уведомена АДВ за издадения на 
04.03.2009 г. в нейна полза изпълнителен лист за наложена глоба от съда на 
началника на отдел „ПАИО и ЧР” на район „Красно село” – СО за 
неизпълнение на разпорежданията на съда;   
                    - гр.д. № 3431/2004 год., обр. на 22.04.2004 г. В с.з. на 13.04.2005 г. 
производството по делото е спряно, на осн. чл. 182, ал. 1, б.”г” ГПК /отм./. На 
1.02.2010 г. съдът е постановил да се изиска справка по движението на 
преюдициалния спор, която не е изпълнена по делото. 
                    - гр.д. № 8980/2005 год., обр. на 31.10.2005 г. - иск по чл. 59 ЗЗД. В 
с.з. от 30.01.06 г. съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 182, ал.1, 
б.”г” ГПК /отм./. Към датата на проверката не са извършвани справки по 
движението на преюдициалния спор, въпреки разпореждането на съда от 
01.02.2010 г. за извършването на такава;  
                - гр.д. № 26116/2007 год., обр. на 16.11.2007 г., установителен иск. 
В з.з. от 13.05.09 г. съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 182, 
ал.1, б.”г” ГПК /отм./, до приключване на преюдициалното дело. Съобщенията, 
относно разпореждането на съда са изпратени до страните едва през м. 
февруари 2010 г. Не е извършвана справка по движението на преюдициалния 
спор;  
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       - гр.д. № 21712/2007 год., обр. на 08.10.2007 г. – облигационен иск. 
В с.з. от 15.12.2008 г. съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 182, 
ал.1, б.”г”  ГПК /отм./, обжалвано пред СГС. С определение от 20.12.2009 г., по 
гр. д. № 5963/2009 г., СГС, ТО е отменил определението за спиране. Делото е 
върнато на състава на 16.03.10 г. и по време на проверката не е докладвано на 
председателя на състава за предприемане на следващи се  процесуални 
действия по него. 
                    

         Към момента на проверката се установи, че за  спрените дела на 
49  състав през 2009 г. и 2010 г.  не са извършвани справки.  

  
                    ІV.  ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА за 2009 г.- 97 бр.  
 
                    От проверката на случайно избрани прекратени дела,  
констатирахме: 
                    - гр.д. № 18728/2007 год., обр. на 22.08.2007 год. - установителен 
иск.  В с.з. от 28.09.09 г. съдът е прекратил производството по делото, поради 
липса на правен интерес за ищеца; 
                    - гр.д. № 8926/2008 год., обр. на 10.03.2008 год. – по чл. 109 ЗС. В 
с.з. от 01.06.09 г. съдът след одобрение на постигнатата между страните 
спогодба е прекратил производството по делото; 
                    - гр.д. № 43892/2009 год., обр. на 17.09.2009 г. - пр. основание 
чл.402, ал.1 ТЗ /отм./. В с.з. от 01.02.2010 г., съдът е прекратил производството 
по делото, на основание чл. 238, ал.2 ГПК; 
                - гр.д. № 32237/2009 год., обр. на 23.06.09 г. - с пр. основание чл. 
448, ал.2 ГПК. В с.з. от 12.10.09 г. съдът, след събиране на исканото 
доказателство, е прекратил производството по делото. 
     
                    От справка по срочната книга за 2009 г. се констатира, че една 
част от прекратените в с.з. искови производства са на основание чл. 232 ГПК 
или чл. 233 ГПК.   
 
                    V. ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  съгласно чл. 235, ал. 
5, изр. първо и чл. 13 ГПК  
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         От срочната книга за 2009 г. се установи, че по една част от 
приключилите и обявени за решаване в периода 02.02.2009 г. – 13.07.2009 г. 
искови дела, на доклад на съдия ДОБРЕВА, съдебният акт е обявен в 3-
месечен срок.  
                    Значителен е броя на делата през 2009 г., по които съдебният 
акт е обявен в срок над 3 месеца /на съдия Добрева/. Като обективна причина 
следва да се отчете факта, че съдия ДОБРЕВА е била бременна.   

 
Обявените за решаване дела в периода 28.09.2009 г. - 14.12.2009 г., 

на доклад на съдия ДАЧЕВ, са решени в едномесечен срок, с изключение на 
две дела, по които забавата е съответно с 4 и 11 дни: гр.д.№  33531/2009 г., 
обявено за решаване на 07.12.09 г., съд. акт е обявен на 11.01.2010 г.; гр.д.№ 
18049/2009 г., обявено за решаване на 30.11.09 г., съд. акт е обявен на 
11.01.2010 г. 
                     От срочната книга за 2010 г. се констатира, че през първото 
тримесечие на 2010 г. са обявени за решаване 17 дела, като по всичките 
решението е обявено в срока по чл. 235, ал.5 ГПК. 
 
                    От изготвена справка за неприсъствените решения, постановени от 
съдия ДАЧЕВ се установи, че за периода м. септември - м. декември 2009 г. са 
постановени 3 бр. неприсъствени решения, а през първото тримесечие на 2010 
г. са постановени 4 бр. неприсъствени решения, по които съдът е извършвал 
връчване на неприсъствено решение на страната, срещу която то е 
постановено, с оглед правото на защита по чл. 240 ГПК. 
   
           VІ. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗГЛЕДАНИ ПО ДЕЖУРСТВА - по реда на чл. 390 ГПК  -  70 бр.  
 
                     През 2009 год. на 49 състав са били разпределени на дежурство 70 
бр. дела по реда на чл. 390 ГПК.  В деня на образуването им те са докладвани 
на състава и още същия ден съдията се е произнасял по молбата. 

        При проверката на произволно избрани дела се констатира 
следното:   
                    - ч.гр.д. № 46730/2010 год., обр. на 29.09.10 г. На с.д. съдът е 
разпоредил издаване на исканото от молителя съдебно удостоверение и 
уточняване на обезпечителната мярка в 14-дневен срок. На 08.10.10 г. по 
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делото е постъпила молба, в изпълнение указанията на съда и от с.д. съдът е 
допуснал исканото обезпечение,  посочил е размер на паричната гаранция и е 
определил  14-дневен срок за предявяване на бъдещия иск, за внасяне на 
определената гаранция и представяне на доказателства за това. Молителят е 
уведомен на 18.10.2010 г. за акта на съда и към датата на проверката 
/28.10.2010 г./ срокът не е изтекъл; 
                    - ч.гр.д. № 46933/2010 год., обр. на 30.09.10 г. С определение от 
с.д. съдът е отхвърлил молбата за допускане обезпечение на бъдещ иск  като 
неоснователна; 
       - ч.гр.д.№ 47412/2010 г., обр. на 01.10.2010 г. като с определение 
от с.д. съдът е отхвърлил молбата за обезпечаване на бъдещи искове,  като 
неоснователна.  
 

          Проверката констатира, че по обезпечителните производства 
съдията-докладчик се е произнасял своевременно, като молбата е 
разглеждана в закрито заседание, в деня на постъпването й, съгласно 
изискването на чл. 395, ал. 2 ГПК. 
 
      VІІ. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА по  чл. 310 ГПК  
 
      Няма данни, колко дела, образувани по реда на Глава двадесет и 
пета, са разпределени  и разгледани от съдия ДОБРЕВА. След 01.09.2009 год., 
съдия ДАЧЕВ е разгледал 1 дело и през 2010 г. - 1 дело, образувано по реда на 
Глава двадесет и пета ГПК. Проверката установи:  
       - гр.д. № 19307/2009 год., обр. на 06.04.2009 г., разгледано по реда 
на чл. 310, т. 2 ГПК. С разпореждане от 15.04.09 г. ИМ е оставена без 
движение. На 20.05.09 г. е постъпила молба с доказателства.На 05.06.09 г. е 
изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 
15.10.09 г.,а отговора е представен на 18.12.09 г. Доклада по чл. 312, ал. 1, т. 2 
ГПК по делото е без дата. Първото с.з. е било на 22.03.2010 г.- назначена е 
съдебно – счетоводна експертиза. С.з. са проведени на 10.05.10 г. и на 07.06.10 
г., когато е даден ход по същество, като съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение в срок, без да  сочи датата. Решението е обявено на 17.06.2010 г.; 
        - гр.д. № 37659/2010 год., обр. на 26.07.2010 г., разгледано по реда 
на чл. 310, т. 2 ГПК. На 27.07.10 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ 
на ответника, отговора от който е представен на 08.09.10 г. Делото е 
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докладвано на 08.10.2010 г., изготвен е доклада по чл. 312 ГПК. Първото с.з. е 
било на 18.10.2010 г., даден е ход по същество, съдът е обявил, че ще се 
произнесе с решение на 22.10.10 г., а решението е  обявено на 21.10.10 г.  
   
 От проверените две дела, не  може да се направи обобщен  извод 
за работата на състава при разглеждане на делата, образувани по реда на 
Глава двадесет и пета ГПК. Видно от първото дело, не е спазен срока по чл. 
312, ал. 1, т. 1 ГПК. От разгледаното второ дело е видно, че докладчикът е 
спазил всички срокове, визирани в Глава двадесет и пета ГПК. 
 
                    VІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
     

Проверката констатира, че съдия ДОБРЕВА се е произнасяла в 
срок от 3 до 30 дни: ч.гр.д. № 9507/2010 г.; ч.гр.д. № 23763/2008 г., ч.гр.д. № 
30563/2009 г., ч.гр.д. № 36332/2009 г., ч.гр.д. № 9669/2009 г., ч.гр.д. № 
959/2009 г. Съдия ДАЧЕВ се е произнасял в законоустановения срок - от 1 до 3 
дни: ч.гр.д. № 37380/2010 г.; ч.гр.д. № 39126/2010 год.; ч.гр.д. № 33780/2010 г.; 
ч.гр.д. № 35752/2010 г. 
        

 Делата, образувани по реда на заповедното производство през 
2010 г. са своевременно  администрирани. Има дела, образувани през 2009 
год., които са били на доклад на съдия ДОБРЕВА и които към момента на 
проверката (29.10.2010 г.) не са приключили, защото не са администрирани. 
Делата не са докладвани и на съдия ДАЧЕВ с оглед извършване на 
необходимите процесуални действия, например: ч.гр.д. № 959/2009 г.; ч.гр.д. 
№ 30563/2009 г.; ч.гр.д. № 23763/2008 г., ч.гр.д. № 9507/2010 г. 

По проверените дела има отбелязване за издадения изпълнителен 
лист върху представения документ и заповедта за изпълнение. По дела, 
образувани  по реда на чл. 417, т. 9 ГПК, проверката установи, че оригинала 
на записа на заповед се връща на заявителя, след подаване на молба и 
разпореждане на докладчика, като по делото се прилага копие, след 
отбелязването за издадения ИЛ. Похвален е стремежа на съдия  ДАЧЕВ да се 
произнася по заявленията в тридневен срок. Съдебният деловодител на 49 
състав – Заповедно производство, следва да следи стриктно сроковете и 
своевременно да докладва делата. 
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          ИЗВОДИ: 
 
                    Проверката на 49 състав установи, че след поемането на състава от 
съдия ДАЧЕВ на 01.09.2009 г. и назначаването на съдебния деловодител – Б. 
И., са предприети мерки по администриране на делата. 
       Към 27.10.2010 г., датата на проверката, са констатирани 205 бр. 
дела без движение, като голяма част не са своевременно администрирани. Има 
дела, по които не са извършвани никакви процесуални действия за период от 2 
години и други, които не са администрирани близо 4 години. Причина за 
неадминистрирането им е неизпълнението служебните задължения на 
деловодителя Л. М. Спрените дела са 25 бр., през 2009 г. и 2010 г. не са 
извършвани справки.  

Съдебният деловодител Б. И. е без опит в деловодната система, 
постепенно навлиза в работата,  но проявява стремеж и желание да се обучава. 
Наложително е да се направи пълна инвентаризация на  всички висящи дела  
на 49 състав. 

Съдия ДОБРЕВА  се е произнасяла по доклада в срок, 
отлагането на делата е по обективни причини, като в повечето случаи 
отлагането е  през около 2 до 3 месеца. Съдебните актове са обявявани в срок 
до и над 3 месеца.  

Съдия  ДАЧЕВ се произнася в срок, отлагането на делата е през 2 
месеца. При постъпване на молби по делата, същия се произнася в срок  от 2 
до 3 дни. Съдия ДАЧЕВ проявява стремеж за спазване сроковете, визирани в 
Глава двадесет и пета ГПК. Похвален е стремежа на съдия ДАЧЕВ да обявява 
решенията по свършените дела в срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК. 
Определението по чл. 140 ГПК е постановявано средно от 12 до 40 дни от 
постъпване на отговора на ответника, или на изтичане срока за това.  

През 2009 г., 49 състав е  решил 101 бр. искови производства, 
повечето от тях с правна и фактическа сложност. Проверката установи, че 
делата се проучват много добре, при констатирана нередовност на ИМ същата 
се оставя без движение, с указания за изпълнение. По някои дела се изготвя 
проект за доклад, по смисъла на чл. 140, ал. 3 ГПК, по други, същият се прави 
в първото по делото с.з.  
 

 
50 състав 
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                     Титуляр на 50 състав е съдия АСЕН – ИВАН БОНЕВ, считано от 
30.11.2009 г. Преди това, титуляр на състава е била съдия ДЖУЛИАНА 
ПЕТКОВА, командирована в СГС. Съдия БОНЕВ е започнал като титуляр на 
85 състав, считано от 23.07.2009 г. Преди това е бил младши съдия в ОС -  
Шумен – от 23.01.2006 г. до 23.07.2009 г. 

          Съдебен деловодител на състава до 21.01.2010 г. е била В. К., 
извършила инвентаризацията на 50 и 51 състав, преместена в заповедното 
деловодство. От 21.01.2010 г., съдебен деловодител е Б. Р., служител с опит в 
системата. Съдебен секретар на състава е К. П., нов служител, без опит в 
системата.  

 
                    І. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА на 50 състав  
 
                    По  изготвените справки  от съд. деловодител, съд. секретар и  
електронните справки от статистика  са налице следните данни: 
                    Общ брой висящи дела на състава към 01.01.2009 г. – 219 бр. Общ 
брой разпределени дела за цялата 2009 г. – 1137 бр.,  от които 89 бр. 
обезпечения по чл. 390 ГПК /по дежурство/, или общо за разглеждане – 1356 
бр. гр. дела. 
                    Свършени  граждански  дела за 2009 г. са 1082 бр., от които 783 бр. 
са заповедни производства. В тримесечен срок са свършени – 897 бр., или  
82.90 %.      
                    През 2009 г. свършените искови производства  са 139 бр., от 
които 127 бр. дела са решените със съдебен акт, 12 бр. са прекратени в с. з., 
видно от книгата за откритите съдебни заседания. От  тях съдия  ПЕТКОВА 
е решила 116  бр. дела до 29.11.2009 г., съдия БОНЕВ - 8 бр. дела  и съдия Н. 
МАРКОВ – 3 бр.   
                    Общ брой постановени съдебни актове приключващи делото, 
видно от книгата за закрити и разпоредителни заседания - 823.  
                   Общо прекратени производства – 70 бр. дела. 
                    Спрени производства на състава – 25 бр., от които 6 дела са спрени 
през 2009 г.  
                    През 2009 г. на 50 състав са били насрочени в съдебно заседание  
393 бр. дела, от които са отложени 245 бр. или 62.34 %, а през първото 
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тримесечие на 2010 г., от насрочените 101 бр. дела са отложени 81 или 80.19 
%.  
                    Общ брой висящи граждански производства към 31.12.2009 г. – 274 
бр., а към 01.10.2010 г. – 424 дела. 
                    Посочените по-горе данни открояват нивото натовареност  на 
състава.  
 
