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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 
 

 гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 
 

 
 
 
 
 

АКТ 
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 

НА РАЙОНЕН СЪД – РАДНЕВО 
 
 

На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, приетия план за 
провеждане на комплексна планова проверка от Инспектората към Висшия 
съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и следствените служби за 2009 
г. и Заповед № 162/29.06.2009 г. на главния инспектор на Инспектората към 
Висшия съдебен съвет, се извърши комплексна проверка относно работата по 
граждански дела в Районен съд – Раднево. 

Срок за извършване на проверката от 08.07.2009 г. до 15.07.2009 г. 
Проверката е възложена на инспектор Незабравка Иванова Стоева и 

експерти – Мая Михайлова и Николай Илиев. 
Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на съдилищата, на 
организацията на образуването и движението на делата, както и 
приключването им в установените срокове, анализ на приключилите дела и 
констатиране на противоречива практика. 
  
 І. Проверка на организацията на административната дейност на 
съда на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
 

1. Щатна осигуреност. 
 

През отчетната 2008 г. в Районен съд – Раднево съдийският състав е 
включвал следните действащи съдии: Евелин Ангелов Драганов - 
председател, Христина Вълчанова Димитрова – зам. председател, Феня 
Владимирова Стоянова и Люба Михайлова Петрова-районни съдии. 

В Районен съд – Раднево не са обособени граждански и наказателни 
състави, като на съдиите се разпределят за разглеждане и наказателни, и 
граждански дела. 
 

 Изх. №……………… 
 Дата: …………….… 
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2. Сграден фонд и техническа обезпеченост. 

 
Сградата, в която се помещава Районен съд – Раднево, е публична 

държавна собственост и предоставена за ползване на съда, прокуратурата и 
следователи от Окръжна следствена служба. В доклада на съда за отчетната 
2008 г. е посочена нуждата от назначаване на системен администратор за 
техническо обслужване, ремонт и поддръжка на компютърната мрежа, 
инсталирания софтуер и интернет страницата на съда. 
 

 
3. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор по 

чл. 9 ЗСВ. 
 
В Районен съд – Раднево съдебните дейности са автоматизирани, като 

за обработка на постъпващата документация от октомври 2008 г. се използва 
програмен продукт „САС-Съдебно деловодство” на „Информационно 
обслужване” АД, правно-информационна система, въведена и утвърдена е 
електронна система за разпределение на делата на принципа на случайния 
подбор. 
 
 4. Съдебни книги и регистри, водени от съда. Информационно 
обслужване.  
 
 При проверка на срочните книги, съответно за открити съдебни 
заседания по граждански дела, срочна книга за проведени закрити заседания 
и описната книга, се установи че се водят съгласно изискванията на 
ПАРОАВАС. 

Всички съдебни книги, регистрите и делата са водени и съхранявани, 
съгласно изискванията на ПАРОАВАС. 

 
ІІ. Проверка на организацията по образуването, движението и 

приключването на делата на основание чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. 
 
През 2008г. в Районен съд – Раднево са постъпили и новообразувани 

336 броя граждански дела, от които искове по СК – 74 бр.; искове по КТ-23 
бр.; вещни искове-2 бр.; вещни искове-3 бр. други искове-76 бр. и частни 
граждански-156 бр. /в това число 138 бр. заповедни по чл. 237 от ГПК /отм./, 
чл. 410 и сл. От ГПК, 2 обезпечителни/. Останали несвършени дела в края на 
2008 г. са 67 бр. дела, като от предходен отчетен период са останали 
несвършени 61 бр. дела. 

През 2008 г. са свършени 330 броя дела, в т. ч. по общия ред-174 дела и 
156 частни граждански дела, от общо за разглеждане 397 дела 
/новопостъпили и висящи от предходен период/. 



 3

В доклада на съда за 2008 г. е посочено, че средномесечно на един 
съдия са стояли за разглеждане по общия ред 10 броя граждански дела. 

При общо свършени 330 граждански дела за годината, средномесечно 
от един съдия са свършени 6,88 броя дела. От свършените по общия ред дела, 
средномесечно един съдия е решавал 7,25 броя дела. 

От общо свършените през годината 330 дела, 250 от тях са приключили 
в тримесечен срок, което е 75,76%, и 80 дела над три месеца 

От доклада за отчетната 2008 г. е видно, че разпределяните дела между 
всички съдии са, както следва: 

 съдия Евелин Драганов /административен ръководител/ е разгледал и 
решил общо 79 наказателни дела; 

 съдия Вълчанова /зам. Председател/ е разгледала и решила 111 
граждански дела и 128 наказателни дела; 

 съдия Феня Стоянова е разгледала и решила най много дела - 147 
граждански дела и  112 наказателни дела; 

 съдия Люба Петрова е разгледала и решила 139 граждански и 67 
наказателни дела. В доклада на съда се отбелязва, че от разгледаните от 
съдия Петрова 139 граждански дела-41 дела са били висящи от 2007 г., 
при общо останали висящи от тази година за целия съд-61 броя дела. От 
общия брой граждански дела 139, разгледани от съдия Петрова 2008 г., в 
края на годината са останали несвършени 30 броя дела, от общо за целия 
съд висящи 67 броя дела. Следва да се отбележи, че съдия Люба Петрова е 
била командирована и е разглеждала дела на Районен съд-Гълъбово. 

