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                     с резултати от извършена проверка 

 
        

Проверката в ОКРЪЖЕН СЪД – ШУМЕН  по гражданските дела бе 
извършена в изпълнение на Заповед № 66/11.03.2009 г. на Главния инспектор 
на Инспектората към Висшия съдебен съвет, издадена на основание чл. 58,ал.1 
от Закона за съдебната власт и съобразно плана за провеждане на комплексна 
планова проверка от ИВСС на съдилищата, прокуратурите и следствените 
служби в Апелативен район – Варна. 

Проверката бе извършена в периода 23.03.2009 г. – 27.03.2009 г. от 
инспектор МИЛКА ВАРНОВА - ИТОВА и експертите МАРИЕЛА МИТЕВА и 
ДИАНА ИВАНОВА. 
        Обхватът на проверката включва дейността на Окръжен съд - Шумен по 
образуването, движението и приключването на гражданските дела за периода  
01.01.2008 г. - 31.12.2008 г. 
         
        Окръжният съд - Шумен (ШОС) е поместен в Съдебната палата в града, 
разполага с две заседателни зали. Осигурени са отлични битови условия за 
упражняване правомощията на съдиите, за организация на дейността на 
съдебните служители, както и за ефективно и удобно обслужване на 
гражданите.  

В Окръжен съд – Шумен работят 17 съдии, от 19 бр. по утвърденото 
длъжностно разписание. Броят на съдиите позволява специализация по 
материя – гражданско-правна и наказателно-правна, като 11 са граждански 
съдии, 6 са наказателни съдии и двама младши съдии. Към момента на 
проверката има два незаети граждански състава. Председател на ШОС е Нели 
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Батанова – наказателен съдия, а зам.председател и ръководител на гражданско 
отделение е Константин Моллов. 
   

І. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 
Окръжен съд – гр. Шумен разполага с електронна деловодна програма, 

която е въведена от м. януари 2000 г. 
САС “Съдебно деловодство” – версия 1.3900 на “Информационно 

обслужване” АД клон Варна. 
        Деловодните книги са прошнуровани, номерирани и подпечатани, със 
съответните подписи. Спазвани са изискванията на ПСАРОАВАС /отм./ 
ПАРОАВАС. Описната книга съдържа необходимата и задължителна 
информация за делата от образуването им до предаването им в архив. Следва 
да се отбележат и констатираните редица слабости: 

 -по гр.д.№175/2008г. - възражението срещу въззивна жалба е 
пришито преди подадената въззивна жалба и е номерирано с №2 , а 
въззивната жалба с №3. Очевидно е, че не е възможно постъпване на 
възражение преди подаване на въззивна жалба, като вероятно това е станало, 
тъй като разпореждането на зам.председателя неправилно е поставено върху 
възражението;  

-по гр-д.№712/2008г. - пред втората инстанция исковата молба е 
оставена без движение за вписването й. Исковата молба е извадена от 
първоинстанционното дело и е приложена в оригинал във въззивното дело, 
като е положена нова номерация. В приложеното дело, образувано пред 
районния съд, липсва исковата молба и съответно втора и трета страница; 

-по преписка вх.№5475, преписка  вх.№1755/29.02.2008г. и 
преписка вх.№7862/28.11.2008г. - и в трите преписки постъпилите документи 
не са подредени и номерирани по поредността на постъпването им. Същите 
са номерирани в насипен вид, очевидно преди настоящата проверка. Трудно 
се проследява последователността на действията на страните и съда. 

 
 

ІІ.ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 
ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 

 А. ОРГАНИЗАЦИЯ 
Ръководство на Окръжен съд Шумен - Председател на съда – Нели 

Батанова, зам. председатели – Константин Моллов и Кристина Миленова до м. 
май 2008г. , и съдии Цветанка Спасова, Живко Спасов, Лидия Томова, Румяна 
Минчева, Геновева Петкова, Азадухи Карагьозян, Ралица Хаджииванова, 
Теодора Димитрова, Асен – Иван Бонев – младши съдия, Петина Николова – 
младши съдия почти през целия период в отпуск по майчинство, Свилен 
Станчев – наказателен съдия от м.март 2009г. 