                    ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
                   
                    От проверката на гражданските дела бе констатирано, че 
преимуществено съдебните заседания по доказателствата се насрочват  през 
два до три месеца. Проверката констатира, че през 2009 г. съдебните заседания 
са насрочвани, съобразно причината за отлагане на делото, например: за 
събиране на доказателства или при допусната съдебна експертиза делата са 
насрочвани за след два, най-много до три месеца; при нередовна процедура по 
призоваване – след един, до два месеца.  
 

Налага се извода, че няма безпричинно отлагане на дела за срок, 
по-дълъг от три месеца.  

 
                    От книгата за откритите с.з. констатирахме, че през 2009 г. месечно 
са провеждани от 2 - 7 открити с.з., с насрочени от 1 до 19 бр. граждански 
дела, напр.: 
                    - през м. април 2009 г. са били проведени 6 с.з.: на 01.04.2009 г., с 
насрочени 6 гр. дела; на 14.04.2009 г. с насрочени 11 гр. дела; на 15.04.2009 г. с 
6 насрочени дела; на  22.04.2009 г. с насрочени 4 дела; на 28.04.2009 г. с 
насрочени  13 дела; на 29.04.2009 г. с насрочени 4 дела;  
                    - през м. октомври 2009 г. са проведени 6 с.з.: на 06.10.2009 г. с 11 
насрочени дела; на 07.10.09 г. – с 6 насрочени дела; на 12.10.09 г. с насрочени 
10 дела; на 14.10.09 г. с насрочени 6 дела; на 20.10.09 г. с насрочени 6 дела; на 
27.10.09 г. с насрочени  17 дела.  
                    При проверка на срочната книга за 2009 г. се констатира, че при 
част от приключилите дела, в графа „решение” е изписан само номер на 
решение, без да е посочен диспозитив на решението, в други случаи е залепен 
диспозитива на съдебния акт, без да е посочен номер или дата на обявяване на 
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решението. При някои решени дела, в графа „решение” е направено 
отбелязване: „искът уважен” или „искът отхвърлен”, съгласно указанията на 
и.д. председателя на съда.  
       При проверка на срочната книга за първото тримесечие на 2010 
г. се констатира добро водене на същата, с четливо изписване на причините за 
отлагане на делата. В графа „решения” се залепва диспозитива на съд. акт и се 
изписва номер на решението, с посочена дата на обявяване и подпис на 
служителя.  
 
                    - ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА преди 2009 г., както и през 2009 г. и 
НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ ДАТАТА НА ПРОВЕРКАТА 
                    От деловодните книги и проверка на произволни дела бе 
констатирано:   
                    - гр.д. № 29327/2007 год., обр. на 10.12.2007 г., иск по чл. 108 ЗС. 
На 13.12.07 г., ИМ е оставена без движение. На 25.02.2008 г. е постъпила 
молба за изд. на СУ, издадено на  с.д. На 03.06.08 г. е постъпила молба с 
изпълнени указания. На 04.06.08 г. е указана ДТ за внасяне, внесена на 
16.10.08 г. На 17.10.08 г. е разпоредено вписване на ИМ в АВ, направено на 
09.04.2009 г. Делото е насрочено в с.з. на 02.06.09 г. На 28.09.09 г., съдът е 
прекратил производството в една част по делото, обжалвано с ч. жалба. 
Същата е оставена без уважение, с определение от 17.02.2010 г. на І-7 състав, 
СГС. Проведени са  още две с.з. на: 29.09.09 г. и на 04.11.09 г. Делото е 
върнато на СРС, 50 състав на 23.04.10 г., насрочено за разглеждане на 22.06.10 
год.; 
       - гр.д. № 8923/2008 год., обр. на 10.03.2008 г., иск по чл. 53, ал. 2 
ЗКИР. На 24.03.08 г., ИМ е оставена без движение, а молбата-уточнение е 
представена на 22.04.08 г., оставена отново без движение на 20.06.08 г. На 
13.08.08 г. е представена втора молба-уточнение. На 30.10.08 г., съдът е върнал 
ИМ поради неизпълнение на дадените указанията, обжалвано пред СГС. С 
определение от 23.04.2010 г., на СГС, VІ ТО – 8 състав е отменено 
разпореждането за връщане на ИМ и делото е върнато на 50 състав на 28.04.10 
г. С определение от 05.05.10 г., делото е насрочено за разглеждане на 22.06.10 
год.;  
                     - гр.д. № 17187/2008 год., обр. на 20.06.2008 г., иск по чл. 108 ЗС. 
На 26.06.08 г.е разпоредено вписване на ИМ в АВ, изпълнено на 05.08.08 г. На 
11.08.08 г. е изпратен препис от ИМ с приложенията на ответника за отговор, 
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постъпил на 08.10.08 г. На 10.10.08 г. ИМ е оставена без движение, на 27.10.08 
г. е постъпила молба-уточнение и е издадено СУ. На 13.01.2009 г. ИМ отново е 
оставена без движение. На 05.11.09 г. е разпоредено вписване на 
допълнителната ИМ, вписана на 24.11.09 г. На 18.12.09 г. е изпратен препис от 
допълнителната ИМ на ответника за отговор, представен на 26.03.2010 г. 
Определението по чл. 140 ГПК е от 21.05.10 г. и делото е насрочено в с.з. за 
22.06.10 г.; 
                 - гр.д. № 35779/2009 год., обр. на 13.07.2009 г., иск по чл. 45 ЗЗД. 
На 17.07.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. Отговора е 
представен на 10.11.09 г. С разпореждане от 16.11.09 г. е даден 7-дн. срок на 
ответника за подпис на отговора на ИМ.  Определението по чл. 140 ГПК е от 
29.12.2009 г. и делото насрочено в с.з.на 09.03.2010 г., проведени са с.з. на: 
06.04.10 г. – отложено, поради заболяване на докладчика; 11.05.10 г. - 
отложено за 06.07.10 г.;  
        - гр.д. № 55875/2009 г., обр. на 16.12.2009 г., иск по чл. 26, ал. 2 
ЗЗД. На 31.12.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, получен 
на 26.02.10 г. Определението по чл. 140 ГПК е от 25.04.10 г. и делото е 
насрочено в с.з. за 22.06.10 г.;  
          - гр.д. № 6363/2009 год., обр. на 02.02.2009 г., иск по чл. 93, ал. 2 
ЗЗД. На 25.02.09 г., ИМ е оставена без движение. На 16.03.09 г. е представена 
молба-уточнение, на с.д. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, 
представен на 29.04.09 г. Определението по чл. 140 ГПК е от 07.05.09 г. и 
делото е насрочено в с.з. на 05.06.09 г. Проведени са с.з. на: 30.09.09 г., 
03.11.09 г., 15.12.09 г. и 23.02.2010 г., когато е даден ход по същество на 
делото. Решението е обявено на 20.04.10 г. На 02.06.10 г. е постъпила въззивна 
жалба. 
    
                    Първото съдебно заседание по делата, образувани след 01.03.2008 
год. е насрочвано след около 6-7 месеца, при редовна ИМ. В случаите, когато 
ИМ е оставяна без движение, първото с.з. е било след около 7 месеца, а в 
случаите, когато по ч. жалба делото е разглеждано от СГС и връщано на 
СРС – след около 2 години. Съдебните заседания са насрочвани през около 2 
месеца (без съдебната ваканция). Няма безпричинно отлагане на съдебни 
заседания. От постъпване на отговора на ответника или на изтичане на 
срока за това, до постановяване на определението по чл. 140 ГПК, минават 
от 5 – 8  дни, до 30 – 60 дни – няма ритмичност при минаване на доклада. 
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      - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ОСТАВЕНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
                    Произволно бяха проверени  някои от делата:       
                     - гр.д. № 12223/2006 год., обр. на 05.06.2006 г., иск по чл. 108 ЗС. 
На 12.06.2006 г., ИМ е оставена без движение, дадени са подробни указания. 
Съобщението е изпратено на ищеца на 29.06.06 г., не е върнато по делото. 
Следващото разпореждане е от 07.05.2010 г., на съдия Бонев, т.е. 4 години 
делото не е администрирано, не са извършвани никакви процесуални действия;  
      - гр.д. № 9700/2006 год., обр. на 02.05.2006 г., облигационен иск. 
Делото е изпратено от СГС по подсъдност. На 08.05.2006 г. ИМ е оставена без 
движение, на 17.07.06 г. е получено съобщението от ищеца. На 04.08.06 г., 
съдът е върнал ИМ в една част, с разпореждане, след влизане в сила на 
определението, делото да се докладва. Съобщението до ищеца е върнато в 
цялост, на 15.11.06 г.съдът е указал да се изпрати ново съобщение с посочен 
адрес, изпратено на 16.11.06 г., но не е върнато по делото. Следващото 
разпореждане е от 14.05.10 год., т.е. 4 години делото не е администрирано, не 
са извършвани никакви процесуални действия;  
      - гр.д. № 22085/2006 год., обр. на 25.10.2006 г., възражение по чл. 
250 ГПК (отм.). На 03.11.06 г., възражението е оставено без движение. 
Съобщението е изпратено на 07.11.06 г., не е върнато по делото. Следващото 
разпореждане е от 07.05.10 год. - близо 4 години делото не е администрирано, 
не са извършвани никакви процесуални действия;  
      - гр.д. № 21245/2007 год., обр. на 03.10.2007 г., иск по чл. 329 ГПК 
(отм.). На 09.10.07 г., ИМ е оставена без движение. На 17.10.07 г. е изпратено 
съобщение, върнато в цялост. На 27.11.07 г. е разпоредено ново връчване на 
съобщението с указанията. Съобщението е изпратено на 29.11.07 г., не е 
върнато по делото. Следващото разпореждане е от 07.05.2010 год. – 2 години и 
половина делото не е администрирано, не са извършвани никакви 
процесуални действия;  
      - гр.д. № 31981/2008 год., обр. на 20.10.2008 г., облигационен иск. 
На 24.10.08 г., ИМ е оставена без движение. Съобщението е изпратено на 
10.11.08 г., не е върнато по делото. Следващото разпореждане е от 07.05.10 
год. – 1 година и половина делото не е администрирано, не са извършвани 
процесуални действия;  
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- гр.д. № 18213/2008 год., обр. на 02.07.2008 г., иск по чл. 73 ЗЗД и 
чл. 108 ЗС. На 14.07.08 г., ИМ е оставена без движение. На 13.08.08 г. е 
представена молба-уточнение. На 20.08.08 г. е разпоредено да се изиска гр.д. 
№ 4287/2008 г., на СРС, 38 състав, за справка. На 30.09.08 г. повторно е 
изискано делото от 38 състав, не е приложено, няма никакви сведения от 
деловодителя. На 02.10.08 г., ИМ отново е оставена без движение, 
съобщението е изпратено на 02.10.08 г., не е върнато по делото. Има 
разпореждане да се изпратени ново съобщение – съдия Бонев, но 
разпореждането е без дата; 
 
                    Към момента на проверката се установи, че 279 бр. дела са без 
движение. Проверката установи, че не малка част от делата без движение, 
не са администрирани за период от година и половина до 4 години. По част 
от делата, ищците са се  дезинтересирали.  Съдебният деловодител В. К. не е 
следяла сроковете и не е докладвала делата своевременно. По сведение на 
съдебния деловодител  Б. Р., потвърдено от ръководител съдебно 
деловодство на Първо гражданско отделение – С. А., съдия Бонев е 
администрирал цитираните по-горе дела към момента на извършване на 
проверката – 09.06.2010 г., а не както е отразено по тях – 07.05.10 г., 14.05.10 
г. поради което проверяващия екип счита че е налице  антидатиране. 
 
                    - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ НАСРОЧВАНЕ ДЕЛАТА В 
ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ 
                    При проверката на насрочените дела  констатирахме, че съдия 
ПЕТКОВА и съдия БОНЕВ се произнасят с разпореждане по чл. 131 ГПК, 
констатирайки редовността на ИМ и приложенията към нея. След постъпване 
отговора на ИМ или след изтичане срока за това, делата са докладвани 
своевременно на титуляра. Съдия ПЕТКОВА и съдия БОНЕВ  не изготвят 
проект на доклад, по см. на чл. 140, ал. 3 ГПК. Такъв се прави в първото с.з.   
 
                    - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  
                    Проверката установи, че през 2009 г. съдията-докладчик е отменил 
дадения ход по същество по 4 дела, две от които са в СГС по подсъдност. През 
първото тримесечие на 2010 г. – 1 дело е с отменен ход по същество. 
Проверката установи: 
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       - гр.д. № 46278/2008  год., обр. на 30.12.2008 г., иск по чл. 415 
ГПК. На 16.12.2009 г. е даден ход по същество. В срока за произнасяне съдът е 
констатирал, че експертизата не е дала отговор на поставен въпрос, от 
значение за решаването на делото и с определение от 25.01.2010 г. е отменил 
хода по същество и е насрочил делото за 10.03.10 г. Проведено е с.з. на 
20.04.10 г., отложено за 15.06.10 г.; 
         - гр.д. № 31748/2008 год., обр. на 17.10.2008 г., иск по чл. 415 ГПК.  
В с.з. на 15.12.2009 г. е даден ход по същество. В срока за произнасяне съдът е 
констатирал, че ответникът е направил възражение, по което следва да се даде 
допълнителна задача на ССЕ и с определение от 25.01.2010 г. е отменил 
протоколното определение за даване ход по същество и е насрочил делото за 
10.03.10 г. Проведени са с.з. на  20.04.10 г. и на 01.06.10 г., когато е даден ход 
по същество на делото; 
       - гр.д. № 23105/2009 год., обр. на 30.04.2009 г., иск по чл. 415 ГПК. 
В с.з. на 27.01.2010 г. е даден ход по същество. В срока за произнасяне съдът е 
констатирал, че е пропуснал да укаже на ответницата, че определението с 
което й е отказана правна помощ подлежи на обжалване, поради което на 
28.01.2010 г. е отменил протоколното определение за даване ход на делото по 
същество и е насрочил делото за 23.03.10 г. Проведено е и с.з. на 11.05.10 г., 
когато е даден ход по същество на делото. 
  
         Проверката установи, че делата с отменен ход по същество са с 
оглед изясняване делото от фактическа страна, а едно дело е с оглед 
стриктно спазване правата на страна по делото. Също така, следва да се 
отчете, че проверените дела с отменен ход по същество са разглеждани 
първо от съдия   ПЕТКОВА, след това от съдия БОНЕВ. 
 
                ІІІ. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  - общо 25 бр. 
 
                    Спрени дела през 2009 г. на 50 състав - 6 бр. 

При проверката на случайно избрани дела се установи следното: 
                    - гр.д. № 9899/2000 год., обр. на 19.10.2000 г., иск по чл. 108 ЗС. В 
с.з. от 22.11.2000 г. съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 182, 
ал. 1, б. ”г”  ГПК /отм./, до приключване с влязло в сила решение по 
преюдициалното дело. С разпореждане в з.з. от 08.03.2004 г. съдът е 
възобновил производството по делото и е насрочил о.с.з. В с.з. от 09.06.04 г. 
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съдът отново е спрял производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б.”г”  
ГПК /отм./ до приключване с влязло в сила решение по преюдициалното дело. 
Последната справка по преюдициалния спор е от м. февруари 2009 г.; 
                    - гр.д. № 11526/2001 год., обр. на 27.12.2001 г. С определение, 
постановено в с.з. от 06.11.2002 г. производството по делото е спряно, на осн. 
чл. 182, ал.1, б.”г”  ГПК /отм./. Справки по движението на преюдициалния 
спор са направени през 2003 г. и 2004 г.; 
                    - гр.д. № 17094/2006 год., обр. на 07.08.2006 г. С разпореждане в 
з.з. от 21.12.06 г. съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 182, ал.1, 
б.”г” ГПК /отм./. Към датата на проверката /10.06.2010 г./ не са изисквани 
справки по движението на преюдициалния спор;  
                 - гр.д. № 20052/2007 год., обр. на 18.09.2007 г., облигационен иск. 
С определение, постановено в з.з. от 26.09.07 г. съдът е спрял производството 
по делото, на осн. чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК /отм./, до приключване на 
преюдициалния спор. По делото няма данни за извършено валидно 
уведомяване на ищеца за спиране на производството по делото. Не са 
извършвани справки по движението на преюдициалния спор;  
             - гр.д. № 19904/2008 год., обр. на 16.07.2008 г. – облигационен 
иск. С определение в з.з. от 28.11.2008 г. съдът е спрял производството по 
делото, на осн. чл. 229, ал.1, т.4  ГПК. Не са извършвани справки по 
движението на преюдициалния спор. 