 
 
На случаен принцип бяха изискани и проверени следните дела: 

 
 

1. Висящи дела 
 
Съдия Хр.Вълчанова – няма висящи дела по новия ГПК 

 
 - гр. д. № 90/2009 г. /съдия Л. Петрова/ е образувано на 26.03.2009 г. 

по искова молба по чл. 216, ал. 1, т. 6 от ДОПК /недействителност на сделки/ 
от публичен изпълнител към НАП, постъпила в съда с вх. № 1068/26.03.2009 
г. Разпореждане от 27.03.2009 г. по чл. 131 от ГПК, след като съдът е приел, 
че исковата молба е редвна по смисъла на чл. 127 и чл. 128 от ГПК. С 
определение от 23.04.2009 г. съдът е оставил без движение исковата молба и 
указал да бъде посочен нов адрес на ответниците, след като е констатирал, че 
съобщенита са върнати с отбелязване, че същите нямат адрес в гр. Раднево, а 
в гр. Стара Загора. По делото е постъпил писмен отговор с вх. № 
1623/08.05.2009 г. С определение от 26.06.2009 г. по чл. 140 от ГПК 
производството по делото насрочено в открито съдебно заседание за 
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15.07.2009 г. По делото е приложен протокол от електронно разпределени на 
длата на случаен принцип. 

 - гр. д. № 8/2009 г. /съдия Ф. Стоянова/ е образувано на 23.01.2009 г. 
по искова молба по чл. 344, ал. 1, т. 1-4 от КТ, постъпила с вх. № 
217/23.01.2009 г. С разпореждане от 23.01.2009 г. по чл. 131 от ГПК е 
разпоредено връчване на препис от исковата молба за ответника, съобщено на 
04.02.2009 г. С Определение № 72/05.03.2009 г. са разделени исковете, 
предявени пред съда, в отделни производства. С Определение № 
73/05.03.2009 г., с което е представен на страните проекто-доклад, съдът е 
насрочил делото в открито съдебно заседание за 24.03.2009 г. По делото е 
постъпила молба, с приложн към нея писмен отговор с вх. № 1017/23.03.2009 
г., с която ответникът иска възстанвяване на срока по чл. 131 от ГПК, поради 
факта, че исковата молба е получена от трето лице и ищецът не се е запознал 
със същата навреме. В съдебно заседание от 24.03.2009 г. молбата е 
докладвана от съда, който е приел, че не е налице надлежно уведомяване на 
ответника, не дава ход на делото и дава възможност на ищцата да изрази 
становище по писмения отговор, отлага и насрочва делото за 13.04.2009 г. С 
Определение № 88/25.03.2009 г. по чл. 140 от ГПК, предвид писмения 
отговор, отново е представен прокто-доклад и дава указания на страните. На 
13.04.2009 г. е допуснато в съдебно заседание изменение на петитума на 
исковата молба, разпитва свидетели и отлага за 11.05.2009 г. На 11.05.2009 г., 
след направени изявления за смърт на ищеца, съдът оставя исковата молба 
без движение, за преставяне на удостоверение за наследници. С опредление 
от 09.06.2009 г. производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 
1, т. 2 от ГПК. С Определение № 228/22.06.2009 г. съдът е възобновил 
производството по делото, след като е получно удостоверение за наследници 
на починалия ищец, конституирани са наследниците като им е указан 7 – 
дневен срок за становище дали ще встъпят в правата на ищеца по делото. 
Съобщение за определението е получено от страните на 29 и 30.06.2009 г. и 
03.07.2009 г. Към момента на проверката няма постъпили отговори по делото 
от наследниците. Повторно е даден едномесечен срок за отговор по 
исковата молба по чл. 131 от ГПК.  

 - гр. д. № 237/2008 г. /съдия Л. Петрова/ е образувано на 17.09.2008 г. 
по искова молба по чл. 34 от ЗС, постъпила с вх. № 3646/17.09.2009 г. С 
разпореждане 09.10.2008 г. по чл. 131 от ГПК е разпоредено изпращане на 
препис от исковата молба за ответника, получено на 13.10.2008 г. По делото е 
постъпил писмен отговор, във връзка с който съдът е постановил 
Определение № 291/20.10.2008 г. за представяне на необходимия брой 
преписи от същия. С Определение № 306/12.12.2008 г. по чл. 140 от ГПК 
делото е насрочено за 16.01.2009 г. Не е представен проекто-доклад на 
страните. С резолюция 22.01.2009 г. на докладчика по делото, положена 
върху гърба на списъка на лицата да призоваване, без да се сочи 
причина, делото е пренасрочено за 17.02.2009 г. В проведеното на 
17.02.2009 г. съдебно засдание е дадн ход по същество и отбелязано в 
протокола, че решението ще бъде пстановено на 17.03.2009 г. По делото е 
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постановено Решение № 15/03.04.2009 г., с което е допусната делбата. 
Съобщено на страните от 06 до 14.04.2009 г. Постановно определение от 
21.05.2009 г. за насрочване на делото за делба във втора фаза за 17.06.2009 г. 
Съ същото е назначена експертиза и определен депозит за вещо лице. На 
датата, за която е насрочен съдбното засдание, експертизата не е била 
изготвена с оглед на което не е даден ход на делото и е разпоредено същото 
да се докладва при изготвяне на експертизата за насрочване. 