приложение № 1 –  Справка за броя граждански състави, разглеждащи 
граждански дела през периода 01.01.2008г. - 31.12.2008 г. 
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От м януари, 2006г. се прилага принципа на случайния избор чрез 

програмата Law Choice, предоставена от Висшия съдебен съвет. Постъпилите 
искови молби/молби се образуват своевременно, в деня на постъпването или 
на следващия ден. Зам.председателят на съда чрез програмата за случайния 
избор  разпределя делата. Първоначално, копие от съставените протоколи за 
случаен избор са се съхранявали в отделна папка, но след препоръка от 
Апелативен съд – Варна при извършена проверка на окръжните съдилища от 
апелативен район - Варна през 2008г., към кориците на всяко дело се залепя 
протокол-извадка от случайния избор на съдията-докладчик, подписан от 
съдия Моллов – зам.председател на ШОС. При проверката беше изискана 
разпечатка по случайно избрани граждански и търговски дела. Не бяха 
констатирани пропуски и нарушения при образуване и разпределение на 
делата. 

Натовареност на съдиите: 
В гражданското отделение през 2008г. са работили общо 13 съдии. От 

представената справка е видно, че за 2008г. делата за разглеждане са 1225 бр., 
а свършените дела са 1032 броя. Действителната натовареност по дела за 
разглеждане е 12,76 бр., а по свършени дела - 10,75 бр. на съдия. Прави 
впечатление сравнително ниската натовареност на съдебните състави в  ОС-
Шумен. 

     
  приложение № 2- Справка за броя съдебни заседания по състави, с брой 

насрочени дела, образувани по общия исков ред, за периода 01.01.2008г.-
31.12.2008г., с обобщен  сумарен резултат за всеки съдия за съответния 
период, по месеци. 

 
Б. ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
1.Общи данни 
Граждански дела 
През 2008г. в Окръжен съд – Шумен са образувани 810 бр. граждански 

дела (вкл. и частни граждански дела). Към 01.01.2008г. неприключилите 
граждански дела от предишни периоди са били  204 бр. или всичко за 
разглеждане 1014 бр. дела.  От тях, свършените са всичко 830 бр., като в срок 
до 3 месеца са свършени 578 бр. дела - 70 %.  

 
През 2008 г. гражданските дела, образувани по общия исков ред са 204 бр. 

първоинстанционни и 322 бр. въззивни гр.дела или общо 526 броя. Висящите 
дела образувани по общия исков ред от предишни периоди са  180 бр. или 
общо за разглеждане 706 броя. Свършените дела са 538 броя , от които в срок 
до 3 месеца 296бр. или 55 %.  

От общо свършените по общия исков ред 538 бр. граждански дела, с 
решение са свършени 450 бр. и  с определение - 88 бр. 
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Частни граждански дела 
През 2008г. са образувани 284 бр. гр.дела, към 01.01.2008г. е имало 23 

броя висящи  неприключили ч. гр. дела, или всичко за разглеждане са били 307 
бр., като в срок до 3 месеца са свършени 282 бр. дела, или 92%. 

Жалби за бавност 
През 2008г. са постъпили 1бр. жалби за бавност,  която не е  уважена. 
 
Гражданските състави в Окръжен съд – Шумен разглеждат и въззивни 

дела по мерките за неотклонение. 
 
приложение № 3 - а. Справка на висящите и постъпили граждански дела, 

образувани по общия исков ред, по състави, за периода 01.01.2008г.-
31.12.2008г.;                

 
 

№  Съдия Висящи 
дела 

Постъпили 
дела І инст. 

Постъпили 
дела ІІ инст. 