 
        Към момента на проверката се установи, че за преобладаващата 

част от спрените дела на 50 състав през 2009 г. и 2010 г.  не са правени 
справки.  

  
                    ІV.ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  за  2009 г.- 70 бр.  
 
                    От проверката на случайно избрани прекратени дела,  
констатирахме: 
                    - гр.д. № 9785/2008 год., обр. на 24.03.2008 г. В з.з. от 18.05.09 г. 
съдът е констатирал наличие на предпоставките по чл. 299, ал.2 ГПК, поради 
което е прекратил производството по делото; 
                     - гр.д. № 15443/2008 год., обр. на 05.06.2008 г. – пр. основание чл. 
124, ал.1 ГПК. В с.з. от 29.04.09 г. съдът е прекратил производството по 
делото, на основание чл. 233 ГПК – направен отказ от предявения иск; 
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                    - гр.д. № 21705/2009 год., обр. на 22.04.09 г. – с пр. основание чл. 
124, вр. чл. 415,  ал.1 ГПК. В с.з. от 17.11.09 г. съдът е прекратил 
производството по делото на осн. чл. 233 ГПК. 
     
                    От справка по срочната книга за 2009 г. се констатира, че  част 
от прекратените в с.з. искови производства са на основание чл. 232 ГПК или 
чл. 233 ГПК.   
 
                    V. ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  съгласно чл. 235, ал. 
5, изр. първо ГПК  
 
                    Проверката установи, че по част от приключилите искови дела 
през 2009 г., съдебният акт е обявен в срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК. 
При по-голямата част от делата решението е обявено в срок до два месеца 
след заседанието, в което е завършено разглеждането на делото. 

          През 2009 г. има дела, по които решението е обявено в срок от 
два до три месеца след заседанието, в което е завършено разглеждането на 
делото. 
                 През 2009 г. няма обявен съдебен акт в срок над 3 месеца. 
                    От срочната книга за 2010 г. се констатира, че през първото 
тримесечие на 2010 г. са обявени за решаване 19 дела, по 14 от които 
съдебният акт е обявен преимуществено в срок до два месеца, по три дела – 
в срок над 3-месеца: гр.д. № 28265/09 г., обявено за решаване на 09.03.10 г., 
съд. акт е обявен на 14.06.10 г.;  гр.д. № 12 762/09 г., обявено за решаване на 
10.03.10 г., съд. акт е обявен на 14.06.10 г.; гр.д. № 20862/09 г., обявено за 
решаване на 10.03.10 г., съд. акт е обявен на 14.06.10 г. 
                    От срочната книга е видно, че през първото тримесечие на 2010 г. 
са постановени 4 бр. неприсъствени решения, по които съдът е извършвал 
връчване на неприсъствено решение на страната, срещу която то е 
постановено, с оглед защитата по чл. 240, ал. 1 ГПК. 
 
                    VІ. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗГЛЕДАНИ ПО ДЕЖУРСТВА - по реда на чл. 390 ГПК  -  89 бр.  
 
                    През 2009 год. на 50 състав са били разпределени на дежурство 89 
бр. дела по реда на чл. 390 ГПК.  В деня на образуването им те са докладвани 
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на състава и още същия ден съдията се е произнасял.  При проверката на 
произволно избрани дела се констатира следното:   
                 - ч.гр.д. № 39341/2009 год., обр. на 07.08.2009 г., на доклад на 
съдия ПЕТКОВА. В същия ден съдът е допуснал исканото обезпечение и е 
определил  едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от 
датата на постановяване на определението. Обезпечителната заповед е 
получена от пълномощник на молителя на 11.09.09 г. и на 23.09.09 г. е 
заведена ИМ в съда, за което своевременно е представено доказателство по 
делото. С определение в з.з. от 25.09.09 г. съдът е приел, че обезпечените 
искове са предявени извън определения срок, поради което е отменил 
допуснатата обезпечителна мярка. По реда на инстанционния съдебен контрол 
СГС, с определение от 26.11.09 г., е отменил обжалваното определение като 
незаконосъобразно, с мотива, че при определяне на срока за предявяване на 
обезпечените искове не следва да се изхожда от датата на постановяване на 
съдебния акт, а от датата на уведомяването, предвид разпоредбата на чл.7, ал.2 
ГПК; 
                     - ч.гр.д. № 3551/2010 год., обр. на 27.01.2010 г. На 27.01.2010 г. 
съдът е допуснал исканото обезпечение,  посочил е размер на паричната 
гаранция и е определил 15-дневен срок за предявяване на бъдещия иск, 
считано от датата на получаване на обезпечителната заповед. В указания срок 
е постъпило доказателство за предявения в срок иск. На 01.06.10 г. по делото е 
постъпила молба за отмяна на обезпечението и връщане на паричната 
гаранция, поради извънсъдебно решаване на спора между страните. С 
разпореждане от с.д. съдът е указал препис от молбата да се връчи на другата 
страна за становище в 1-седмичен срок; 
                     - ч.гр.д.№ 25262/2010 год., обр. на 03.06.2010 г. С определение от 
с.д., съдът е  допуснал исканото обезпечение,  посочил е размер на паричната 
гаранция и е определил 15-дневен срок за предявяване на бъдещия иск, 
считано от датата на получаване на обезпечителната заповед, като в същия 
срок следва да бъде представено доказателство за това; 
           - ч.гр.д.№ 25547/2010 г., обр. на 04.06.2010 г. като с определение 
от с.д. съдът е оставил без уважение молбата за обезпечаване на бъдещи 
искове,  като неоснователна.  
 
                    Проверката констатира, че обезпечителните производства са 
администрирани своевременно от съдията-докладчик, като  при уважаване 
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на молбата съдът е определял парична гаранция, след внасянето на която е 
издавана  обезпечителна заповед.  
 
                    VІІ. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА по  чл. 310 ГПК  
 
                    Няма данни, колко дела, образувани по реда на Глава двадесет и 
пета, са разпределени  на 50 състав през 2009 г. Деловодството на Първо 
гражданско отделение не води статистика и делата не са обозначени, съгласно 
разпоредбата на чл. 92, ал. 5 ПАРОАВАС. От предоставените данни от 
деловодителя Б. Р., през 2010 г. е образувано 1 дело по реда на Глава двадесет 
и пета ГПК: 
                     - гр.д. № 15109 /2010 г., обр. на 30.03.10 г., разгледано по реда на 
чл. 310, т. 2 ГПК. С разпореждане от 30.03.10 г. ИМ е оставена без движение. 
На 22.04.10 г. е представена молба-уточнение. С разпореждане от с.д. е 
изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 
23.04.10 г., към момента на проверката (11.06.10 г.) не е върнато по делото.  
  
       От провереното едно дело, не  може да се направи обобщен  извод 
за работата на състава при разглеждане на делата, образувани по реда на 
Глава двадесет и пета ГПК. Видно от двете разпореждания, същите са 
постановяване в деня на постъпване на молбите. 
 
                    VІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
 

Проверката констатира, че съдия ПЕТКОВА се е произнасяла в 
срок от 10 до 30 дни: ч.гр.д. № 16461/2009 г.; ч.гр.д. № 48624/2009 г., ч.гр.д. № 
57325/2009 г., ч.гр.д. № 55846/2009 г. Съдия БОНЕВ се е произнасяла в 
законоустановения срок - от 1 до 3 дни: ч.гр.д. № 17366/2010 г.; ч.гр.д. № 
16602/2010 год.; ч.гр.д. № 16298/2010 г.; ч.гр.д. № 8506/2010 г.; ч.гр.д. № 
15718/2010 г.; ч.гр.д. № 8583/2010 г.  
        
                    Делата, образувани по реда на заповедното производство са 
своевременно администрирани. При разговор със съдия БОНЕВ се установи, 
че за своевременното администриране на делата са спомогнали студентите - 
стажанти, назначени по Стажантската  програмата към СРС. По 
проверените дела има отбелязване за издадения изпълнителен лист върху 
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представения документ и заповедта за изпълнение. По дела, образувани по 
реда на чл. 417, т. 9 ГПК, проверката установи, че оригинала на записа на 
заповед се връща на заявителя, след подаване на молба и разпореждане на 
докладчика, а  по делото се прилага копие, след отбелязването за издадения 
ИЛ. По делата, по които постъпят възражения по реда на чл. 414, ал. 2 ГПК, 
съдия БОНЕВ следи стриктно за изпълнението на чл. 415 ГПК – представяне 
на доказателства за предявен иск.  
 
                    ИЗВОДИ: 
 
                    Съдия БОНЕВ е поел състава на 30.11.2009 г., преди това е била 
съдия ПЕТКОВА. Съдебен деловодител на състава е била В. К. до 21.01.2010 
г., а след това съдебен деловодител е Б. Р.  
        Към 09.06.2010 г., датата на проверката, са констатирани 279 бр. 
дела без движение, като не малка част не са администрирани за период от 
година и половина до 4 години, основно по вина на съдебния деловодител В. 
К. Спрените дела са 25 бр., за преобладаващата част от тях не са правени 
справки през 2009 г. и 2010 г. Като обективна причина за неадминистриране на 
спрените дела и делата без движение, следва да се посочи, че съдия БОНЕВ е 
определен за титуляр на състава на 30.11.2009 г. и е бил в отпуск от 01.01.2010 
г. до 25.01.2010 г., съд. деловодител – Б. Р. е започнала работа на 21.01.2010 г., 
а съд. секретар К. П. - на 15.03.2010 год. Независимо от посочените обективни 
причини, следва да бъде създадена организация по спрените дела и делата без 
движение - да се докладват на всеки 6 месеца, с оглед своевременното им 
администриране. 

Съдебният секретар К. П. е нов служител без опит в системата, 
постепенно навлиза в работата и проявява стремеж и желание да се обучава.  

Съдебният деловодител Б. Р. е служител с опит, като съдебен 
секретар и като съдебен деловодител и проявява отговорност в работата.  

 
Съдия ДЖУЛИАНА ПЕТКОВА се е произнасяла в срок, при 

докладването на новообразуваните дела и молбите по висящите дела. 
Съдебните актове на съдия ПЕТКОВА са постановявани в срок до 3 месеца. 
Отлагането на делата от съдия ПЕТКОВА  в с. з. е по обективни причини, като 
в повечето случаи е  през около 2 до 3 месеца. 
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Съдия АСЕН – ИВАН БОНЕВ се произнася в срок по доклада. 
Отлагането на делата в с.з. е до 2 месеца. Решенията по свършените дела са 
обявени както в срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, така и в разумния 
тримесечен срок, с изключение на три дела, по които решението е обявено в 
срок малко над 3 месеца – за първото тримесечие на 2010 г. Определението по 
чл. 140 ГПК е постановявано средно от 5 – 8 дни до 30 – 60 дни от постъпване 
на отговора на ответника, или на изтичане срока за това – липсва ритмичност 
при произнасяне по доклада.  

През 2009 г., 50 състав е разгледал и решил 127 бр. искови 
производства, повечето от тях с правна и фактическа сложност. Проверката 
установи, че делата се проучват добре, при констатирана нередовност на ИМ 
същата се оставя без движение, с указания за изпълнение. Съдия ПЕТКОВА и 
съдия БОНЕВ не изготвят проект за доклад, по смисъла на чл. 140, ал. 3 ГПК, 
същият се прави в първото по делото с.з. 
 
 

51 състав 
 
                    Титуляр на 51състав през м. І. 2009 год. е била съдия ХРИСТИНА 
ВЛАХОВА, а считано от 02.02.2009 год. и понастоящем е съдия ПЕТЯ 
СТОЯНОВА, преди това младши съдия  в ОС - Враца - от м.06. 2006 до 
01.02.2009 год.  

          Съдебен деловодител на състава е била В. К., преместена от 
21.01.2010 г. в заповедното деловодство. От 21.01.2010 г., съдебен деловодител 
на 50 и 51 състав е Б. Р., служител с опит в системата. В. К. е извършила 
инвентаризацията на двата състава през м. януари 2010 г. Съдебен секретар на 
състава е Е. П., дългогодишен служител с опит.  

 
 

                    І. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ  ДЕЛА на 51 състав  
 
                    По изготвените  справки за нуждите на проверяващите са налице 
следните данни: 
                    Общ брой висящи дела на състава към 01.01.2009 год. – 292 бр. 
Общ брой разпределени  дела за цялата 2009 год.  – 1042 бр., от които - 37 бр. 
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обезпечения, по чл. 390 ГПК /по дежурство/, или общо за разглеждане – 1334 
бр. граждански  дела. 
                    Свършените граждански дела за 2009 г. са 1040 бр. дела,  от които 
814 бр. са заповедни производства. В тримесечен срок са свършени 876 бр.  
или 84.23 %. 
                    През 2009 г. свършените искови производства са 145 бр., от които 
131 бр. са решените със съдебен акт дела, а 14 бр. са прекратени в с.з. или по 
спогодба, видно от книгата за откритите с.з. 
                    Общия брой постановени съдебни актове приключващи делото, 
видно от книгата за закрити и разпоредителни заседания - 847.   
                    Общо прекратени производства – 51 бр. дела.                        
                    Спрени производства на състава – 13 бр., от които 3 дела са спрени 
през 2009 год.  
                    През 2009 год. са насрочени в съдебно заседание 493 бр. дела, от 
които 39 дела са насрочени през м.І.2009 год. от съдия ВЛАХОВА.  
                    От насрочените 493 бр. граждански дела са отложени 324 бр. или 
65.72 %., а през първото  тримесечие на 2010 год.  от насрочените 118 бр. дела 
са отложени 64 бр.  или 54.23 %. 
                    Общ брой висящи граждански производства към 31.12.2009 г. – 
292, а към 01.10.2010 г. – 363 дела. 
                     Малкия брой дела по чл.390 ГПК – 37  разпределени   по график са 
след 2.10.2009г. поради факта,че този състав не е бил включен в изготвения 
график през м. януари 2009 г. Със Заповед № АС- 54/23.ІІ.2009 г. на 
председателя на СРС на съдия СТОЯНОВА  й е възложено  да бъде включена 
при отсъствие на дежурен съдия  на негово място в графика изготвен за 
периода 23.02.2009 г. – 2.10.2009 г. и за този период тя е решила 32 
обезпечения разпределени на дежурен съдия. През периода на съдебната 
ваканция е изявила желание и е била включена в графика за заместване по 
бързи производства и с.з. по искови производства  съгласно чл. 329 ал.3 и 4 
ЗСВ за периода 20.07.2009 – 30.07.2009 г. и от 12.08.2009 – 21.08.2009 г. 
съгласно Заповед № АС- 181/7.07.2009 г. на председателя на СРС.  Отделно от 
това  през м. март 2009 г. е решила 57 бр. заповедни производства 
разпределени на 51 състав през м.декември 2008 г.  
                    Посочените по-горе данни открояват нивото натовареност на 
състава.  
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                    ІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
                       
                    От проверката по срочната книга и произволно избрани  дела бе 
констатирано, че преимуществено съдебните заседания  по доказателствата се 
насрочват през два до три месеца. Съдия СТОЯНОВА е насрочвала 
заседанията съобразно причината за отлагане на делото, например за събиране 
на доказателства или при допусната съдебна експертиза делата са насрочвани 
за след два, най-много до три месеца; при нередовна процедура по призоваване 
- до два месеца; при предоставена възможност за постигане на спогодба между 
страните по спора – до един месец.  
 