 - гр. д. № 157/2009 г. /съдия Л. Петрова/ е образувано на 28.05.2009 г. 
по искова молба по чл. 146 във вр. с чл. 74 от ЗЗД, постъпила с вх. № 
1949/28.05.2009 г. С разпореждане от 28.05.2009 г. по чл. 131 от ГПК е 
указано връчване на препис от исковата молба за ответника., съобщено на 
05.06.2009 г. С определение от 06.07.2009 г. по чл. 140 от ГПК делото е 
насрочено за 06.10.2009 г. 

 - гр. д. № 1/2009 г. /съдия Ф. Стоянова/ е образувано на 07.01.2009 г. 
по искова молба по чл. 55 от ЗЗД, постъпила с вх. № 27/07.01.2009 г. С 
Разпореждане № 11/12.01.2009 г. по чл. 131 от ГПК е разпоредено връчване 
на препис от исковата молба. С молба вх. № 661/23.01.2009 г. е поискано 
допускане на обезпечение, чрез възбрана на апартамент и спиране на 
изпълнително дело. С определение от 23.02.2009 г. молбата е уважена само в 
частта на възбраната. Писмен отговор е постъпил с вх. № 636/20.02.2009 г., в 
който е направено искане за конкретизиране на петитума. С разпореждане от 
24.02.2009 г. са дадени указания на ищците в този смисъл. Депозирана е 
молба с вх. № 918/16.03.2009 г. във връзка с дадените от съда указания. С 
Определение № 80/16.03.2009 г. по чл. 140 от ГПК делото е насрочено за 
09.04.2009 г. На тази дата, поради служебна ангажираност на процесуалния 
представитл на ищците и постъпила молба от него, делото е отложено за 
23.04.2009 г. На 23.04.2009 г. е даден ход на делото, разпитани свидетели и 
изслушана съдебно-техническа експертиза, допусната съдебно-медицинска и 
съдебно счетоводна експертизи и делото е насрочено за 21.05.2009 г. 
Постъпила молба на 07.05.2009 г. от вещото лице за замяната му с друг 
съдебен експерт, поради служебна ангажираност. На 21.05.2009 г. са 
поставени допълнителни задачи на вещите лица, делото е насрочено за 
16.06.2009 г. В съдебното засдание, проведено на 16.06.2009 г., съдът е 
наложил глоби на свидетелите, които са били редовно призовани, но не са се 
явили, като е постановено принудителното им довеждане. Дадена е 
възможност за изготвяне на медецинската експертиза за следващото съдебно 
заседание за 02.07.2009 г. На 02.07.2009 г. са разпитани свидетели и отразено 
отново, че по причина на вещото лице, експертизата не е изготвена и отлага 
делото за 10.09.2009 г. 

 - гр. д. № 188/2009 г. /Л. Петрова/ е образувано на 18.06.09 г. по 
искова молба по чл. 99, ал. 1 от СК, депозирана с вх. № 2235/18.06.09 г. В 
исковата молба е направено и искане за определяне на привременни мерки на 
основание чл. 323, ал. 1 от ГПК. Разпореждане 26.06.09г. – по 131 ГПК – 
Дирекция “Социално подпомагане” гр. Раднево е конституирана като страна. 
Насрочено е открито съдебно заседание на 03.07.09 г. за определяне на 
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привременни мерки по отношение грижите за отглеждането и възпитанието 
на роденото от брака малолетно дете. За постановеното разпореждане 
ответникът е уведомен на 26.06.09г. със съобщение от 26.06.09г. Дирекция 
“Социално подпомагане” гр. Раднево е уведомена на 29.06.09г. със 
съобщение от 26.06.09г. За насроченото съдебно заседание за произнасяне по 
привременните мерки страните са уведомени със съобщения от 26.06.09г. 
съответно ищеца – на 26.06.09г. и ответника – на 29.06.09г. С вх.№ 
2367/30.06.09г. ответницата е депозирала отговор на исковата молба, в който 
сочи, че също е подала искова молба за развод, по която е образувано 
гр.д.№192/2009г. по описа на РРС. С вх.№2415/02.07.09г. е депозиран 
социален доклад, изготвен от Дирекция “Социално подпомагане” гр. Раднево. 
В проведено на 03.07.09г. при закрити врата открито съдебно заседание на 
делото е даден ход, оставена е без уважение молба на ответника за 
отстраняване на съдия-докладчика от разглеждане на делото, приети са 
доказателства и са разпитани свидетели, на основание чл.15, ал.2 от ЗЗД е 
изслушано малолетното дете / на 6г./, предоставено е упражняването на 
родителските права по отношение на малолетното дете на неговия баща до 
приключване на бракоразводния процес. С вх.№2426/03.07.09г. е депозирана 
частна жалба от процесуалния представител на ответницата чрез РРС до 
Окръжен съд гр. Стара Загора с искане да се обезсилят действията на съдия-
докладчика и  делото да се преразпредели на друг съдебен състав. Видно от 
резолюция от 03.07.09г. съдът е счел постъпилата жалба за процесуално 
недопустима, тъй като неприемането на направения отвод по реда на чл.23, 
ал.1 от ГПК не подлежи на самостоятелен съдебен контрол.  