1. Азадухи Карагьозян 9 24 38 
2. Асен – Иван Бонев 4  37 
3. Геновева Петкова 17 29 36 
4. Живко Спасов 19 7 14 
5. Константин Моллов 29 30 39 
6. Кристина Миленова 1   
7. Лидия Томова 20 12 17 
8. Нели Батанова  7 3 
9. Петина Николова   2 
10. Ралица 

Хаджииванова 
20 28 40 

11. Румяна Минчева 21 28 40 
12. Свилен Станчев 33 1 5 
13. Теодора Димитрова  12 15 
14. Цветанка Спасова 7 26 36 

 Общо дела 180 204 322 
 
                                - б.  Годишен отчет за работата на Окръжен съд – 

Шумен за 2008г. 
приложение №  4 -  Справка за свършените дела, образувани по общия 

исков ред, по състави, за всяко съдебно заседание 
 
2.Инстанционен контрол 
През 2008 г. са приключили общо 830 бр гр. дела със съдебен акт  

(включително и ч.гр.дела). От тях обжалвани граждански дела са 274 бр. или 
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33 %. Отменени изцяло са съдебните актове по 59 бр. граждански дела или 
19,93 %, а потвърдените съдебни актове са по 216 бр. дела или  73 %.  

Видно от резултатите от обжалването на съдебните актове, процентът на 
потвърдените решения и определения от по-горните инстанции, надвишава 
броя на отменените актове. 

 
В. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  
Спрените производства по граждански дела в ОС - Шумен са 21                                                                                                                             

броя, на основание чл. 182, ал.1,б.”г” и б.”д” от ГПК(отм.) – 19 бр., на 
основание чл. 632 ТЗ (2 бр.) и на основание чл. 637, ал.1 от ТЗ (1бр.). 

Констатирано бе, че по част от спрените дела, към кориците им не са 
приложени служебни справки, изготвени и подписани от деловодител, с данни 
за висящността на преюдициалния спор. Не е изисквана периодично 
информация от органа на съдебната власт, който разглежда преюдициалното 
дело (т.д.№219/2007г., спряно в с.з. на 11.05.2007г. до приключване на 
т.д.№339/2005г. на ОС-Стара Загора и гр. д № 838/2005г. на ШОС; гр.дело 
№474/2007г, спряно с определение от 09.11.2007г. до приключване 
т.д.№479/2007г. на ШОС, гр.дело №577/2007г., спряно с определение от 
20.02.2008г. до приключване на гр.д№442/2006г. на ШОС; гр.д№624/2005г.). 

 
                 По някои от проверените граждански дела, бе констатирано следното: 

1. гр.д.№689/2007г.-обявен ход по същество в с.з. на 16.09.2008г. и на 
13.10.2008г. с определение в з.з. без да е отменен хода по същество, делото е 
спряно на основание чл.182,ал.1,б.”д” от ГПК(отм.) до приключване на 
дознание 56/2007г. по описа на РПУ –гр.Нови Пазар. От м. октомври 2008г. по 
делото няма данни, от които да е видно, че е администрирано периодично; 
  
2. гр.дело № 698/2006г.- облигационен иск, образувано на 09.10.2006 г. 
Определението за спиране, постановено на 11.12.2006г., на основание чл. 182, 
ал.1,б.”г” от ГПК(отм.), е написано ръкописно, нечетливо и неясно. В 
последствие, по делото има разпореждане на съда от 15.09.2008 г., което гласи 
следното :„Да се приложи гр.дело № 1043/2004г.на ШОС, а ако  не е влязъл в 
сила, да се приложи разпечатка”. Съобразно разпореждането, компютърна 
разпечатка е приложена към 15.09.2008г. и от тогава до момента на проверката 
по делото няма данни, от които да е видно, че в този 6-месечен период делото е 
администрирано; 
 
3. гр.д.№497/2003г.- по чл.25 от ЗЮЛНЦ, образувано на 30.06.2003г., спряно с 
определение в с.з. на 16.01.2003 г., на основание чл. 182, ал.1,б.”г” от 
ГПК(отм.) до приключване на гр.дело № 70/2003г. на ШОС. По делото няма 
данни, от които да е видно, че е администрирано периодично; 
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4. гр.д.№841/2000г. – по ЗОДВПГ спряно с определение в с.з. на 04.06.2001 г., 
на основание чл. 182, ал.1,б.”г” от ГПК(отм.) до приключване на гр.дело № 
2253/1995г. по описа на ВРС. Към кориците на делото е приложено писмо от 
РС-Варна, че преюдициалното дело е изпратено във ВОС на 26.06.2008 г. От 
месец юли 2008 г. до момента на проверката по делото няма данни, от които да 
е видно, че е администрирано периодично. Липсва информация относно 
висящността на преюдициалното дело пред ВОС; 
 