Налага се извода, че няма безпричинно отлагане на дела за срок, 
по-дълъг от три месеца.  

 
                    От книгата за откритите с.з. констатирахме, че през 2009 г. месечно 
са провеждани 1 - 8 о.с.з., с насрочени от 4 до 14 бр. граждански дела, напр.:  
                    - през м. април 2009 г. са били проведени 6 с.з.: на 01.04.2009 г. с 
насрочени 4 гр. дела; на 08.04.2009 г. с насрочени 7 гр. дела; на 10.04.2009 г. с 
6 насрочени дела; на  22.04.2009 г. с насрочени 9 дела; на 24.04.2009 г. с 
насрочени  14 дела; на 29.04.2009 г. с насрочени 11 дела;   
                    - през м. октомври 2009 г. са проведени 8 с.з.: на 02.10.2009 г. с 12 
насрочени дела; на 07.10.09 г. – с 10 насрочени дела; на 09.10.09 г. с насрочени 
9 дела; на 14.10.09 г. с насрочени 6 дела; на 16.10.09 г. с насрочени 5 дела; на 
23.10.09 г. с насрочени 4 дела; на 28.10.09 г. с насрочени  9 дела; на 30.10.09 г. 
с насрочени 9 дела.  
                    При проверка на срочната книга за 2009 г. се констатира, че при 
част от приключилите дела, в графа „решение” е изписан само номер на 
решение, без да е посочен резултата от диспозитива на решението, в други 
случаи е залепен диспозитива на съдебния акт, без да е посочен номер и дата 
на обявяване на решението, а при някои решени дела е направено отбелязване 
на ръка: „искът уважен” и „искът отхвърлен”, съгласно указанията на и.д. 
председателя на съда.  
       При проверка на срочната книга за първото тримесечие на 2010 
г. се констатира добро водене на същата, с четливо изписване на причините за 
отлагане на делата. В графа „решения” се залепва диспозитива на съд. акт, с 
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изписване номер на решението, посочване датата на обявяване и подпис на 
служителя.  
          
                    - ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА преди 2009 г., както и през 2009 г. и 
НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ ДАТАТА НА ПРОВЕРКАТА 
                    От деловодните книги и проверка на произволни дела бе 
констатирано:   
                    - гр.д. № 2361/1990 год., обр. на 28.05.1990 г., делба. На 23.07.1992 
г. е постановено решението по първата фаза на делбата. На 25.06.2008 г. е 
постъпила молба от ищеца за продължаване на процесуалните действия по 
втора фаза на делбата. Делото е било разпределено на 51 състав, първото с.з. е 
било на 18.02.2009 г., проведени са още 4 с.з. през 2009 г. През 2010 г. са 
проведени с.з. на: 12.02.10 г., 24.03.10 г., 12.05.10 г., отложено за 16.06.10 г. 
Проверката констатира, че протокола от проведено с.з. на 24.03.10 г. не е по 
делото. След разговор с докладчика – съдия Стоянова и съд. секретар – Е. П., 
се установи, че е проведено съдебно заседание, но са неясни причините за 
липсата на протокола. Поради това в с.з. насрочено за 16.06.10 г. ще бъдат 
приповторени процесуалните действия от заседанието, проведено на 24.03.10 
г.; 
        - гр.д. № 14864/2007 год., обр. на 29.06.2007 г., иск по чл. 13 
ПУРНЕС. На 04.07.07 г., ИМ е оставена без движение. На 17.07.07 г. е 
представена молба-уточнение, на 20.07.07 г. е дадена последна възможност на 
ищеца да изпълни указанията на съда. Първото с.з. е било на 14.11.07 г, 
следващо с.з. - 12.12.07 г. Постъпила е ч.ж. срещу определена парична 
гаранция по молба за обезпечение, на 02.01.08 г., делото е изпратено на СГС 
по компетентност. На 16.01.08 г., СГС, ГК е оставил без уважение ч. жалба. 
Делото е върнато на състава на 11.02.08 г. В с.з. на  05.03.08 г., 13.06.08 г., 
01.10.08 г., 03.12.08 г., 04.03.09 г., 08.05.09 г. и 19.06.09 г., не е даден ход на 
делото, поради нередовна процедура по призоваване на ответниците (24-ма). 
Част от ответниците са призовани чрез ДВ, в с.з. от 10.10.09 г. е назначен 
особен представител. В с.з. от 20.11.09 г. е даден ход по същество на делото, 
решението е постановено на 19.02.2010 г. На 16.03.10 г. е постъпила молба за 
допълване на решението, относно направени съдебни разноски и молба за 
ОФГ. Делото е било насрочено за 12.05.10 г., но поради нередовна процедура 
по призоваване е отложено за 16.06.2010 г.; 
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                    - гр.д. № 45613/2008 год., обр. на 22.12.2008 г., иск по чл. 240, ал. 1 
ГПК. На 16.02.09 г. ИМ е оставена без движение. На 12.03.09 г. е изпратен 
препис от ИМ на ответника за отговор. На 24.06.09 г. е постъпила молба-
уточнение от ищеца, относно ответника. На 15.07.09 г. отново е изпратен 
препис от ИМ на ответника за отговор, съобщението върнато в цялост. На 
18.11.09 г. е постъпила молба от ищеца, на 19.12.09 г. е връчен препис от ИМ 
на ответника. Отговора е депозиран на 19.01.2010 г. Определението по чл. 140 
ГПК е от 26.01.10 г. с изготвен доклад.  На 12.03.10 г. е било първото по делото 
с.з. Проведени са с.з. на 28.04.10 г.,  04.06.10 г., и по доказателства е отложено 
за 11.06.10 г.;  
                 - гр.д. № 11971/2009 год., обр. на 26.02.2009 г., иск по чл. 2 
ЗОДВПГ. На 20.03.09 г., ИМ е оставена без движение. На 25.06.09 г. е 
представена молба-уточнение. На 15.07.09 г. е изпратен препис от ИМ на 
ответниците за отговор, съобщенията получени на 02.10.09 г. и на 18.12.09 г. 
Определението по чл. 140 ГПК е от 18.01.2010 г., изготвен е проект за доклад 
по делото. Първото с.з. е било на 17.03.10 г., следващото с.з. е било на 12.05.10 
г., отложено за 23.06.10 г.;  
       - гр.д. № 15857/2009 г., обр. на 19.03.2009 г., иск по чл. 26, ал. 2 
ЗЗД. На 30.03.09 г., делото е преразпределено от 37 състав на 51 състав.  На 
01.04.09 г. ИМ е оставена без движение, изд. са СУ. На 09.06.09 г. ИМ отново е 
оставена без движение и на 17.06.09 г. е представена молбата. На 06.07.09 е 
конституиран нов ответник. На 09.07.09 г. е постъпила молба с доказателства. 
за смъртта на ищеца и на 23.07.09 г. съдът е конституирал наследника. На 
08.10.09 г. е допуснато обезпечение по чл. 389 ГПК, след внасяне определената 
гаранция. На 12.10.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, 
представен на 23.11.09 г. Определението по чл. 140 ГПК е от 10.12.09 г. с 
проект за доклад. Първото с.з. е било на 10.03.10 г. Проведени са с.з. на: 
16.04.10 г., 26.05.10 г., за изслушване на доп. експертиза, делото е отложено за 
01.10.10 г.; 
       - гр.д. № 42665/2009 год., обр. на 07.09.2009 г., иск по чл. 79, ал. 1 
пр. 1 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД. На 07.09.09 г., молбата за допускане на 
обезпечение по чл. 389 ГПК е оставена без уважение. На 07.09.09 г. е изпратен 
препис от ИМ на ответника за отговор, съобщението е получено на 09.10.09 г. 
Определението по чл. 140 ГПК е от 15.01.2010 г.с изготвен  доклад. Първото 
с.з. е било на 17.03.10 г., второто с.з е било на 14.05.10 г., отложено за 30.07.10 
год.;  
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       - гр.д. № 448/2010 год., обр. на 06.01.2010 г., иск по чл. 79, ал. 1 
ЗЗД. На 21.01.10 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, 
представен на 23.03.10 г. Определението по чл. 140 ГПК е от 26.04.10 г. с 
проект за доклад, първото с.з. е насрочено за 23.06.2010 г.  
 
                    Първото съдебно заседание по делата, образувани след 01.03.2008 
год. е насрочвано след около 6 месеца, при редовна ИМ. В случаите, когато 
ИМ е оставяна без движение, първото с.з. е било след 10 - 14  месеца след 
образуването на делото, като през това време са се извършвали различни 
процесуални действия. Съдебните заседания са насрочвани през около 2 
месеца (без съдебната ваканция). Няма безпричинно отлагане на съдебни 
заседания. От постъпване на отговора на ответника или на изтичане на 
срока за това, до постановяване на определението по чл. 140 ГПК, минават 5- 
6 дни, до 17 -30 дни, като има и случаи, в които докладчика е постановявал 
определението по чл. 140 ГПК в деня на изтичане срока за отговор – липсва 
ритмичност при минаване на доклада. 
 
      - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ОСТАВЕНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
      Произволно бяха проверени  някои от делата:       
                     - гр.д. № 27340/2007 год., обр. на 22.11.2007 г., иск по чл. 108 ЗС, 
на доклад на съдия Христина Влахова. На 21.01.2008 г., ИМ е оставена без 
движение. На 19.02.08 г. е изпратено съобщение до проц. представител на 
ищеца, не е върнато по делото. На 11.09.08 г. е изпратено второ съобщение, 
получено от проц. представител на ищеца на 01.10.08 год. В указания срок, 
указанията на съда не са изпълнени, но ИМ не е върната. След тази дата не са 
извършени никакви процесуални действия;  
      - гр.д. № 27792/2007 год., обр. на 28.11.2007 г., иск по чл. 19, ал. 3 
ЗЗД. На 30.11.2007 г. ИМ е оставена без движение. На 14.01.08 г. е получено 
удостоверение от СО – район „Средец”. Призовката до ищеца с указанията на 
съда е върната в цялост, с отбелязване, че лицето е заминало за провинцията. С 
разпореждане от 25.01.08 г. е указано да се връчи ново съобщение на ищеца. 
Съобщения са изпратени на 28.01.08 г. и на 10.09.08 год. и двете не са 
върнати по делото. Делото не е докладвано на докладчика, не са извършени 
процесуални действия близо 2 години; 
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      - гр.д. № 26170/2008 г., обр. на 02.09.2008 г., иск по чл. 415 ГПК, 
съдия Влахова. На 01.12.08 г. е постъпила молба с изпълнени указания, на 
02.12.08 г. са изискани заверени копия от документите, съдържащи се в гр.д. № 
17047/2008 г., 24 състав. На 09.12.08 г. е получена справка, че гр.д. № 
17047/2008 г., 24 състав е изпратено на СГС. Съдът е разпоредил делото да се 
докладва след връщане гр.д. 17047/08г.,като деловодителя на състава да 
извършва периодични справки за движението на делото, изпратено на СГС. По 
делото липсват данни да са правени справки за движението на гр.д. № 
17047/2008 г., 24 състав.Проверяващите установиха, че гр.д. № 17047/2008 г. е 
върнато от СГС на 18.12.08 г. и е било архивирано през м. март 2009 г. Едва на 
28.04.2010 г., деловодителят на 51 състав е изискал делото от архива, 
докладвано на съдията и на 10.05.2010 г. е изпратен препис от ИМ на 
ответника за отговор. Към момента на извършване на проверката (08.06.2010 
г.) не е изтекъл срока за отговор; 
                 - гр.д. № 30880/2008 год., обр. на 09.10.2008 г., вещен иск. На 
30.10.08 г., ИМ е оставена б. дв. На 02.12.08 г. е постъпила молба от  ищеца за 
изд. на СУ, издадено на 17.12.08 г. На 13.03.09 г. е дадена последна 
възможност на ищеца да изпълни указанията на съда, на 23.04.09 г. е 
постъпила молба-уточнение и на 03.06.09 г. е постъпила втора молба-
уточнение. На 11.06.09 г. е разпоредено вписване на ИМ в АВ. На 23.07.09 год. 
е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор,върнато в цялост.  С 
разпореждане от 17.11.09 г. е указано на ищеца да представи удостоверение за 
актуален адрес на 2-ма от ответниците. На 17.02.10 г. е представена молба с 
изпълнени указания, съобщението с препис от ИМ е получено на 26.05.10 г. 
Към момента на проверката не е изтекъл срока за отговор; 

- гр.д. № 38203/2008 г., обр. на 24.11.2008 г., иск по чл. 415 ГПК. 
На 22.12.08 г., ИМ е оставена без движение, получено от ищеца на 28.01.2009 
г., а молбата с изпълнени указания е  представена на 3.02.09 г.  На 19.01.09 г. е 
изискано ч.гр.д. № 23443/2008 г., 26 състав. На 09.03.09 г. отново е изискано 
делото от 26 състав, но делото не е докладвано на докладчика. Към момента на 
проверката – 08.06.10 г., - 1 год. и 3 месеца, не са извършвани никакви 
процесуални действия. 
 
                    Към момента на проверката се установи , че 205 бр. дела са без 
движение. Проверката установи, че по голяма част от делата без движение 
не са извършвани процесуални действия повече от година. Съдебният 
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деловодител В. К. не е следяла сроковете и не е докладвала делата 
своевременно. С поемането на състава от съдия СТОЯНОВА и съд. 
деловодител Б. Р., са предприети действия по администриране на делата, 
включително и дела без движение  от 2005 и 2006 год. 
 
                     - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ НАСРОЧВАНЕ ДЕЛАТА В 
ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ 
                    При проверката на насрочените дела  констатирахме, че съдия 
СТОЯНОВА се е произнасяла с разпореждане по чл. 131 ГПК, констатирайки 
редовността на ИМ и приложенията към нея. След постъпване отговора на ИМ 
или след изтичане срока за това, делата са докладвани своевременно на 
титуляра. Определенията по чл. 140, ал. 1 ГПК са изчерпателни. Съдия 
СТОЯНОВА изготвя проект на доклад, по см. на чл. 140, ал. 3 ГПК.   
 
                    - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  
                    През 2009 г. съдията-докладчик е отменил дадения ход по 
същество на 5 бр. дела, а през първото тримесечие на 2010 г. – на 1 дело. 
            Проверката на произволно избрани дела, установи следното:  
                - гр.д. № 1556/2008 год., обр. на 23.01.08 г.- чл. 232, ал. 2 ЗЗД. В 
с.з. от 23.09.2009 г. е даден ход на делото по същество. На 19.10.09 г. съдът е 
отменил хода на делото по същество, насрочил с.з. и е допуснал изслушване на 
СТЕ. На 27.11.09 г. е даден ход на делото, а решението е постановено на 
01.12.09 г.; 
                - гр.д. № 6536/2009 год., обр. на 03.02.2009 год. – спиране на 
изпълнението по чл. 523, ал.2 ГПК.  В с.з. на 08.07.09 г. е даден ход по 
същество. С определение от 22.07.09 г. съдът е отменил хода на делото по 
същество и е прекратил производството, поради недопустимост на иска. По 
реда на инстанционния контрол СГС е отменил определението и е върнал 
делото за произнасяне по същество. С определение от 03.06.2010 г. съдът е 
постановил спиране на изпълнението и е предоставил едноседмичен срок на 
молителя да предяви иск в надлежния съд за установяване на правото си на 
собственост по отношение на недвижимите имоти, предмет на изпълнителното 
производство;  
                  - гр.д. № 23988/2009 год., обр. на 12.05.2009 г. - облигационен иск.  
В с.з. от 12.02.10 г. съдът е дал ход на устните състезания и е обявил делото за 
решаване. На 12.03.2010 г. съдът е констатирал, че с.з. по делото е насрочено 
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за 12.03.10 г., а не за 12.02.10 г., когато  по погрешка делото е разгледано, 
затова отменяйки хода по същество, го отсрочва  12.03.10 г.,когато е даден е 
ход по същество, а съд. акт е постановен на 20.04.10 г.;  
       - гр.д. № 29680/2008 год., обр. на 02.10.08 г. - подробно посочено в 
раздел „спрени производства”. 
 