В кориците на делото е приложено гр.д.№192/2009г. със съдия-
докладчик Ф.Стоянова, образувано по искова молба с вх.№ 2277/23.06.09г. 
Разпореждане 23.06.09г. – по 131 ГПК. Насрочено е открито съдебно 
заседание на 06.07.09г. за определяне на привременни мерки по отношение 
грижите за отглеждането и възпитанието на роденото от брака малолетно 
дете. С вх.№2427/03.07.09г. е депозирана молба от ответника с приложени 
доказателства с искане за прекратяване на производството по делото, тъй 
като пред РРС е образувано и друго висящо гражданско дело със същия 
предмет. С вх.№2416/02.07.09г. е депозиран социален доклад, изготвен от 
Дирекция “Социално подпомагане” гр. Раднево. При разглеждане на делото в 
открито съдебно заседание, проведено на 06.07.09г. на основание чл. 126, ал.1 
от ГПК производството по делото е прекратено и делото е присъединено към 
гр.д.№188/2009г. по описа на РРС.  

 - гр. д.№ 196/2009 г. /Ф. Стоянова/ е образувано на 30.06.09г. по 
молба от Дирекция “Социално подпомагане” гр. Раднево с правно основание 
чл. 26 от ЗЗД с вх.№2358/30.06.09г. С разпореждане от 30.06.09г. делото е 
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 16.07.09г. По 
делото за приложени съобщения от 07.07.09г. връчени съответно на Дирекция 
“Социално подпомагане” гр. Раднево на 08.07.09г. и на Районна прокуратура 
гр. Раднево на 08.07.09г. 
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 - гр. д. №151/2008 г. /Л. Петрова/ е образувано на 09.07.08г. по искова 
молба за делба с вх.№2859/09.07.08г. Разпореждане 10.07.08г. – по 131 ГПК, 
съобщено на ответника на 14.07.08г. със съобщение от 11.07.08г. С 
вх.№3302/14.08.08г. е депозиран отговор на исковата молба. Определение № 
241/10.10.08г. – чл. 140 ГПК. За постановеното определение страните са 
уведомени със съобщения от 13.10.08г. съответно ищеца – на 15.10.08г. и 
ответника – на 15.10.08г. При разглеждане на делото в открито съдебно 
заседание, проведено на 29.10.08г. след като са събрани доказателства на 
делото е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще произнесе решението 
си на 25.11.08г. Постановено е решение №68/25.11.08г. по първа фаза на 
делбата. За постановеното решение страните са уведомени със съобщения 
26.11.08г. съответно ищеца - на 27.11.08г. и ответника – на 27.11.08г.  

По жалба с вх.№4718/11.12.08г. на РРС срещу постановеното решение 
на 16.02.09г. е образувано в.гр.д.№111/09г.по описа на Окръжен съд гр. 
Стара Загора. С решение №112/31.03.09г., обявено в публично заседание на 
17.03.09г., е отменено решението на РРС в частта, в която съдът в първа фаза 
на делбата се е произнесъл по искането на ищеца срещу ответницата за 
заплащане на обезщетение за лишаването му от ползи за неговата ½ идеална 
част от процесния имот. Делото е постъпило от Окръжен съд гр. Стара Загора 
в РРС с вх.№1208/08.04.09г. 

След връщане на делото в РРС с определение №148/16.04.09г. делото е 
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 22.05.09г. и е 
назначена експертиза. При разглеждане на делото в открито съдебно 
заседание, проведено на 22.05.09г. са конституирани трети лица по делото и е 
поставен допълнителен въпрос към назначената по делото експертиза. С 
вх.№1918/26.05.09г. е депозирана молба от ищеца с искане за обявяване на 
недействителен на договора да дарение, с който ответницата по делото се е 
разпоредила със ½ идеална част от процесния недвижим имот, в случай, че 
имотът предмет на делбата не се падне в дял на ответницата.  С разпореждане 
от 26.05.09 г. е разпоредено изпращане на препис от молбата на третите лица-
помагачи и призоваване на страните за открито съдебно заседание /без 
посочена дата/. При разглеждане на делото в открито съдебно заседание, 
проведено на 17.06.09г. исковата молба е оставена без движение, с оглед 
дадени указания за вписване. С определение от 30.06.09г. след като е 
констатирал, че дадените указания за отстраняване на нередовностите на 
исковата молба са изпълнени в срок, съдът е насрочил делото да разглеждане 
в открито съдебно заседание на 17.07.09г. Страните са уведомени със 
съобщения от 01.07.09г. съответно ищеца – на 06.07.09г., ответницата – на 
02.07.09г. и третите лица – помагачи – на 02.07.09г.  