5. т.дело № 819/2007г.- по чл.19 от ЗЗД, спряно на основание чл. 182,ал.1,б.”д” 
от ГПК(отм.) в с.з. на 18.04.2008г. Към книжата по делото са приложени писмо 
до ОП-Шумен от 10.05.2008 г. и писмо до Областната дирекция на полицията 
гр.Шумен от 11.08.2008 г. След тази дата по делото няма данни, от които да е 
видно, че е администрирано периодично.  

 
От изложеното може да се направи извода, че част от спрените делата не 

са администрирани своевременно, като причина затова е ненавременното им 
докладване на съдията-докладчик за извършване на необходимите последващи 
процесуални действия.  

В някои случаи, определението за спиране е ръкописно, нечетливо и 
неясно положено върху молба на страната, което затруднява разчитането и 
извършването на справки по делата. Освен че не са изписани четливо, някои от 
определенията не съдържат името на съдията/ите, постановил/и акта, както и 
дата на постановяването им. Същите съдържат само подписи.  

 
                 Спрените гр. дела, по състави, с правното основание, въз основа на което 

е образувано всяко дело, правното основание за спиране и датата, на която е 
спряно са описани в справка – приложение № 5. 

 
Г. ВИСЯЩИ НЕПРИКЛЮЧИЛИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, 

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 1.01.2008 г. 
 
1. Общи данни  
Висящите неприключили граждански дела, образувани до 01.01.2008 г. 

са общо 28 броя, от които спрени са 21 дела.  
         От прегледаните неприключили граждански дела може да се направи 
извода, че причините за отлагане на делата и неприключването им в 
тримесечен срок са сложност от правна и фактическа страна или спиране на 
производство по чл.182, ал.1,б. „г” от ГПК (отм.). 

Гражданско дело №689/2007г. е обявено за решаване на 16.09.2008г. 
След приключване на устното заседание, са извършвани процесуални 
действия - съдията е разрешил по молба на страна връщане на оригинален 
документ и е приложил заверено копие. Изискал е информация за 
приключването на преписка в дознанието, след което е спряно 
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производството по делото, без да е отменено определението на съда, с което е 
даден ход по същество на делото. 

 
Обжалване действия на съдебен изпълнител 

І. По преписка вх.№5475 
 Първата подадена жалба срещу действия на съдебен изпълнител (СИ) е 

с №1566/2.07.2008г., която с писмо в оригинал е върната на СИ за 
изпълнение на процедурата по чл.436 от ГПК. Липсва дори ксерокопие на 
жалбата, приложена по преписката. Втората жалба срещу действия на СИ, 
приложена по същата преписка, е с вх.№5475/2008г., която също е върната в 
оригинал до СИ в изпълнение на процедурата по чл.436 от ГПК. Липсва 
приложено ксерокопие на жалбата. С резолюция от 29.07.2008г. съдията 
докладчик е поискал обяснения от СИ по чл.405 ал.2 от ГПК, получено 
лично от него на 27.08.2008г. С резолюция от 21.10.2008г. е наложена глоба 
на ЧСИ в размер на 200лв. Не е издаден изпълнителен лист. Самият 
жалбоподател, с цел процесуална икономия, е приложил ксерокопие на 
изп.дело, по което се обжалват действията на СИ. Отново с резолюция от 
27.01.2009г. съдията е дал възможност на СИ да даде обяснения  по чл.405 
ал.2 от ГПК, втори път получена лично от него на 27.01.2009г. Вместо да се 
издаде ИЛ за наложената глоба, е изпратено писмо до Камарата на частните 
съдебни изпълнители и писмо до ЧСИ, с което го уведомяват, че му е 
наложена глоба; 

 
ІІ.По преписка вх.№1755/29.02.2008г. 
Жалбата срещу действията на СИ е с вх.№1755/29.02.2008г. С 