                    Проверката установи малък брой дела с отмяна на дадения ход по 
същество. Мотивите на съда за това процесуално действие са свързани 
преди всичко с недобрата предварителна подготовка и  недобро прецизиране  
относимите  към спора доказателства.  
 
                    ІІІ. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  - общо 13 бр. 
 
                    Спрени дела през 2009 г. на 51 състав - 3 бр. 

При проверката на случайно избрани дела се установи следното: 
                    - гр.д. № 9281/2000 год., обр. на 03.10.2000 г.- облигационен иск. В 
з.з. от 13.11.2000 г. съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 182, 
ал. 1, б.”д”  ГПК /отм./, до приключване с влязло в сила решение по 
преюдициалното дело. Справки по движението на преюдициалния спор са 
правени през годините, като последната е от м. февруари 2009 г.; 
                    - гр.д. № 7198/2004 год., обр. на 31.08.2004 г. - иск по чл. 108 ЗС. С 
определение, постановено в з.з. от 18.08.2005 г. производството по делото е 
спряно, на осн. чл. 182, ал.1, б.”г”  ГПК /отм./. Определението за спиране е 
обжалвано пред СГС, който с определение от 22.12.2005 г. е оставил без 
уважение ч. жалба. Не са правени справки по движението на 
преюдициалния спор близо 5 години; 
                    - гр.д. № 6541/2006 год., обр. на 23.03.2006 г. – чл. 233 ЗЗД, вр. чл. 
126а, б.”в” ГПК /отм./. С разпореждане в з.з. от 04.05.06 г. съдът е спрял 
производството по делото, на осн. чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК /отм./. По делото не 
са правени справки по движението на преюдициалния спор;  
                - гр.д. № 29680/2008 год., обр. на 02.10.2008 г., облигационен иск. 
В с.з. от 28.10.09 г.  е даден ход на устните заседания и делото е обявено за 
решаване. С определение, постановено в з.з. от 03.12.2009 г. съдът е отменил 
дадения ход на устните заседания и е спрял производството по делото, на осн. 
чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, до приключване на преюдициалното дело с влязъл в 
сила съдебен акт;  
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       - гр.д. № 45279/2009 год., обр. на 01.10.2009 г. – чл.59 и чл. 86 ЗЗД. 
С определение в з.з. от 12.04.2010 г. съдът е спрял производството по делото, 
на осн. чл. 229, ал.1, т.4  ГПК.  

 
        Към момента на проверката се установи, че за спрените дела на 

51 състав не са правени  справки  и  не са докладвани на титуляра на 
състава. 
 
                    ІV. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА за  2009 г.- 51 бр.  
 
                    От проверката на случайно избрани прекратени дела,  
констатирахме: 
                    - гр.д. № 5115/2007 год., обр. на 12.03.2007 г. – облигационен иск. 
В с.з. от 24.04.09 г. съдът е прекратил производството по делото като 
недопустимо, поради констатирана нередовност на ИМ - липса на валидно 
положен подпис от ищеца върху ИМ, който в хода на производството е 
починал; 
                    - гр.д. № 9387/2009 год., обр. на 16.02.2009 г. – по чл. 448 ГПК. В 
с.з. от 03.06.09 г. съдът е прекратил производството по делото, поради липса на 
предмет на производството – невъзможност за призоваване на длъжника, 
поради неизвестен адрес; 
                    - гр.д. № 22222/2009 год., обр. на 23.04.2009 г., - облигационен иск. 
В с.з. от 04.11.2009 г., съдът е прекратил производството по делото, на 
основание чл. 232 ГПК, поради оттегляне на предявения иск; 
                - гр.д. № 23972/2009 год., обр. на 12.05.09 г. – с пр. основание чл. 
288, ал.1 КЗ. В с.з. от 11.12.09 г. съдът е прекратил производството по делото, 
по направено искане от страна на ответника, на осн. чл. 238, ал.2 ГПК.   
     
                  От справка по срочната книга за 2009 г. се констатира, че част 
от прекратените в с.з. искови производства са на основание чл. 232 ГПК или 
чл. 233 ГПК.   
 
                    V. ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  съгласно чл. 235, ал. 
5, изр. първо  и чл. 13 ГПК  
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                    От срочната книга за 2009 г. се установи, че по малка част от 
делата  решенията са обявени в срока по чл. 235 ал.5 изр. първо ГПК, по 
голяма част от приключилите дела, съдебният акт е обявен  в рамките от  2 
до 3 месеци след съдебното заседание срока по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК. 
Проверката установи, че по 18 броя дела, приключили през 2009 г., съдебният 
акт е обявен в срок над 3 месеца.От срочната книга  за 2010 г. се 
констатира, че през първото тримесечие на 2010 г. са обявени за решаване 48 
дела, по 16 от които съдебният акт е обявен в срок малко над 3-месеца. По 
останалите дела решението е обявявано преимуществено в срок от 2  до 3  
месеца.  
 
                   От срочната книга е видно, че през 2010г. са постановени  5 бр. 
неприсъствени решения, по част от които не е извършено връчване на 
страната, срещу която то е постановено, с оглед правото на защита по чл. 240 
ГПК. 
  
                    VІ. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗГЛЕДАНИ ПО ДЕЖУРСТВА - по реда на чл. 390 ГПК  - 37 бр.  
 
                    През 2009 год. на 51 състав са били разпределени на дежурство 37 
бр. дела по реда на чл. 390 ГПК.  В деня на образуването им те са докладвани 
на състава и още същия ден съдията се е произнасял.  При проверката на 
произволно избрани дела  се констатира следното:   
                - ч.гр.д.№ 42152/2009 год., обр. на 02.09.2009 г. В същия ден  
съдът е допуснал исканото обезпечение, посочил е размера на паричната 
гаранция и е определил  двуседмичен срок за предявяване на бъдещия иск, 
считано от датата на получаване на обезпечителната заповед. На 16.09.09 г. 
пълномощник на молителя е получил обезпечителната заповед. С определение 
от 15.01.2010 г.  съдът  е отменил допуснатото обезпечение, поради 
непредставяне на доказателства за предявен в указания срок иск;  
                    - ч.гр.д. № 5611/2010 год., обр. на 05.02.2010 г. В с.д. съдът е 
допуснал исканото обезпечение, посочил е размера на паричната гаранция и е 
определил   двуседмичен   срок за предявяване на бъдещия иск, считано от 
датата на получаване на обезпечителната заповед. На 12.02.10 г., след внесена 
парична гаранция, съдът е издал обезпечителна заповед, получена от 
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представител на молителя на 16.02.10 г. В указания срок е предявен иск, 
доказателство за това е представено по делото; 
                    - ч.гр.д.№ 16041/2010 год., обр. на 07.04.2010 год.В същия ден  
съдът е  допуснал исканото обезпечение,  посочил е размер на паричната 
гаранция и е определил  триседмичен срок за предявяване на бъдещия иск, 
считано от датата на получаване на обезпечителната заповед. На 25.05.10 г. 
пълномощник на молителя е уведомен за постановения акт от съда, като към 
датата на проверката срокът за предявяване на иска не е изтекъл;  
                - ч.гр.д.№ 25654/2010 г., обр. на 07.06.2010 г. като с определение 
от с.д. съдът е оставил без уважение молбата за обезпечаване на бъдещ 
отрицателен установителен иск  като неоснователна.  
 
                    Проверката констатира, че обезпечителните производства са 
администрирани своевременно от съдията-докладчик, като при уважаване на 
молбата съдът е определял парична гаранция, след внасянето на която е 
издавана  обезпечителна заповед.  
                
     VІІ. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА по  чл. 310 ГПК  
 
     По реда на Глава двадесет и пета ГПК, на съдия СТОЯНОВА е 
разпределено 1 дело през 2009 г. и 1 дело, към 10.06.2010 г.: 

- гр.д. № 57397/2009 г., обр. на 21.12.2009 г., разгледано по реда на 
чл. 310, т. 2 ГПК. На 07.01.2010 г. ИМ е оставена б. дв. На 26.01.10 г. е 
представена молба-уточнение с декларация за освобождаване от ДТ и за 
издаване СУ за актуален адрес на ответника. На 08.02.10 г., ищецът е 
освободен от заплащане на ДТ и му е предоставена правна помощ, писмото от 
САК е получено на 09.03.10 г. С определението от 08.02.10 г. е  изискана и 
служебна справка за адреса на ответника – разпореждането не е изпълнено. На 
17.05.2010 г. повторно е изискана служебна справка за адреса на ответника, на 
03.06.10 г. е изпратен препис от ИМ за отговор. Към момента на проверката 
(10.06.10 г.), съобщението не е върнато по делото; 
                - гр.д. № 25642/2010 г., обр. на 07.06.2010 г., по реда на чл. 310, т. 2 
ГПК. С разпореждане от 08.06.2010 г. е изпратен препис от ИМ на ответника 
за отговор.  
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       От проверените дела, не  може да се направи обобщен извод, но 
видно от проверката на гр.д. № 57397/2009 г., докладчика по делото е могъл 
да извърши необходимите процесуални действия и в по-кратки срокове - на 
08.02.10 г., съдия СТОЯНОВА  се е произнесла по искането на ищеца за 
освобождаване от заплащане на ДТ, изискана е служебна справка за адреса 
на ответника, но разпореждането не е изпълнено. Едва 3 месеца по-късно – 
на 17.05.2010 г. отново е разпоредено да се направи сл. справка за адреса, с 
оглед връчване на ИМ на ответника.   
 
                    VІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
                 
                     Проверката констатира, че съдия Стоянова се е произнасяла в срок 
от 7 до 20 дни: ч.гр.д. № 48039/2009 г.; ч.гр.д. № 56601/2009 год.; ч.гр.д. № 
3991/2010 г.; ч.гр.д. № 51876/2009 г.; ч.гр.д. № 56224/2009 г.; ч.гр.д. № 
43933/2009 г.; ч.гр.д. № 44308/2009 г.; ч.гр.д. № 44543/2009 г., ч.гр.д. № 
3051/2010 г. Изолирани са двете дела по които  се установи :  

- ч.гр.д. № 56912/2009 год., обр. на 23.12.2009 г., по чл. 417 ГПК. 
Делото е било разпределено на 28 състав. След отвод на докладчика, на 
07.01.2010 г., делото е преразпределено на 51 състав. Разпореждането за 
издаване на заповед за изпълнение и ИЛ е от 22.03.2010 г.; 

- ч.гр.д. № 56663/2009 год., обр. на 22.12.2009 г., по чл. 417 ГПК. 
Заповедта за изпълнение и ИЛ са издадени на 22.03.2010 г., т.е. 3 месеца, след 
образуване на делото.  
        
                    Делата, образувани по реда на заповедното производство, в 
повечето случаи са своевременно  администрирани. По проверените дела има 
отбелязване за издадения изпълнителен лист върху представения документ и 
заповедта за изпълнение. По дела, образувани  по реда на чл. 417, т. 9 ГПК, 
проверката установи, че оригинала на записа на заповед се връща на 
заявителя, след подаване на молба и разпореждане на докладчика, като по 
делото се прилага копие, след отбелязването за издадения ИЛ. По делата, по 
които постъпят възражения по реда на чл. 414, ал. 2 ГПК, съдия Стоянова 
следи стриктно за изпълнението на чл. 415 ГПК – представяне на 
доказателства за предявен иск.  
                      

          ИЗВОДИ: 
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       Съдия СТОЯНОВА е поела състава на 02.02.2009 г., съдебен 
деловодител е била В. К. до 21.01.2010 г., а след това съдебен деловодител е Б. 
Р. 
                Към 08.06.2010 г., датата на проверката, са констатирани 205 бр. 
дела без движение, като се установи, че по голяма част не са извършвани 
процесуални действия повече от година. Спрените дела са 13 бр., не са 
правени справки, не са докладвани. Съдебният деловодител В. К. не е 
докладвала дела, предвид наличието дела без движение от 2005 и 2006 год., 
които с поемането на състава от съдия СТОЯНОВА  и съд. деловодител Б. Р. са 
администрирани.  

Съдия СТОЯНОВА се произнася в срок по доклада на 
новообразуваните дела и молбите по висящите дела. Отлагането на делата в 
с.з. е по обективни причини, като в повечето случаи е през около 2 месеца. 
Определението по чл. 140 ГПК е постановявано средно от 5 – 6 дни до 17 – 30 
дни от постъпване на отговора на ответника, или на изтичане срока за това, 
като се констатира и случаи, по които докладчикът се е  произнасял с изтичане 
срока за отговор – липсва ритмичност при произнасяне по доклада.  

Решенията по свършените дела са обявени както в разумния 
тримесечен срок, така и в срок над 3 месеца – 18 дела за 2009 г. и 16 дела за 
първото тримесечие на 2010 г. 

През 2009 г., съдия СТОЯНОВА е разгледала и решила 131  бр. 
искови производства, повечето от тях с правна и фактическа сложност. 
Проверката установи, че делата се проучват много добре, при констатирана 
нередовност на ИМ същата се оставя без движение, с указания за изпълнение. 
Изготвя се проект за доклад, по смисъла на чл. 140, ал. 3 ГПК. 

 
             
  
                    ІV. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ  ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  ПЪРВО ГО  
 
                    А.  ОБЩО ПОСТЪПЛЕНИЯ  ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА    
                    Безспорно е обстоятелството, че Софийския районен съд е най- 
натовареният откъм постъпления дела съд в страната. Постъпилите 
граждански дела през 2009 г. в І ГО и  във ІІ ГО общо са 57596 бр. дела и от 
една страна не може да стане каквото и да е сравнение  с  други  районни 
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съдилища в Р. България. От друга страна различно е постъплението дела  на І 
ГО и  на ІІ ГО. Статистическите данни  по таблицата сочат повече дела, 
разпределени на съдиите от І ГО или с 844 бр.  повече през 2009 г. и с 245 бр. 
повече през първото полугодие на 2010 г., в сравнение  с разпределените дела 
на съдиите във ІІ ГО.  
                     Проверката установи, че постъпленията граждански дела за 2009 г. 
на всеки състав в ПЪРВО ГО се движи в относително едни и същи граници: от 
1042 бр. – 51 състав до 1172 бр. – 35  състав, но най–много са  постъпленията  
на 24 състав – 1211 бр. при средна натовареност 1 100 дела. Изключение 
правят: 26-ти състав - зам. председател и ръководител на І ГО и 29-ти състав - 
заместващ ръководителя на І ГО, чиито постъпления са по малки с оглед 
натовареността им с ръководни и оперативни функции.   
                    Натовареността по постъпилите заповедни производства е в едни 
и същи граници, с изключение на съставите с намалена натовареност и 
съставите, които не са имали титуляр през цялата година. С най-голям брой 
новопостъпили дела е 24 състав – 837 дела, а най-малък – 30 и 51 състав, на 
които са разпределени по 714 дела, при средна натовареност 770 дела.    
                    Обезпечителните производства се разпределят на трима съдии по  
дежурство ежеседмично и тук не би могло да се направи извод за средна 
натовареност. С най-голям брой дела – 115 бр. е 34 с-в, а с най-малък -  37 бр. 
на 51 с-в. Броят обезпечения се движи  между 70 до 103 дела на състав. 51  
състав е бил изключен от графика за дежурствата до 02.10.2009 г. След 
встъпването на 02.02.2009 год. на съдия ПЕТЯ СТОЯНОВА, със Заповед № 
АС–54/23.02.2009 г. на председателя на СРС й е определено при отсъствие на 
дежурен съдия да бъде включвана на негово място за периода 23.02.09 г. – 
02.10.09 г. Съдия ЛЮБКА ГОЛАКОВА, титуляр на 30 състав, която също 
встъпва на 02.02.2009 г., е включена в графика от м.03.2009 г. Обясним е 
малкия брой  дела на съставите без титуляри: 48 -  съдия СТАНИМИРА 
ИВАНОВА с  21 бр. и  45 - съдия ПЕТЯ ПЕТКОВА с 30 бр., поели съставите 
през второто полугодие на 2009 г., тъй като са включени по- късно в графика 
за дежурствата.  
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Справка за натовареността на съдиите от 1 и 2 гр. отд. при СРС 
за 2008 г., 2009 г. и 1 шестмесечие на 2010 г. 