 
2. Висящи дела по Гражданския процесуален кодекс /отм./ /само 

спрени/. 
 
 - гр. д. № 276/2007 г. /съдия Л. Петрова/ е образувано на 19.09.2007 г. 

по искова молба, изпратена по подсъдност от Софийски районн съд и 
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постъпила с вх. № 3748/26.06.2007 г. на Районен съд – Раднево. Исковата 
молба е постъпила преди това в Софийски районен съд с вх. № 
5600/13.02.2007 г. и делото е администрирано и насрочено в открито съдебно 
заседане от СРС за 10.05.2007 г. След направено възражение за местна 
подсъдност на ответника по исковата молба, докладвано в съдебното 
заседание от тази дата, съдът е прекратил производството и го е изпратил на 
Районен съд – Раднево. С Разпореждане от 25.06.2007 г. исковата молба е 
оставена без движение и са дадени указания на ищеца. Повторно, съдът е 
оставил без движение с разпореждане от 07.08.2008 г., след като е преценил, 
че не са отстранени недостатъците. В проведеното на 17.10.2007 г. съдебно 
заседание е направено изявление от ответника за спиране на производството 
по делто, на основание чл. 182, ал. 1, б. “д” от ГПК /отм./, като е представено 
и доказателство в този смисъл. Съдът е спрял производството по делото на 
това основание. Првени са справки дали приключила прокурорската преписка 
по случая. По делото има протокол от електронното разпределение на делата 
на случаен принцип. 

 - гр. д. № 91/2007 г. /съдия Хр. Вълчанова/ е образувано на 
22.02.2007 г. по искова молба по чл. 108 от ЗС, постъпила с вх. № 
1576/21.02.2007 г. В съдебно заседание, проведено на 02.06.2007 г., е 
поискано спиране на основание чл. 182, ал. 1, б. “г” от ГПК /отм./. С 
протоколно определение от тази дата производството по делото е спряно. 
Правени са редовно справки за движението на преюдициалния спор. По 
делото има протокол от електронно разпределение на делата на случаен 
принцип. 

 - гр.д.№321/2005г. /Хр. Вълчанова/ е образувано на 06.06.2005 г. след 
постъпване с вх. № 1794/06.06.05 г. на гр. д. № 417/2005 г. по описа на 
Районен съд гр.Стара Загора по подсъдност. Гр.д. №417/2005 г. по описа на 
Районен съд гр.Стара Загора е образувано по искова молба по чл.200 КТ, 
постъпила с вх. № 5686/04.04.05 г. С определение от 04.05.05г. 
производството по делото е прекратено на основание чл.93 ГПК, с оглед на 
направено възражение за неподсъдност и делото е изпратено по подсъдност 
на РРС. С вх.№2987/27.07.05г. на РРС е депозирано становище от ответника с 
искане производството по делото да бъде спряно на основание чл.182, ал.1, 
б.”б” от ГПК до приключването на следствено дело №256-Р/2004г. по описа 
на ТСО гр. Раднево. Към становището е приложено удостоверение от 
Окръжна прокуратура гр. Стара Загора с оглед на висящността на 
преюдициалното дело. При разглеждане на делото в открито съдебно 
заседание, проведено на 29.07.05г. на делото не е даден ход и производството 
по делото е спряно на основание чл.182, ал.1, б.”б” от ГПК. По делото е 
приложен списък, в който редовно са отразявани извършваните справки за 
висящността на преюдициалния спор, които съдържат информация за 
имената на служителя направил справката, дата на нейното извършване и по 
какъв начин е извършена. Видно от списъка справки са правени на: 
16.08.06г., 11.10.06г., 10.01.07г., 12.04.07г., 19.07. 07г., 08.10.07г., 05.02.08г., 
15.05.08г., 15.10.08г., 12.02.09г. и 07.05.09г. 



 9

 
 
3. Спрени дела. 
 
 - гр. д. № 157/2008 г. /съдия Л. Петрова/ е образувано на 16.07.2008 г. 

по искова молба за делба, постъпила с вх. № 2953/16.07.2008 г. С 
разпореждане от 04.08.2008 г. съдът е разпордил на ищците да посочат нов 
адрес за призвване. С Определение № 244/14.10.2008 г., постановено в 
закрито съдебно заседание, съдът е оставил без движение исковата молба, тъй 
като констатира, че същата не отговаря на изискванията на чл. 127 и чл. 128 
от ГПК, като дава 7 – дневен срок за представяне на удостоверение за 
наследници. Разпореждане от 01.12.2008 г. по чл. 131 от ГПК. Постановено е 
Определение № 43/06.02.2009 г. по чл. 140 от ГПК, с което делото е 
насрочено в открито съдебно заседание за 05.03.2009 г. С Определение № 
117/31.03.2009 г. делото е пренасрочено за 24.04.2009 г. поради заболяване на 
докладчика по делото. На тази дата не е даден ход на делото и отложено за 
14.05.2009 г. за конституиране на страни. На 14.05.2009 г. е отложено поради 
нередовно призоваване за 01.06.2009 г. С протоколно определение от 
01.06.2009 г. производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 
5 от ГПК. 