резолюция от 5.03.2008г. е върната жалбата срещу действията на СИ за 
процедурата по чл.333 от ГПК/отм./. Изпратен е препис. Наложена е глоба на 
СИ, след което е отменена глобата, тъй като СИ е отговорил, че е върната 
жалбата поради невнасяне на ДТ и представяне на преписи. Постъпила е 
нова жалба с вх.№2596 от 28.03.2008г., с която се обжалва разпореждането 
на СИ за връщане на жалбата. Поставена е нова резолюция от 31.03.2008г. 
върху тази втора жалба до СИ да се изпълни разпореждането на съда от 
05.03.2008г., но очевидно съдията не е прочел жалбата, за да прецени, че тя 
касае съвсем ново действие на СИ и би следвало да се разгледа в отделно 
производство. Именно тази втора жалба срещу действията на СИ за връщане 
на първата жалба не е администрирана  една година, а е приложена към 
същата преписка. Номерирането на делото е започнало с №1 от последното 
представено по делото доказателство - втората жалба; 

 
 ІІІ. По преписка вх.№7862. Жалбата срещу действията на СИ с 

вх.№7862/28.11.2008г. е поставена в преписката като ксерокопие. Липсва 
оригинала на жалбата, както и резолюцията на съдията за връщането й до 
СИ. Жалбата е номерирана с №2. Под №1 от доказателствата по преписката е 



 

 8 

молба от жалбоподателя да бъде задължен СИ да изпрати изп.дело и 
жалбата. Върху молбата е поставена резолюция на съдията от 27.01.2009г. за 
искане на обяснения по чл.405, ал.2 от ГПК от СИ за причините за 
неизпълнение разпореждането на ШОС за осъществяване поцедурата по 
чл.436 от ГПК. Очевидно, с оглед това разпореждане е имало постъпила 
жалба, която би следвало да се номерира с първи номер и да се върне 
евентуално до СИ като ксерокопие. От изпращането в оригинал на жалбата 
до СИ следва и липсата по делото на съдебни актове на съдията, тъй като 
същите са били положени върху жалбата. 

 
И по трите преписки не са номерирани документите по реда и в деня на 

тяхното постъпване в съда. Същите са в насипен вид.  
 
        приложение № 6 - Справка за висящите, неприключили към 30.01.2009 г. 
граждански дела, образувани до 01.01.2008г., съдържаща и спрените гр.дела, 
по състави 
          
        2. Отводи по гр.дела и състави за 2008 г.    
   Впечатление прави и големия брой отводи на съдите от ШОС -112 броя, 
съгласно приложение № 7, в резултат на което се забавя съдебното 
производство. 
       Следва да се отбележи, че в чл.4 от ЗСВ е предвидено  задължението на 
всички органи на съдебната власт да изпълняват функциите си безпристрастно. 
В този смисъл е и положената клетва от всеки магистрат при стъпването му в 
длъжност (чл.155 от ЗСВ) – да бъде безпристрастен, обективен и справедлив.  

 
3. Съдебни актове, постановени след едномесечния срок са по 80 бр. дела, 

обявени за решаване през 2008 г. С най много съдебни актове, постановени 
след предвидения едномесечен срок, са Константин Моллов, Живко Спасов, 
Асен – Иван Бонев и Свилен Станчев.  

Съдия Азадухи Карагьозян, Лидия  Томова и Цветанка Спасова нямат 
съдебни актове, обявени след едномесечния срок. 

Към момента на проверката,  няма съдия с просрочени, ненаписани 
съдебни актове в едномесечния срок.  

Проверяващите считат за необяснимо при сравнително ниската 
натовареност на гражданските състави в ШОС, да има ненаписани съдебни 
актове в законоустановения срок.    