 

Година Период 

Брой 
постъпи-
ли дела 1 

отд. 

Брой 
постъпи-
ли дела 2 

отд. 

Брой 
разгле-
дани 

дела 1 
отд. 

Брой 
разгле-

дани дела 
2 отд 

Брой 
свърше-
ни дела 1 

отд. 

Брой 
свърше-
ни дела 
2 отд. 

Брой 
съдии 
1 отд. 

Брой 
съдии 
2 отд. 

% съдии 
бр. разгл. 

дела 1 отд. 

% съдии 
бр. разгл. 

дела 2 отд. 

% съдии 
бр. св. дела 

1 отд. 

% съдии 
бр. св. дела 

2 отд. 

2008 12 20941 25443 27648 31522 21702 25710 25 28 92,16 93,815476 72,34 76,5178571 

2009 12 29339 28395 35166 34342 27489 27334 28 28 104,660714 102,20833 81,8125 81,3511905 

2010 6 15170 14935 22847 21943 11682 14667 28 28 135,994048 130,6131 69,5357143 87,3035714 

 
2008 г. 
останали несв. от 2007 г. на 1 отд. – 6707 бр. + новопостъпили  20941 бр. 
останали несв. от 2007 г. на 2 отд. – 6079 бр. + новопостъпили  25443 бр. 
 
2009 г. 
останали несв. от 2008 г. на 1 отд. – 5827 бр. + новопостъпили  29339 бр. 
останали несв. от 2008 г. на 2 отд. – 5947 бр. + новопостъпили  28395 бр. 
 
 за периода 01.01.2010 г.- 30.06.2010 г.  
останали несв. от 2009 г. на 1 отд. – 7677 бр. + новопостъпили  15170 бр. 
останали несв. от 2009 г. на 2 отд. – 7008 бр. + новопостъпили  14935 бр. 



                         Б. ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА  
                         По тези дела съдиите са се произнасяли средно в рамките на 5 
до 20 дни. Съставите, които са се произнасяли в законоустановения срок, или 
в рамките на 3 до 7 дни са: 24 състав-съдия ПЕПА ТОНЕВА, 25 състав - 
съдия НИКОЛАЙ МАРКОВ, 26 състав - съдия МЪГЪРДИЧЯН, 28 състав - 
съдия БОРИС ДИНЕВ, 32 състав - съдия НЕВЕНА ЧЕУЗ , 49  състав -  
съдия  ИВО ДАЧЕВ, 50 състав - съдия  АСЕН – ИВАН БОНЕВ. В рамките 
на 5 до 12 дни са се произнасяли: 33 състав съдия ВАЛЕНТИН БОРИСОВ, 
34 състав - съдия  ЕЛИЦА РАЙКОВСКА, 38 състав - съдия ЮЛИЯ 
ТОДОРОВА, 43 състав съдия МАРГАРИТА АПОСТОЛОВА, 45 състав - 
съдия ПЕТЯ ПЕТКОВА и 46 състав - съдия МАРИЯ ИВАНОВА. По време 
на проверката се намериха дела, които не бяха администрирани за период от 
6, 8, 9 месеца и 1 година, коментирани по-горе в акта, по съставите. Като 
обективни причина за забавянето на делата следва да се посочи огромния 
брой дела, на доклад на съдебните деловодители през 2009 г. и факта, че в 
едно деловодство са се обработвали делата по исковото и заповедното 
производства. След създаване  на  заповедното  деловодство и обособяването 
му през м. януари 2010 г. в отделно помещение, са предприети необходимите 
мерки и администрирането на делата е по-ритмично.   
 
                         В.  ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА  
                         Съдиите са се произнасяли в деня на постъпването на молбата, 
а титулярите на  28, 31, 34 и 36 състави в срок от 2 до 3 дни, който при този 
обем постъпления, считаме за разумен. При допускане на обезпеченията 
съдиите, в преобладаващата част от делата, са определяли парична гаранция 
и след внасянето й с представяне документа по делото е издавана 
обезпечителната заповед. Стриктно е спазвана разпоредбата на чл. 390, ал. 3 
изр. първо ГПК, като е определян срок до 1 месец, а в не редки случаи 
съставите са определяли и по кратък срок - 20 дни, с оглед задълбочената 
преценка относно правната и фактическата сложност на бъдещия иск. При 
непредставяне доказателства за предявения иск съдът служебно е отменял 
допуснатото обезпечение, съгласно чл. 390, ал. 3 изр. второ ГПК, с редки 
изключения. Съдиите са определяли датата на получаване обезпечителната 
заповед като начална дата, от която почва да тече срока за предявяване 
бъдещия иск. Проверката не констатира случаи на разглеждане молби за 
обезпечения в нарушение на родовата подсъдност.  
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                          Г. ДЕЛА ПО РЕДА НА  Глава двадесет и пета ГПК 
/БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО/  

     Съдиите в І ГО проявяват стремеж по делата, образувани по 
реда на Глава двадесет и пета ГПК – бързо производство, за спазване на 
сроковете, с изключение на срока визиран в чл. 312, ал. 1 ГПК  и срока, 
визиран в чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК. Магистратите  обясниха  неспазването на 
срока по чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК, поради невъзможност за изготвяне на 
експертизите, когато са допуснати от съда и невъзможност за призоваване на 
страните, с цел спазване срока по чл. 56, ал. 3 ГПК, които проверяващия екип 
счита за обективни причини. Съставите, които спазват всички срокове в 
Глава двадесет и пета ГПК са: 26 - съдия ХРИПСИМЕ МЪГЪРДИЧЯН, 29 
- съдия МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА, 33 - съдия ВАЛЕНТИН БОРИСОВ, 38 - 
съдия ЮЛИЯ ТОДОРОВА, 40 - съдия  ЦВЕТА ЖЕЛЯЗКОВА, 46 - съдия 
МАРИЯ ИВАНОВА и 49 - съдия  ИВО ДАЧЕВ. Установи се, че на някои 
състави през 2009 г. не са разпределени дела по чл. 310 и сл. ГПК, а  други 
състави са разгледали само по 1-2 дела: 35, 45, 50 и 51 състави. 
                         Липсата на обозначаване на тази категория дела, съгласно чл. 
92, ал. 5 ПАРОАВАС, доведе до невъзможност съдебните деловодители да 
направят справка за броя им. Данните за броя на разгледаните дела, 
коментирани по състави по-горе в акта, беше предоставен от съдията-
титуляр. При съставите със смяна на титуляри, проверката не можа да 
установи действителният брой дела, разгледани по реда на чл. 310 и сл. ГПК. 
   
                         Д. СПРЕНИ ДЕЛА 
                         Проверката констатира, че една част от съставите са правили 
проверки по спрените дела през 2009 г. и през м. януари на 2010 г. по 
движението на преюдициалните дела. Останалите състави - по препоръка на 
проверяващите, разпоредиха на деловодителите да се извършат незабавно 
такива справки по делата.   
 
                         Е. ДЕЛА БЕЗ ДВИЖЕНИЕ  
                         При проверка на делата без движение се установи широк 
диапазон: най–малко дела без движение бяха регистрирани на 25 състав 
съдия НИКОЛАЙ МАРКОВ - 54 бр. , а най-голям брой дела на 50 състав 
съдия АСЕН – ИВАН БОНЕВ - 279  бр., при средно 130 дела на състав. 
Бройката дела без движение беше предоставена на датата на проверката на 
състава от всеки деловодител, констатирано и на място в деловодството от 
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проверяващия екип. Намериха се и не докладвани дела на титуляри на 
състави за период от 1 година и половина до 4 години, а в изолирани случаи 
и по 10 години,  напр.:  гр.д. № 9248/1996 г., 48 състав. По време на 
проверката на тези дела, по препоръка на проверяващия екип бяха 
предприети необходимите процесуални действия от съдиите. Причината за 
неадминистриране делата без движение е недобрата  работа на определени 
съдебни деловодители, смяна на титуляра на състава, както и липсата на 
титуляри на някои състави, продължила за по-дълъг период от време. В 
изключително тежко състояние, делата без движение бяха на 48 и 49 състав, 
като по време на проверката се откриха недокладвани дела от 5 до 10 години, 
по вина на напусналия деловодител. Голямата част от делата без движение 
вече са администрирани, следят се сроковете и се докладват своевременно на 
съдията. 
                         Проверяващият екип установи, че от постъпване в срока по чл. 
131 ГПК отговора на ответника или изтичане този срок при неподаден 
отговор, до постановяване на определението по чл. 140 ГПК, периода е 
средно от 10 до 60 дни, в редки случаи - 90 дни, като изолирани са случаите 
над 3 месеца. Съдиите се произнасят различно: 38 състав - съдия ЮЛИЯ 
ТОДОРОВА - в деня на постъпване на отговора, или най-късно на 
следващия ден; 25 състав - съдия НИКОЛАЙ МАРКОВ  -  в рамките на 4 до 
9 дни; 48 състав съдия СТАНИМИРА ИВАНОВА - 5 дни; 31 състав - съдия 
КАЛИНА ИЛИЕВА  - в рамките до 10 дни; а най-дългия срок на 
произнасяне е на  28 състав съдия БОРИС ДИНЕВ – 90 дни по едно дело. 
Съдия ВЛАДИМИР ВЪЛКОВ - 27 състав,  въвеждайки организация за 
разпределяне на доклада по видове книжа, в отделни кашони, за периода 
01.01.2010 г. - 20.03.2010 г. е просрочил 216 висящи дела, които бяха 
отразени „на доклад” повече от 3 месеца  в деловодството, по кашоните. 
 
                         Ж. ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА  
 
                         - ВРЕМЕВИ СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ДЕЙСТВИЯТА 
по чл. 140 ГПК    
                         По време на проверката бе констатирана забава при някои 
състави от Първо ГО по отношение предприемане в разумен срок  
предвидените в чл. 140 ГПК подготвителни действия  по разглеждане  в 
открито съдебно заседание на делата с извършена размяна на книжа: 27,  
28, 30, 31, 34, 35, 39, 44, 45, 46, 50 и 51. Тези констатации бяха споделени от 
екипа с ръководството на СРС.  
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                         Похвална е инициативата на председателя на СРС, който с 
оглед преодоляване на констатираната забава и гарантиране на разумни 
времеви стандарти за разглеждане на образуваните в СРС граждански дела, е 
издал Заповед № АС – 263/08.11.2010 г., с която е указано произнасяне до 
30.11.2010 г., по реда на чл. 140 ГПК, на общо 21 състава от Първо и Второ 
ГО по конкретно посочени дела с извършена размяна на книжа до 30.09.10 г.  
 
                         - ВИСЯЩИ ДЕЛА  
                         Друг показател, от който може да се направи извод за 
организацията на работа на съдията е висящността на делата. Към 
01.10.2010 г., месеца в който приключи проверката на І ГО, с най-висока 
висящност са: 27 състав - съдия ВЛАДИМИР ВЪЛКОВ с 632 дела, 30 
състав - съдия ЛЮБКА ГОЛАКОВА с 511 дела и 50 състав - съдия  АСЕН - 
ИВАН БОНЕВ с 424 дела. С най-малък брой висящи дела е 26 състав - 
съдия  ХРИПСИМЕ  МАГЪРДИЧЯН със 163 дела; 38 състав - съдия 
ЮЛИЯ ТОДОРОВА със 184 дела; 25 състав - съдия НИКОЛАЙ  
МАРКОВ със 187  дела и 29 състав - съдия МАРИЯНА  ГЕОРГИЕВА със 
197 дела.  
 

       - НАСРОЧЕНИ  ДЕЛА в СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
       През 2009 г. съставите решили най-много дела се открояват и с 

най-голям брой насрочени към брой отложени дела: 31 състав - съдия 
КАЛИНА ИЛИЕВА с насрочени 739 бр., от които отложени 495 бр.; 46 
състав - съдия МАРИЯ ИВАНОВА, с насрочени 667 бр., от които отложени 
488 бр.; 25 състав - съдия  НИКОЛАЙ МАРКОВ, с насрочени 546 бр., от 
които отложени  364 бр. и  32 състав  - съдия НЕВЕНА ЧЕУЗ, с насрочени 
542 бр. и отложени 346 бр.   
                         С най-малък брой насрочени дела са: 30 състав - съдия   
ЛЮБКА ГОЛАКОВА  с  89 бр., от които отложени 59 бр.; 45 състав - съдия 
ПЕТЯ  ПЕТКОВА, с насрочени 41 бр. и отложени 33 бр. и 48 състав - съдия  
СТАНИМИРА ИВАНОВА, с насрочени 39 бр. и отложени 24 бр. Малкото 
насрочени в с.з. искови производства на трите състава се дължи на 
обективни причини: поради липсата на титуляр, спрените дела и  делата без 
движение не са били докладвани за администрирането им.  
                
                - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  
       Проверката на делата с отменен ход по същество установи 
средно по 6 бр. дела на състав. Съставите, които нямат дела с отменен ход са: 
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30 състав - съдия ЛЮБКА ГОЛАКОВА и 48 състав - съдия  
СТАНИСЛАВА ИВАНОВА, обяснимо с най-малкия брой решени дела през 
2009 г. Съставът, който има отменен ход по същество само по едно дело  е  
49 състав /съдия ДАЧЕВ/. По този показател, с оглед броя искови 
производства, като повечето дела са с фактическа и правна сложност, може 
да се направи извод за добра предварителна подготовка по делата, от страна 
на съдиите в Първо ГО.  
 