 - гр. д. № 55/2009 г. /съдия Л. Петрова/ е образувано с Определение 
№ 72/05.03.2009 г., с което са разделени предявените искове по КТ и 
образуваното гр. д. № 8/2008 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК по делото, 
съобщено на 06.04.2009 г. Отговор на исковата молба е постъпил по делото с 
вх. № 1230/09.04.2009 г. С Определение № 175/14.05.2009 г. по чл. 140 от 
ГПК делото е насрочено в открито съдебно заседание. С протоколно 
определение от 01.06.2009 г. производството по делото е спряно на основание 
чл. 229, ал. 1, т. 2 от ГПК. 

 - гр. д. № 295/2008 г. /съдия Ф. Стоянова/ е образувано на 10.11.2008 
г. по искова молба чл. 70, ал. 2 от СК, постъпла с вх. № 4258/10.11.2008 г. 
Разпореждане от 10.11.2008 г. по чл. 131 от ГПК за връчване на препис от 
исковата молба. Отговор на исковата молба е депозиран с вх. № 
4794/16.12.2008 г. По делото е постановено решение и заповед за защита от 
02.12.2008 г. С определение от 18.12.2008 г. по чл. 140 от ГПК делото е 
насрочено за 19.01.2009 г. На тази дата е докладвана молба от ищцата с 
приложен болничен лист за отлагане на делото, с оглед на която съдът е 
насрочил делото за 28.01.2009 г. На 28.01.2009 г. е докладвана молба от 
ответника за отлагане на делото също поради заболяване и отложено за 
06.02.2009 г. В съдебно заседание, проведено на 06.02.2009 г., 
производството по делото е спряно на основани чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. 
Правена е справка по хода на преюдициалното дело. По делото има протокол 
от електронно разпределение на делата на случаен принцип. 

 - гр.д. № 328/2008 г. – Л. Петрова е образувано на 15.12.08г. по искова 
молба по чл. 50 във вр. чл. 45 от ЗЗД, постъпила с вх.№4777/15.12.08г. 
Разпореждане 19.12.08г. – по 131 ГПК, съобщено на ответника на 22.12.08г. 
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със съобщение от 19.12.08г. С вх.№162/21.01.09г. е постъпил отговор на 
исковата молба. Определение №28/23.01.09г. – чл.140 ГПК. За постановеното 
определение страните са уведомени със съобщения от 28.01.09г. съответно 
ищеца – на 02.02.09г. и ответника – на 29.01.09г. При разглеждане на делото в 
открито съдебно заседание, проведено на 13.02.09г., с оглед на изразено 
становище от страните, че са в процес на спогодба, производството по делото 
е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. По делото е направено 
отбелязване за извършена справка от деловодител, че срокът по чл.231 от 
ГПК изтича на 13.08.09г. 

 - гр.д.№310/2008 г. /Ф. Стоянова/ е образувано на 27.12.08г. по искова 
молба по чл. 82, ал. 1 от СК, постъпила с вх.№4482/27.11.08г. Разпореждане 
27.11.08г. – по 131 ГПК., за което ответникът е уведомен на 08.12.08г. със 
съобщение от 04.12.08г. Дирекция “Социално подпомагане” гр. Раднево е 
уведомена на 05.12.08г. със съобщение от 04.12.08г. С вх.№37/07.01.09г. е 
депозирана молба от ответницата за предоставяне на правна помощ. С 
определение №8/12.01.09г. съдът е оставил без уважение молбата за 
предоставяне на правна помощ, след като е приел претенцията за 
неоснователна и необоснована. За постановеното определение ответницата е 
уведомена на 30.01.09г. със съобщение от 14.01.09г. С вх.№4839/19.12.08г. е 
депозиран социален доклад, изготвен от Дирекция “Социално подпомагане” 
гр. Раднево. В срока по чл.131 от ГПК не е постъпил отговор на исковата 
молба. Определение №45/10.02.09г. – чл.140 ГПК. За постановеното 
определение страните са уведомени със съобщения от 13.02.09г., съответно 
ищеца – на 18.02.09г. и ответника – на 16.02.09г. При разглеждане на делото в 
открито съдебно заседание, проведено на 04.03.09г., са приети доказателства 
и след извършена служебна проверка от съда производството по делото е 
спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване на 
гр.д.№24/2009г. по описа на РРС с правно основание чл.99 от СК. По делото е 
направено отбелязване за извършена справка от деловодител, видно от която 
гр.д.№24/2009г. по описа на РРС е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 03.07.09 г. 