приложение № 7 - Справка за всички съдебни актове за периода 
01.01.2008 г. –  30.01.2009 г., постановени след едномесечния срок, по състави 

 
   Дела по несъстоятелност: 

Бяха проверени две дела по несъстоятелност.  
Неоснователно забавяне беше констатирано по т. д. №717/03г. на ШОС: 
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 С молба от 24. 09. 2003г., управителят на фирма „Голд паркет”ООД, гр. 
Шумен е подал молба на осн. чл. 626, ал.1 вр. с чл. 608 и сл. от ТЗ, с която е 
поискал спрямо дружеството да се открие производство по несъстоятелност 
поради свръхзадълженост. Делото е образувано същия ден и за съдия- 
докладчик е определен Свилен Станчев. 

С решение от 16. 10. 2003г., съдът е обявил свръхзадълженост на „Голд 
паркет” ООД, определил е началната дата на свръхзадължеността, открил е 
производство по несъстоятелност, назначил за временен синдик Ивелин 
Иванов от списъка на синдиците, обнародван в ДВ, допуснал е общ запор и 
възбрана и е определил дата на първото събрание на кредиторите - 13. 11. 
2003г. 

Същият ден, съдът служебно е изпратил копие от решението по 
фирменото дело на дружеството. Решението е обнародвано и в ДВ бр. 
96/2003г. 

На 13.11.2003г. първото събрание на кредиторите назначава временния 
синдик за постоянен такъв. 

До 06.08.2004г. длъжниците предявяват своите вземания. Част от 
длъжниците обжалват изготвения от синдика списък на приетите вземания. 

С определение от 6. 08. 2004г. ШОС е одобрил списъка на приетите 
вземания и е свикал събрание на кредиторите на 24. 09. 2004г. Определението 
е обнародвано в ДВ бр. 73/2004г. 

На 20.10.2004г. ШОС постановява решение по чл. 710 и сл. от ТЗ, като 
обявява длъжника в несъстоятелност и прекратява дейността на 
предприятието, прекратява правомощията на управителните органи, лишава 
длъжника от правото да управлява и да се разпорежда с имущество, включено 
в масата на несъстоятелността, постановява осребряване на имуществото и 
разпределение на осребреното имущество. 

От 27.10.2004г. до 01.08.2007г. по делото няма движение. В продължение на 
2 години и 10 месеца съдия Свилен Станчев не е изисквал от синдика да спазва 
задълженията си по чл. 659, ал.2 от ТЗ да представя на съда ежемесечно отчети 
за своята дейност. Не са използвани и правомощията на съда по чл. 663 от ТЗ за 
дисциплиниране на синдика. 

На 01.08.2007г. Агенцията за събиране на държавни вземания е поискала 
синдика да изпълни задължението си по чл. 686, ТЗ - да изготви списък на 
приетите вземания. 

На 08.08.2007г. съдията е разпоредил синдикът да изготви справка 
относно хода на осребряване на имуществото на длъжника. 

На 27.09.2007г. синдикът е представил на съда списък на предявени и 
приети вземания, възникнали след датата на откриване на производството по 
несъстоятелност. 

С определение от 24.10.2007г. по молба на кредиторите, съдът е 
освободил синдика Ивелин Иванов и е назначил за синдик предложения 
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Златимир Жечев, който една година по- късно е поискал да бъде освободен, 
поради прекомерна заетост. 

С определение от 03.10.2008г. съдът е освободил Златимир Жечев като 
синдик и е свикал събрание на кредиторите, което да се проведе на 
21.11.2008г. В Търговския регистър при Агенцията по вписванията гр. Шумен 
писмото с преписа от определението на съда за вписване е получено на 
06.10.2008г. 

На 21.11.2008г. с определение съдът е отсрочил свиканото събрание на 
кредиторите за 8. 01. 2009г. поради това, че определението на ШОС от 
03.10.2008г. не е вписано. 

На 08.01.2009г. с определение съдът е отсрочил свиканото събрание на 
кредиторите за 12.02.2009г. поради това, че определението на ШОС от 
21.11.2008г. не е вписано. 

На 16.01.2009г. Агенцията по вписванията е изпратила до ШОС писмо, в 
което твърди, че определението от 21.11.2008г. е вписано на 24. 11.2008г. 