       -  РЕШЕНИ ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА  
                        Съпоставяйки съставите по натовареност на постъпили дела  
към натовареност на решени искови производства показателите са 
различни. Съставите с отлична организация при своевременната проверка на 
ИМ и доказателствата след образуването на делата, както и ритмичното 
администриране на докладите, са и с висока  успеваемост в приключването 
им.  Най-голям брой решени искови производства са на: 31 състав -съдия 
КАЛИНА ИЛИЕВА – 193 бр., 36 състав - съдия БИЛЯНА 
МАГДЕЛИНОВА - 166 бр., 29 състав - съдия МАРИАНА ГЕОРГИЕВА –  
164 бр., 32  състав - НЕВЕНА ЧЕУЗ  и 43 състав - съдия МАРГАРИТА 
АПОСТОЛОВА и двата състава с по 163 бр.,  46 състав - съдия  МАРИЯ 
ИВАНОВА – 152 бр., 38 състав - съдия ЮЛИЯ ТОДОРОВА  - 151 бр. и 25 
състав - съдия НИКОЛАЙ МАРКОВ - 147 бр. Броят решени дела през 2009 
г. се движи от 100 до 142 бр., за останалите състави, с изключение на 27 
състав - съдия  ВЛАДИМИР ВЪЛКОВ  – 93 бр. 
                          От друга страна, следва да се посочат съставите с малък брой 
решени искови производства през 2009 г. и това са съставите, на които не са 
били разпределяни дела, поради липса на титуляр:  30 състав, поет от  съдия 
ЛЮБКА ГОЛАКОВА на 02.02.2009 г. – 28 бр., 48 състав, поет от съдия 
СТАНИМИРА ИВАНОВА на 01.07.2009 г. – 13 бр. и 45 състав,  поет от 
съдия  ПЕТЯ ПЕТКОВА на  01.06.2009 г. - 8 бр.  
                         Уместно е да се посочат границите, в които се движат 
решените дела от съдиите - докладчици, при непълна година по състави: 
съдия  ВАЛЕНТИН БОРИСОВ поел 33 състав на 18.05.2009 г. и за 5 месеца 
и 12 дни - решил 68 дела; съдия ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ поел  35 състав на 
07.10.2009 г. и за 2 месеца и 23 дни - решил 49 дела; съдия МИРОСЛАВА 
ПАНТЕВА поела 39 състав на 01.07.2009 г. и за 5 месеца - решила 72 дела; 
съдия КАЛИНА АНАСТАСОВА поела 41 състав на 04.03.2009 г. и за близо 
10 месеца е решила 75 дела; съдия ИВО ДАЧЕВ поел 49 състав на 
01.09.2009 г. и за 3 месеца е  решил 21 дела. Аналогично е и състоянието по 
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исковите производства на 42 състав с трима съдии – титуляри  през 2009 г.:  
ИВО ДАЧЕВ от 01.01.2009 г. до 23.03.2009 г., или за близо 3 месеца е 
решил 32 дела, съдия МАРИЯНА МАРКОВА от 07.05.2009 г. до 30.10.2009 
г. или за близо 5 месеца е решила 55 дела и съдия ЙОАННА ГЕНЖОВА от 
01.11.2009 г. до 31.12.2009 г. или за 2 месеца е решила 52 дела. С най-малък 
брой решени дела е съдия АСЕН - ИВАН БОНЕВ поел 50 състав на 
30.11.2009 г. и за 2 месеца е решил 8 бр. дела. 
                    
                         З. СРОЧНОСТ ПРИ ОБЯВЯВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ 
РЕШЕНИЯ, съгласно чл. 235, ал. 5, изр. първо и чл. 13 ГПК 
                         Проверката констатира, че съставите на Първо ГО нямат 
необявени решения по исковите производства, приключили през 2009 г. и 
първото тримесечие на 2010 г.      
                         Определено трябва да се каже, че точното прилагане на 
изискванията на ГПК, което безусловно трябва да се прави, е в разрез със 
срока за приключване и решаване на гражданските дела. От една страна, 
законодателят е въвел срок за обявяване на съдебния акт съгласно чл. 235, 
ал. 5, изр. първо ГПК, но от друга страна, в общите разпоредби на ГПК – чл. 
13 сочи, че разглеждането и решаването на делата трябва да става в разумен 
срок. При съпоставяне с Европейската практика по отношение на „разумния 
срок” за разглеждане, приключване и решаване на делата, следва да 
съобразим Мнение № 6/2004 на Консултативния съвет на европейските 
съдии /КСЕС/ на вниманието на Комитета на министрите на Съвета на 
Европа, относно справедливия процес в разумен срок и ролята на 
съдията  в процеса, като се вземат предвид и алтернативните средства за 
разрешаване на спорове. В Препоръка № R /84/ 5 са определени „девет 
принципа на гражданската процедура, с цел подобряване функционирането 
на гражданското правосъдие”. Първият принцип предлага ограничаване на 
производството в: „не повече от две съдебни заседания”, едното 
предварително, а второто за доказателства, аргументи и ако е възможно 
съдебно решение, без да се позволяват  отлагания, с изключение когато са 
настъпили нови факти и при други изключителни и важни  обстоятелства и 
санкции срещу страните,  в.л.   и свидетелите. Съдиите следва от самото 
начало да контролират графика и продължителността на процеса. Вторият 
принцип е свързан с възможността на съдиите да контролират злоупотребата 
с процедурата чрез санкция срещу страните или адвокатите. Останалите 
принципи предполагат активност на съда, за осигуряване бързо развитие на 
процеса и постановяване съдебното решение. Тази съпоставка е валидна, с 
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оглед  фактическата и правна сложност по делата на Софийски районен съд, 
в частност делата на Първо ГО.            
                         1. По този показател се откроят съдиите - отличници –  които 
през 2009 г. са обявили съдебните актове в срока по чл. 235, ал. 5 изр. първо 
ГПК: 33 състав - всички актове на съдия КАЛОЯН ТОПАЛОВ и на съдия 
ВАЛЕНТИН БОРИСОВ, 35 състав – всички актове на съдия  ЛЮБОМИР 
ЛУКАНОВ, 38 състав - всички актове на съдия ЮЛИЯ ТОДОРОВА, 39 
състав – всички актове на съдиите: ПЕТЯ ГЕРГОВА и МИРОСЛАВА 
ПАНТЕВА, 49 състав – всички актове на съдия ИВО ДАЧЕВ и 
постановените от него актове през м. І. и м.ІІ.2009 г., като титуляр на 42 
състав. Похвална е дейността на горепосочените съдии, след като всички 
обявени от тях решения и през първото тримесечие на 2010 г.  са в срока по 
чл. 235, ал. 5 изр. първо ГПК /без  КАЛОЯН ТОПАЛОВ - преподавател в 
НИП, ПЕТЯ ГЕРГОВА и МИРОСЛАВА ПАНТЕВА – командировани в 
СГС/. 
                         2. На следващо място,  през 2009 г., съставите с обявени една 
част решения в срок до 1 месец и другата по-голяма част в срок до 2 месеца и 
малка част в 3 месечния срок са:     
                        29 състав - съдия МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА, с обявени  164 
акта, една част от тях в срок до 1 месец, а  другата по-голяма част в срок до 2 
месеца;  
                         31 състав - съдия КАЛИНА ИЛИЕВА, с обявени 193 акта,  
една част в срок до 1 месец, друга основна част, в срок до 2 месеца и малък 
брой дела в срок до 3 месеца;  
                         36 състав - съдия БИЛЯНА МАГДЕЛИНОВА, с обявени 166 
акта,  една част в срок до 1 месец, по-голямата част в срок до 2 месеца и 4 
бр. в срок до 3 месеца; 
                         25 състав - съдия НИКОЛАЙ МАРКОВ, с обявени 147 акта, 
една част в срок до 1 месец, друга част в срок до 2 месеца и малка част в срок 
до 3 месеца.  
                         Аналогично е положението при тези състави и през първото 
тримесечие на 2010 г., но вече по-голямата част от решенията са обявени в 
срок до 1 месец. 
                        3. Съставите, които през 2009 г. са обявили решенията си   
преимуществено в срок до 2 месеца и една част в срок до 3 месеца са: 32 
състав – съдия НЕВЕНА ЧЕУЗ и 43 състав – съдия МАРГАРИТА 
АПОСТОЛОВА обявили 163 решения; 51 състав – съдия ПЕТЯ 
СТОЯНОВА, обявила 131 решения; три състава са с по 122 обявени 
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решения: 24 състав - съдия ПЕПА ТОНЕВА, 34 състав - съдия ЕЛИЦА 
РАЙКОВСКА и 40 състав – съдия ЦВЕТА ЖЕЛЯЗКОВА; 50 състав - 
съдия ДЖУЛИАНА ПЕТКОВА, обявила 116 решения; 41 състав - съдия 
КАЛИНА АНАСТАСОВА, обявила 111 решения; 26 състав - съдия 
ХРИПСИМЕ МЪГЪРДИЧЯН, обявила 110 решения; 47 състав - съдия 
ЕЛИЗАБЕТ ПЕТРОВА, обявила 104 решения  и 27 състав - съдия 
ВЛАДИМИР ВЪЛКОВ, обявил 93 решения. Решенията, обявени в срок над 
3 месеца са изолирани: съдия СТОЯНОВА – 18 бр., съдия  ВЪЛКОВ  – 15 
бр., съдия ЧЕУЗ  и съдия АПОСТОЛОВА  по 5 бр., съдия РАЙКОВСКА – 
3 бр., съдия АНАСТАСОВА - 2 бр. и съдия МЪГЪРДИЧЯН  – 2 бр. През 
първото тримесечие на 2010 г., значителен е броят актове по решените 
искови производства обявени в 1 месечен срок на: 25, 26, 40 и 41 състав, като 
похвални са резултатите на 32 състав - от обявените за решаване 63 дела, по 
60 от тях решението е обявено в срока по чл. 235, ал. 5 изр. първо ГПК. 
                          4. През 2009 г. и първото тримесечие на 2010 г. съставите, 
обявили решения в срок над 3 месеца, след датата на заседанието в което е 
приключило делото са:  
                          28 състав -  съдия БОРИС ДИНЕВ - от 141 бр. решени дела – 
42 акта са обявени  над 3 месеца. През първото тримесечие на 2010 г. от 49  
решени дела – 9 акта са обявени над 3 месеца; 
                          30 състав - съдия ЛЮБКА ГОЛАКОВА - от 28 бр. решени 
дела – 4  акта са обявени над 3 месеца. През първото тримесечие на 2010 г. 
от 38 решени дела – 28  акта са обявени над 3 месеца;    
                         41 състав – съдия СТИЛИЯНА ГРИГОРОВА - за периода 
06.01.2009 г.  – 01.03.2009 г. от  31 бр. решени дела – 20  акта са обявени  над 
3 месеца; 
                         42 състав- съдия МАРИАНА МАРКОВА - за периода 
07.05.2009 – 30.10.2009 г. от 55 бр. решени дела, 51 акта са обявени над 3 
месеца; 
                         44 състав - съдия НЕЛИ АЛЕКСИЕВА - от 107 бр. решени 
дела – 47 акта са обявени  над 3 месеца. През първото тримесечие на 2010 
год., от 41 решени дела – 31 акта са над 3 месеца; 
                         46 състав - съдия МАРИЯ  ИВАНОВА - от 152 бр. решени 
дела – 60 акта са обявени над 3 месеца. През първото тримесечие на 2010 г. 
от 52 бр. решени дела -  4 акта са обявени над 3 месеца;    
                         49 състав – съдия ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА - за периода 
01.01.2009 – 01.09.2009 г. от 80 бр. решени дела  - 34  бр. над 3 месеца.   
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                         За съдиите СТИЛИЯНА ГРИГОРОВА, вече ръководител на 
Брачна колегия, МАРИЯНА МАРКОВА, командирована от РС-Сливница и 
ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА, излязла в майчинство, посочените по-горе 
резултати през 2009 г. сочат пропуски в организацията при изписването на 
делата, било то субективни или обективни.  
                          За останалите съдии, резултатът в съотношението на 
обявените решения над 3 месеца през 2009 г. с първото тримесечие на 2010 г. 
е различен. Големият брой актове обявени над 3 месеца на 46 и 28 състав 
през 2009 г. е съществен в правораздавателната дейност на съдиите 
ИВАНОВА и ДИНЕВ. Не може да не се отбележат положителните промени 
през проверения период на 2010 г. в дейността и на двамата, след като съдия 
ДИНЕВ е обявил 40 акта в срок до 3 месеца от общо 49, а съдия ИВАНОВА 
- 48 акта в срок до 3 месеца, от общо 52. Не са настъпили съществени 
промени през първото тримесечие на 2010 г. в сравнение с 2009 г. по този 
показател в стила на работа на 44 състав – съдия АЛЕКСИЕВА, а 30 състав – 
съдия ГОЛАКОВА през първото тримесечие на 2010 г. е с тенденция в 
значително увеличаване обявените актове извън тримесечния срок. 
Успеваемостта  по този показател съразмерно с обема решени искови 
производства за 2009 т. и първото тримесечие на 2010 г. на 44 състав не може 
да се сравни с 30 състав. Съдиите ИВАНОВА, ДИНЕВ и АЛЕКСИЕВА, 
независимо от тяхната натовареност, следва да положат усилия за срочност 
при обявяване на съдебните актове, съобразно чл. 13 ГПК.   
                          От друга страна, 30  състав /без титуляр само за м.І.2009 г./   
изостава от 45 и 48  състав /без титуляри, половин година повече от 30 
състав/, съпоставено с показателите срочност на обявяване съдебните актове 
и висящност на делата. По показател срочност на обявяване съдебните актове 
през 2009 г.: 45 състав е обявил всичките 8 акта в срок до 3 месеца,  а 48 
състав - всичките 13 акта в срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, а през 
първото тримесечие на 2010 г.: на  45 състав по  19 дела  решенията са 
обявени в срок до 3 месеца, а по останалите 3 дела – над 3 месеца; на 48 
състав -  общо 20 решения - всички в срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо 
ГПК. По показател висящи дела към 01.10.2010 г.: 30 състав - 511 бр., е с 
много повече от тези на: 45 състав – 296 бр. и на 48 състав – 258 бр.  
                         Във връзка с възражението от съдия ГОЛАКОВА, относно 
констатациите за състава, проверяващият екип извърши повторно обстойна 
проверка, намерила отражение в раздела за същия състав по-горе в Акта. 
Анализът на работата на състава сочи неоправдана бавност при обявяване 
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съдебните актове и допуснати слабости в организацията на работа на съдия 
ЛЮБКА ГОЛАКОВА, като титуляр на 30 състав.  
 