 
4. Без движение 
 
 - гр. д. № 333/2008 г. /съдия Л. Петрова/ е образувано на 19.12.2008 

г., след като с  Решение № 313/16.12.2008 г. по в. гр. д. № 1462/2008 г. 
Старозагорският окръжен съд е отменил Решение № 26/07.07.2008 г., 
постановено по гр. д. № 79/2008 г. на Районен съд – Раднево, и е върнал 
делото за разглеждането му от друг състав. По гр. д. № 333/2008 г. е 
постановено разпореждане от 29.12.2008 г. по чл. 131 от ГПК. С Определение 
№ 39/06.02.2009 г. по чл. 140 от ГПК делото е насрочено за 05.03.2009 г. 
Изпратени са съобщения за насрочването на страните. С Определение № 
107/27.03.2009 г. делото е насрочено за 28.04.2009 г., след като съдебното 
заседание от 05.03.2009 г. е било отложено поради заболяване на докладчика. 
На 28.04.2009 г. е назначена съдебно-техническа експертиза и делото 



 11 

отложено за 28.05.2009 г., на която дата е даден ход по същество. 
Постановено Решение № 42/24.06.2009 г. Срещу решението е постъпила 
въззивна жалба с вх. № 2473/07.07.2009 г., оставена без движение за внасяне 
на държавна такса с разпореждане от 07.07.2009 г. Разпореждането е 
съобщено на 09.07.2009 г. С молба вх. № 2555/13.07.2009 г. е представено 
доказателство за платена такса. 

 - гр. д. № 203/2009 г. /съдия Ф.Стоянова/ е образувано на 10.07.2009 
г. по молба по чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от КТ, постъпила с вх. № 
2516/10.07.2009 г. С разпореждане от 10.07.2009 г. исковата молба е оставена 
без движение за представяне на удостоверение за актуално правно състояние 
на дружеството-ответник и конкретизиране на периода, за който се 
претендира обезщетението. 

 
5. Прекратени дела 
 
 - гр. д. № 81/2008 г. /съдия Л. Петрова/ е образувано на 24.04.2008 г. 

по искова молба по чл. 341 и сл. от ГПК /делба/, постъпила с вх. № 
1801/24.04.2008 г. По делото е приложен протокол за електронно 
разпределение на делата на случаен принцип. След подписите на исковата 
молба, писмено, е положено определението на съда по чл. 131 от ГПК, за 
връчване на препис от исковата молба ведно с доказателствата към нея. 
Съобщения са получени от ответниците на 12 и 15.05.2008 г. С Определение 
№ 96/106.2008 г. по чл. 140 от ГПК делото е насрочено в открито съдебно 
заседание за 03.07.2008 г., съобщено на 18 и 23.06.2008 г. На 03.07.2008 г. 
поради нередовно призоваване на един от ответниците съдът не е дал ход на 
делото и го е насрочил за 04.09-2008 г. На гърба на списъка с лицата да 
призоваване е отбелязано, че поради ползване на платен годишен отпуск 
от съдията, делото се пренасрочва за 06.10.2008 г. На 06.10.2008 г. е даден 
ход на делото, независимо, че отново единият ответник не е бил редовно 
призован, след като са изслушано становището на адвоката на ищеца и това, 
че ответникът е бил уведомен редовно, тъй като е получил определението на 
съда по чл. 131 от ГПК. На това заседание съдът е дал ход по същество, 
страните са приканени към сключване на спогодба. Постановено е Решение 
№ 63/24.10.2008 г. Решението е съобщено на всички участници в процеса, 
включително и на ответника, неучаствал в заседанието, в което е даден ход 
по същество. С определение от 11.12.2008 г. делото е насрочено във втора 
фаза за 18.12.2008 г., след като съдът е бил уведомен и за постигната между 
страните съдебна спогодба. С протоколно определение от 18.12.2008 г. съдът 
е одобрил постигнатата спогодба и прекратил производството по делото. 

 - гр. д. № 232/2008 г. /съдия Л. Петрова/ е образувано на 10.09.2008 г. 
по искова молба по чл. 87, ал. 2 и сл. от ЗЗД, постъпила с вх. № 
3598/10.09.2008 г. С разпореждане, постановено на 10.09.2008 г. по чл. 131 от 
ГПК, съдът е указал изпращане на препис от исковата молба с подробни 
указания. С Определение № 253/22.10.2008 г. съдът е прекратил 
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производството по делото, след като е приел отказ от иска на основание чл. 
233 от ГПК. 

 - гр. д. № 16/2008 г. /Л. Петрова/ е образувано на 01.02.08 г. по искова  
по молба чл. 87 от СК, постъпила с вх.№ 490/01.02.08 г. В проведено на 
28.02.08г. открито съдебно заседание, производството по делото е прекратено 
на основание чл.119, ал.1 от ГПК, с оглед на направен отказ от иска. 