Към т. дело №717/03г. е приложена извадка от търговския регистър по 
партидата на дружеството в несъстоятелност, взета от интернет с дата 
08.01.2009г., в която липсва вписване на определението на ШОС от 
21.11.2008г.  

  Следователно, от 21.11.2008г. до 12.02.2009г. делото е забавено 
неоснователно. Причина за това е липсата на вписване в търговския регистър 
на определението на ШОС от 03.10.2008г. и ако приемем, че определението 
от 21.11.2008г. е вписано своевременно, то вероятната причина е недобрата 
координация между съда и търговския регистър при Агенцията по вписвания, 
гр. Шумен. 

 
Д. ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 
През 2008 г. гражданските дела с влязло в сила определение, с което е 

допуснато обезпечение на бъдещ иск, са 32 броя.  
През 2008 г. гражданските дела с влязло в сила определение, с което е 

допуснато обезпечение на бъдещ иск, са 32 броя.  
Бяха констатирани редица пропуски и неправилно приложение на закона 

по отношение на обезпечителните производства: 
-по ч.гр.д.№191/2008г.- не е посочен размера на бъдещия иск; 
-по гр.д.№276/2008г.- не е посочен бъдещия иск, който ще бъде 

предявен, не е преценявана вероятната основателност на бъдещия иск; 
-по гр.д.№432/2008г. -съдия докладчикът се е произнесъл по молба с 

приложено ксерокопие на незаверени писмени доказателства. Исканото 
обезпечение е възбрана на няколко имота, като липсва данъчна оценка на 
имотите, за да се прецени дали, с оглед цената на бъдещия иск, следва да се 
допусне възбраната на всички или само на някои от имотите. Не е посочен 
размера, до който се възбранява имота; 
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-по ч.гр.д.№341/2008г.-допуснато е обезпечение на бъдещ иск чрез 
възбрана на недвижим имот. Нотариялният акт, удостоверяващ правото на 
собственост е от 2005г. и не е заверен. Липсва данъчна оценка на имота. В 
определението не е посочен размера, до който се допуска обезпечението на 
бъдещия иск. Липсва името на съдията в определението; 

-по ч.гр.д.№191/2008г. - не е посочен размера на бъдещия иск в 
диспозитива на определението  и в обезпечителната заповед; 

-по ч-гр.д.№522/2008г.-допуснато е обезпечение, не е внесена 
гаранцията, но определението за допуснато обезпечение не е отменено; 

-по ч.гр.д.№238/2008г.-производството е образувано по молба за отмяна 
на допуснато обезпечение. Би следвало молбата да се приложи към 
образуваното частно гражданско дело, по което е допуснато обезпечението.  

 
При проверка на делата за обезпечения на бъдещ иск, беше констатирана 

противоречива практика при допускане на обезпечение по чл. 390, ал.3 от 
ГПК. 

В едни случаи, по молба за обезпечение на бъдещ иск чрез спиране на 
изпълнение, съдът е допускал обезпечение, като е постановил 
обезпечителната заповед да бъде издадена след внасянето на гаранция - ч. гр. 
д. №681/08г. - съдия Р. Хаджииванова. 

По други дела, когато молителят не е представил обезпечение заедно с 
молбата за обезпечение на бъдещ иск чрез спиране на изпълнение, съдът е 
оставял молбата му без движение, като е дала указания в посочения срок да 
представи обезпечение по чл. 390, ал.3 от ГПК.- ч. гр. д. 559/08г.- съдия Т. 
Димитрова. 

По ч. гр. д. №166/08г. в определението, с което се допуска обезпечението 
не е посочено името на съдията и не е даден срок за предявяване на бъдещия 
иск. Според чл.254, ал.2, т.2 от ГПК, в определението следва да се посочи 
името на съдията, а според чл. 390, ал.2 от ГПК, съдът следва да определи 
срок за предявяване на бъдещия иск. 

 
приложение № 8- Справка за влезлите в сила определения, с които е 

допуснато обезпечение на бъдещ иск, по състави, за периода 01.01.2008г.-
31.12.2008г. 