                 И. ЕФЕКТИВНОСТ И ОЦЕНКА  
                          Въз основа на анализираните показатели, проверяващият екип 
на ИВСС открои съставите в Първо ГО, чиито титуляри през 2009 и първото 
тримесечие на 2010 г. са с високо чувство на отговорност, като магистрати и 
упражняват качествен контрол  върху работата на съдебния деловодител и 
съдебния секретар:  
                          38 състав - титуляр ЮЛИЯ ТОДОРОВА – решени 151 и 
през първото тримесечие на 2010 г. - 75   искови производства, като по 
всички тях съдебният акт е постановен в срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо 
ГПК.  С   отлична организация на работа, отговорно отношение и бързо 
ориентираща се в отделните казуси, съдия ТОДОРОВА администрира 
бързите, обезпечителните и заповедните производства в законовите срокове.  
                          31 състав - титуляр КАЛИНА ИЛИЕВА – решени 193 и 
през първото тримесечие на 2010 г. – 57 искови производства, като съдебните 
актове са постановени в по-голямата част в срок до 1 месец и до 2 месеца и в 
изолирани случаи до 3 месеца. Съдия ИЛИЕВА работи с подчертана амбиция 
за приключване гражданските дела в разумен срок. Този състав през 2009 г. е 
с най-много свършени и решени искови производства, в сравнение с 
останалите съдии в Първо ГО през 2009 г. 
                          36 състав – титуляр БИЛЯНА МАГДЕЛИНОВА – решени 
166  и през първото тримесечие на 2010 г. – 66 искови производства, като 
съдебните актове са постановени в по-голямата част в срок до 1 месец, по 
останалата част до 2 месеца и изолирано до 3 месеца /4 през 2009 г. и 4 през 
2010 г./ Съдия МАГДЕЛИНОВА проявява стремеж да постановява  
решенията в срок до 1 и до 2 месеца,  след приключване на делото, наред с 
администрирането по текущия  доклад - в срок от 3 до 5 работни дни.   
                          29 състав - титуляр МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА – решени 164 
и през първото тримесечие на 2010 г. – 42 искови производства, обявявайки 
съдебните актове в голяма част в едномесечен и друга, по- малка част в 
двумесечен срок, като изолирани са случаите на обявяване  съдебния акт в 
тримесечния срок. Съдия ГЕОРГИЕВА стриктно спазва сроковете по ГПК и 
проявените от нея организационни умения  са оценени от ръководството на 
СРС, възлагайки й заместване на зам. ръководителя ГК на СРС.  
                         25 състав – титуляр НИКОЛАЙ МАРКОВ – решени 147 и 
през първото тримесечие  на 2010 г. -  56 искови производства, като 
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решенията са обявени в голямата си част в месечен срок. Работата му го 
характеризира като магистрат с високи организационни способности и 
чувство на отговорност, оценен и от ръководството на СРС, възлагайки му, 
ръководство и контрол върху работата на  съдиите по вписванията и ДСИ.  
                          32  състав  - титуляр НЕВЕНА ЧЕУЗ  - решени 163 – 2009 г. 
и  63 – 2010 г. дела и 43 състав - титуляр МАРГАРИТА АПОСТОЛОВА с 
решени 163 – 2009 г. и 53 – 2010 г. дела. Повечето актове на двата състава са 
обявени в срок до 1 месец, в по-голямата част, а останалите до 2 и 3 месеца. 
Съдия ЧЕУЗ и съдия АПОСТОЛОВА са с много добри организационни 
качества и при администрирането на  делата. 
                          24 състав – титуляр ПЕПА ТОНЕВА – решени 122 и  през 
първото тримесечие на 2010 г. – 45  искови производства, с обявени решения 
в срок до 1 месец и до 3 месеца. Деловите й  качества са впечатляващи 
съпоставимо с факта, че състава е най-натоварения в Първо ГО. Съдия 
ТОНЕВА е с най-големия брой разпределени дела коментиран на стр. 355 
по-горе за 2009 г., което продължава и през 2010 г. и с най-големия брой 
свършени дела през 2009 г. в тримесечен срок, като от общо 1177 бр. дела  в 
тримесечен срок са свършени 1026 - 87.17 %.   
                          40 състав – титуляр ЦВЕТА ЖЕЛЯЗКОВА – решени 122  и 
през първото тримесечие на 2010 г. – 50  искови  производства, 
преимуществено в срок до 1 месец, останалата част до 2 и 3 месеца. Съдия 
ЖЕЛЯЗКОВА е експедитивна, отлично ръководи процеса в зала и 
дисциплинира страните, един от малкото магистрати в Първо ГО, налагащи 
глоби на участници в процеса по глава Девета на ГПК, както и един от 
двамата съдии – медиатори в І ГО с голям принос в работата на Центъра за 
спогодби и медиации в СРС. 
                          26 състав - титуляр ХРИПСИМЕ МЪГЪРДИЧЯН - решени 
110  и  през първото тримесечие на 2010 г. - 40  искови производства и с 
обявени решения до 1  и до 3 месеца. Съдия МЪГЪРДИЧЯН е с много добра 
правна подготовка, а макар и с малък опит като ръководител на Първо ГО, за 
кратко време е навлязла в работата на най-натовареното в СРС отделение, 
проявявайки умения и организационни качества. През 2009 и 2010 г. тя е и с 
най-голямо включване за заместване по текущия доклад и в съдебно 
заседание за извънредните дежурства на отсъстващите съдии.   
                          Проверяващият екип счита и в този раздел отново да посочи  
съдиите с  образцово изпълнение на служебните си задължения,  титуляри на 
състави през непълна календарна година, определени периоди или  
командировани: съдия КАЛОЯН ТОПАЛОВ /33/, съдия ВАЛЕНТИН 
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БОРИСОВ /33/, съдия ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ /35/, съдия ПЕТЯ 
ГЕРГОВА и съдия  МИРОСЛАВА ПАНТЕВА /39/ и съдия ИВО ДАЧЕВ. 
                 
                   V. Въз основа на направените констатации по състави и на 
основание чл. 58, ал. 2 ЗСВ, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет,  
НА НЯКОИ ОТ СЪСТАВИТЕ,  дава следните   
                                
                  ПРЕПОРЪКИ:  
 
                   26 състав:     
                   Съдия МАГЪРДИЧЯН да създаде нужната организация за 
администрирането на всички спрени дела на състава, чрез периодично 
изискване и получаване на съответните справки по тях. 

 
27 състав:  

          Съдия СТОЯНОВА, като титуляр на състава,  да  създаде 
организация за отстраняване констатираните пропуски относно 
администрирането на:  делата без движение, спрените дела и делата по които 
е постъпил отговор или тече срока по чл. 131, ал. 1 и ал. 3 ГПК /216 дела на 
състава,  чакащи произнасяне/. 
                    Съдия  СТОЯНОВА, като титуляр на състава, да създаде 
нужната организация за намаляване големия брой висящи дела – 623 към 
01.10.2010 г. 

 
                    28 състав:     
                    Съдия ДИНЕВ да предприеме нужните мерки за предотвратяване 
констатираните слабости, относно:  
                    - постановяване на решенията в разумен срок, предвид 
разпоредбата на чл. 235, ал. 5, изр. първо, във вр. с чл. 13 ГПК;   
  -  срочно произнасяне по чл. 140 ГПК.  
           
           30 състав:     
                    Съдия ГОЛАКОВА да създаде нужната организация, с цел 
отстраняване констатираните слабости относно:  
                     - постановяване съдебните актове при спазване срока по чл. 235, 
ал. 5 изр. първо, във вр. с чл. 13 ГПК; 
                     - изискване справки по спрените дела,  с оглед своевременното 
им администриране; 
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    - уплътняване съдебните заседания с насрочване по-голям брой 
дела, създавайки нужната организация за това. 
                     Съдия ГОЛАКОВА да създаде нужната организация за 
намаляване големия брой висящи дела – 511 към 01.10.2010 г. 
 
                     31 състав:     
                     Съдия ИЛИЕВА да упражнява постоянен контрол в дейността на 
деловодителя във връзка с  констатираните пропуски по:     
                     - делата без движение  и своевременното им администриране; 
   - връчване на неприсъствено решение, с оглед разпоредбата на 
чл. 240, ал. 1 ГПК.  
   
                     32 състав:     
                     Съдия ЧЕУЗ да упражнява контрол върху деловодителя по 
връчване на неприсъствено решение, с оглед разпоредбата на чл. 240, ал. 1 
ГПК.  
 
                    34 състав:    

Съдия РАЙКОВСКА да вземе необходимите мерки за 
отстраняване констатираните пропуски, относно връчване на неприсъствено 
решение, с оглед разпоредбата на чл. 240, ал. 1 ГПК.  
 

35 състав:    
                    Съдия ЛУКАНОВ да набележи мерки за отстраняване 
констатираните пропуски в дейността на деловодителя на състава В. С., чрез: 
                    - инвентаризация на спрените дела и своевременното им 
администриране; 
                    - инвентаризация на делата без движение за извършване 
необходимите  процесуални действия.   
  
  36 състав:      
  Съдия МАГДЕЛИНОВА да упражнява контрол върху 
изпълнението на служебните задължения на деловодителя В. С., с цел 
докладване и администриране делата без движение, спрените дела и делата 
по глава двадесет и пета от ГПК.  
 

39 състав:     



 370

                    Съдия ВАСИЛЕВ, като титуляр на състава, да упражни контрол 
върху дейността на деловодителя на състава, чрез проверка на всички дела 
оставени без движение, които да му се докладват своевременно.  
                         

41 състав: 
           Съдия АНАСТАСОВА да набележи нужните мерки за контрол 
върху дейността на деловодителя за стриктно изпълнение  разпорежданията й 
за администриране всички спрени дела на състава и своевременното им 
докладване.  
              
                    42 състав:     
                    Съдия КИРОВА, като титуляр на състава, да упражни контрол 
върху дейността на съдебния деловодител, чрез проверка на всички дела 
оставени без движение, които да й се докладват своевременно.  
     

43 състав:     
Съдия БРАТОЕВА,  като  титуляр  на състава,  да   упражнява  

          постоянен контрол върху дейността на деловодителя на състава, относно:    
                     - спрените дела, които да се администрират периодично, с 
изискване справки и проверка постъпилите  писма; 
                     - изпълнението разпорежданията по делата в определения от 
титуляра срок  и своевременното  докладване всички постъпващи молби и 
книжа.    
   

44 състав:     
                    Съдия АЛЕКСИЕВА да създаде нужната организация за 
обявяване на решенията в разумен срок, предвид разпоредбата на чл. 235, ал. 
5, изр. първо, във вр. с чл. 13 ГПК. 

Съдия АЛЕКСИЕВА да упражнява периодично контрол върху 
деловодителя на състава, чрез инвентаризация на делата без движение и 
текущите дела, които да й се докладват за съответните процесуални 
действия.  

 
                    45 състав:     
                    Съдия ПЕТКОВА да създаде нужната организация, с цел 
уплътняване съдебните заседания, с насрочване по-голям брой дела, 
създавайки нужната организация за това. 
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                    Съдия ПЕТКОВА да упражнява контрол върху деловодителя на 
състава, чрез инвентаризация на: делата без движение, спрените дела, делата 
със срок по чл. 131 и чл. 140 ГПК, със срокове и начин на докладване, с цел 
администрирането им.   
  
                      46 състав:     
                      Съдия ИВАНОВА да предприеме  необходимите мерки за 
отстраняване на констатираните слабости относно постановяване на 
решенията в разумен срок, предвид разпоредбата на чл. 235, ал. 5 изр. първо, 
във вр. с чл. 13 ГПК. 
    Съдия ИВАНОВА да упражнява контрол  върху деловодителя 
на състава за своевременното докладване на: делата без движение,  спрените 
дела  и  делата  по реда на Глава двадесет и пета ГПК.  
                      Съдия ИВАНОВА да създаде нужната организация по 
намаляване  големия брой висящи дела – 505 към 01.10.2010 г. 
 

  47 състав: 
           Съдия ПЕТРОВА да упражни контрол върху дейността на 
деловодителя на състава, чрез инвентаризация на делата без движение и 
спрените дела, които да й се докладват, с цел предприемане необходимите 
процесуални действия . 
  
                      48 състав:     

  Съдия ИВАНОВА  да упражни контрол върху дейността на 
деловодителя на състава чрез инвентаризация на спрените дела, делата без 
движение и делата чакащи насрочване, с цел предприемане необходимите 
процесуални действия.  
         
                      49 състав:     

  Съдия  ДАЧЕВ да упражни контрол върху деловодителя на 
състава, чрез инвентаризация на спрените дела и делата без движение, с 
оглед своевременното им администриране. 
 
                      50 състав:     
                    Съдия БОНЕВ да упражни контрол върху деловодителя на 
състава, чрез инвентаризация на спрените дела и делата оставени без 
движение, с цел своевременното им администриране. 
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51 състав:     
                    Съдия СТОЯНОВА  да предприеме  необходимите мерки за 
отстраняване  на констатираните слабости относно:  
                    - постановяване на решенията в разумен срок, предвид 
разпоредбата на чл. 235, ал. 5, изр. първо, във вр. с чл. 13 ГПК; 
                    -  връчване на неприсъствено решение, с оглед разпоредбата на 
чл. 240, ал. 1 ГПК. 
 
                    VІ. В посока усъвършенстване работата на съда, с оглед 
специалните изисквания  на ГПК по администрирането на делата и 
действащите разпоредби, относно дейността на съдебната 
администрация, установени с ПАРОАВАС, биха могли да се направят  
до административния ръководител на РС-София следните  
                    
                    ПРЕПОРЪКИ:  
 

          1. Председателят на СРС да създаде нужната организация за 
спазване разпоредбата на чл. 103, ал. 3 ПАРОАВАС - резултата от 
решените дела да се отразява в срочната книга от съдията-докладчик 
собственоръчно или чрез залепване диспозитива на решението с 
отбелязване датата на обявяване на акта и предаването му на 
деловодителя. 

          2. Председателят на СРС, с оглед правомощията, визирани в 
чл. 80 ЗСВ, да предприеме необходимите мерки, относно: 

          - обозначаване делата по Глава двадесет и пета ГПК с жълт 
етикет, съгласно разпоредбата на чл. 92, ал. 5 ПАРОАВАС; 
           - извършване инвентаризация на делата по Глава тридесет и 
седма ГПК в заповедното деловодство, с цел срочното  им 
администриране. 

          3. Председателят на СРС да създаде нужната организация по 
своевременното администриране на спрените дела и делата без 
движение, с оглед разпоредбата на чл. 107 ПАРОАВАС.  

          4. Председателят на СРС  да предприеме по-строги мерки  
спрямо служителите в служба „Деловодство на Първо ГО”, с оглед 
спазване изискванията на ПАРОАВАС и вътрешните  актове, както и   
периодично да извършват проверки  на  делата, които не са насрочени и 
делата, по  които  производството е спряно, с ежемесечно докладване   на 
резултатите.    
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          5. Председателят на СРС, в изпълнение правомощията по чл. 
80, ал. 1, т. 9 ЗСВ, да свика Общо събрание на Гражданската колегия на 
съда за:    

          - обсъждане и уеднаквяване практиката по оставените без 
движение дела, по които са дадени, но неизпълнени указания за вписване 
на Исковата молба, във връзка с Тълкувателно решение № 3/2009 г., от 
19.07.2010 г. на ОСГК на ВКС; 

          - повишаване ефективността на гражданския процес, чрез  
организация за спазване сроковете по чл. 312 ГПК в бързото 
производство и срока по чл. 395, ал. 2 ГПК в обезпечителното 
производство; 
                    - минимизиране възможността за оставяне на ИМ без 
движение, след отмяна хода по същество по делата, поради констатирани 
в срока за произнасяне нередовности и прецизиране събирането нови 
доказателства по чл. 143, ал. 2 и по чл. 147 ГПК, свързани с насрочване 
нови съдебни заседания, с извършване АНАЛИЗ с изводи и препоръки. 
  6. Препоръчва на председателя на СРС да упражни 
правомощията си по чл. 237 ЗСВ и да обърне внимание на съдия 
ЛЮБКА ГОЛАКОВА – титуляр на 30 състав в І ГО за допуснати 
слабости в организацията на работата, довели до неоправдана бавност 
при обявяване съдебните актове съобразно чл. 235, ал. 5, изр. първо, във 
вр. с чл. 13 ГПК и администрирането на делата, довело до голямата 
висящност на състава – 511 бр. към 01.10.2010 г. 
  7. Препоръчва на председателя на СРС да упражни 
правомощията си по чл. 237 ЗСВ и да обърне внимание на съдия НЕЛИ 
АЛЕКСИЕВА – титуляр на 44 състав в І ГО за констатираните 
просрочия при обявяване съдебните актове по приключилите 
граждански дела, поради неспазване разпоредбата на чл. 235, ал. 5, изр. 
първо, във вр. с чл. 13 ГПК. 
 
 
                    Председателят на СРС и в бъдеще да полага усилия за 
решаване проблема и състоянието на съдебната сграда на СРС,  
включително битовото устройване работните места на съдиите, в 
изпълнение на т. 32 и т. 33 на раздел V в Препоръка СМ/Rec (2010) 12  на 
Комитета на министрите до ДЧ относно съдиите. 
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                    Съдиите от ПЪРВО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ,  въпреки 
изключително голямата натовареност, да продължават и в бъдеще да 
полагат усилия по създадената добра организация на дейността по 
образуване, движение и приключване на делата в Районен съд – София. 
          
                    В двумесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 
2, във вр. с ал. 4 ЗСВ,  председателят на РС - София да уведоми главния 
инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в изпълнение на 
препоръките. 
                    Настоящият акт да се изпрати  на председателя на РС – София, на 
председателя на СГС, на председателя на ВКС и на представляващия Висшия 
съдебен съвет. 
 
 
 

 
ИНСПЕКТОР: …………………………. 
 
                          /МАРИЯ КУЗМАНОВА/ 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