 
Е. МОЛБИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ. 
     ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА 
Образуваните и свършените частни граждански дела за периода  

01.01.2008г. - 31.12.2008г. са общо 284 броя, в това число образуваните по реда 
на чл.237, б.”е” и б.”з” от ГПК/отм./ за периода 01.01.2008г.-01.03.2008г.  са  5 
броя.  
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Бе констатирано, че неправилно се образуват като отделни производства 
възраженията по чл.402 от ГПК - ч.гр.д.№336/2008г., ч.гр.д.№487/2008г., 
ч.гр.д.№515/2008г.  

 
Образуваните заповедни производства за периода от 01.03.2008г. до 

30.01.2009г. са общо 17 броя. 
При проверка на въззивни дела по заповедни производства беше 

установена противоречива практика, както следва: 
По повод на частна жалба по чл. 413, ал.2 от ГПК, в едни случаи съдът е 

отменял разпореждането на РС, с което се отхвърля заявлението за издаване 
на заповед за изпълнение, постановявал е да бъде издадена заповед за 
изпълнение и е връщал делото в съответния районен съд за издаването на 
заповедта за изпълнение. В други случаи, ШОС е отменял разпореждането на 
РС, с което се отхвърля заявлението за издаване на заповед за изпълнение и е 
издавал заповед за изпълнение. 

 
приложение № 9 - Справка за образуваните и свършените частни 

граждански дела за всеки месец, по състави, за периода  01.01.2008г.-
31.12.2008г. 

приложение  №  10 -  Справка за образуваните заповедни производства, по 
състави, считано от 01.03.2008г. до 30.01.2009г.              

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

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

 
                                  
                                  ПРЕПОРЪКИ: 
 
 
1. Препоръчва на председателя на ШОС, в изпълнение на 

правомощията му по ЗСВ, да упражнява постоянен контрол върху 
дейността на служба „Деловодство” и да предприеме  необходимите мерки 
за подобряване работата на служителите в него, с цел отстраняване и 
недопускане на констатираните с настоящия акт пропуски и спазване 
изискванията на ПАРОАВАС относно  неприключените дела;  

     
2. Препоръчва на председателя на ШОС да упражни правомощията 

си за ритмично администриране на спрените производства по 
гражданските дела, както и за възобновяване на спрените дела, ако са 
отстранени пречките за движението им; 
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3. Препоръчва на председателят на ШОС да упражни правомощията 
си по чл.86, ал.1, т. 12 от ЗСВ и да свика общо събрание на съда, на което 
да се  анализира и обобщи практиката на съда по приложението на част 
четвърта от ГПК – Обезпечително производство и чл. 80,ал.1,т.6 от 
ПАРОАВАС; 

 
5. Препоръчва на съдиите от ШОС да постановяват съдебните 

актове и особено по отношение на актовете, постановени по искове, 
които не са сложни от правна и фактическа страна в срок, съобразно 
изискването на чл. 235, ал.5 от ГПК. При небходимост, 
административният ръководител да упражнява  предоставените му 
правомощия за предотвратяване на тази порочна практика, предвид 
ниската натовареност на съдиите в гражданска колегия; 

 
6. Препоръчва на зам.председателя на ШОС и ръководител на 

гражданско отделение да администрира своевременно образуваните дела 
по обжалване на действията на съдебен изпълнител, като се отчитат и 
съкратените срокове, предвидени за този вид дела. Недопустимо е 
липсата на произнасяне по жалба срещу действията на съдебен 
изпълнител повече от една година, по която дори няма образувано дело. 
При администриране на молби или жалби, следва оригиналът им да се 
съдържа в кориците на делото, а преписът  да се изпраща до адресата.  

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

следва да се изпълнят в срок от един месец, считано от датата на връчване на 
настоящия Акт за резултатите от извършената проверка. 

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

Окръжен съд - Шумен да уведоми Главния инспектор на Инспектората към 
ВСС за изпълнение на препоръките. 

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

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

 
На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ, копие от Акта да се изпрати на   

Висшия съдебен съвет.  
 
 
             ИНСПЕКТОР:                                                                                                                                                 
                                                       …………….…….……………                                    
                                                     МИЛКА ВАРНОВА –ИТОВА 