 - гр. д. № 154/2008 г. /Ф. Стоянова/ е образувано на 11.07.08г. по 
искова молба по чл. 86 от СК, депозирана с вх.№2908/11.07.08 г. 
Разпореждане 11.07.08г. – по 131 ГПК, конституира се като страна по делото 
Дирекция “Социално подпомагане” гр.Раднево. За постановеното 
разпореждане ответникът е уведомен на 18.07.08г. със съобщение от 
15.07.08г., а Дирекция “Социално подпомагане” гр.Раднево – на 17.07.08г. 
със съобщение от 15.07.08г. Не е постъпил отговор на исковата молба. 
Определение №197/15.09.08г. – чл.140 ГПК. За постановеното определение 
страните са уведомени със съобщения от 16.09.08г. съответно ищеца – на 
17.09.08г., ответника – на 19.09.08г. и Дирекция “Социално подпомагане” 
гр.Раднево – на 19.09.08г. С вх.№3102/30.07.08г. е депозиран социален 
доклад. При разглеждане на делото в открито съдебно заседание, проведено 
на 03.10.08г. съдът е одобрил постигната спогодба между страните и е 
прекратил производството по делото. С определение №231/03.10.08г. 
ответникът е осъден да внесе държавна такса. С вх.№4418/21.11.08г. е 
депозирана молба от ищеца за издаване на изпълнителен лист. На 25.11.08г. е 
издаден изпълнителен лист. 

 - гр. д. № 69/2008 г. /Л. Петрова/ е образувано на 03.04.08 г. по искова 
молба за делба с вх. №1413/03.04.08 г. С разпореждане от 04.04.08 г. 
производството по делото е оставено без движение, като на ищеца е указано 
да се прецизира исковата молба съгласно чл. 129 от ГПК – да посочи 
доказателство и конкретни обстоятелства, които ще доказва с тях и да 
представи всички писмени доказателства. За постановеното разпореждане 
ищецът е уведомен на 08.04.08г. със съобщение от 04.04.08г. С определение 
№ 74/26.05.08г. производството по делото е прекратено на основание чл. 129, 
ал.3 от ГПК и исковата молба е върната, поради неотстраняване на 
констатираните нередовности в указания срок. За постановеното определение 
ищецът е уведомен на 29.05.08 г. със съобщение от 27.05.09 г. 

 
6. Дела, минали през въззивна инстанция. 
 

  - гр. д. № 580/2006 г. /съдия Л. Петрова и Хр. Вълчанова/ е 
образувано на 14.11.2006 г. по искова молба, постъпила на 14.11.2006 г. 
Първа резолюция за нередовна искова молба едва на 25.01.2007 г. Нова 
резолюция по редовността на искова молба от 15.05.2007 г. и 22.05.2007 г. 
Делото насрочено в открито съдебно заседание за 16.07.2007 г. На 16.07.2007 
г. делото отложено за 24.09.2007 г., на която дата е направено изменение на 
исковата молба и дадени указания изменението да стане с писмена молба и за 
ответника, поради отсъствието му в съдебното заседание. Следващото 
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съдебно заседание е проведено на 12.10.2007 г., приети са доказателства и е 
отложено за 05.11.2007 г. В съдебно заседание от 05.11.2007 г. е даден ход по 
същество на делото. Постановено е решение на 05.12.2007 г. 
  - гр. д. № 589/2006 г. /Л. Петрова/ е образувано на 21.11.2006 г. по 
искова молба, постъпила на 21.11.2006 г. Резолюция по нередовностите на 
исковата молба едва от 25.01.2007 г. Делото е насрочено в открито съдебно 
заседание за 15.12.2006 г., на която дата производството по делото е спряно 
на основание чл. 182, ал. 1 б. „д” от ГПК /отм./. Възобновено от съдия 
Вълчанова на 02.10.2007 г. и насрочено в открито съдебно заседание за 
22.10.2007 г. Отложено по доказателствата за 16.11.2007 г. и на тази дата 
даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 05.12.2007 г. 
  - гр. д. № 166/2006 г. /съдия Ф. Стоянова/ е образувано на 05.04.2006 
г. по искова молба, депозирана в съда на 05.04.2006 г. Делото е насрочено в 
открито съдебно заседание за 08.05.2006 г. Отложено по доказателствата за 
29.05.2006 г., 21.06.2006 г. и 11.07.2006 г., на която датата е даден ход по 
същество. Постановено е решение на 27.07.2006 г. 
  - гр. д. № 120/2005 г. е образувано на 01.03.2005 г. по искова молба, 
постъпила в съда на 01.03.2005 г. Делото е насрочено в открито съдебно 
заседание за 27.04.2005 г. и отложено за 19.05.2005 г., като на тази дата е 
даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 20.05.2004 г. 
  - гр. д. №  90/2008 г. /съдия Ф. Стоянова/ е образувано на 07.05.2008 
г. по искова молба, депозирана на 07.05.2008 г. Протокол за разпределение на 
делото от 07.05.2008 г. и разпореждане от същата дата по чл. 131 от ГПК. По 
делото е получен отговор на исковата молба на 09.06.2008 г. С разпореждане 
от тази дата по чл. 140 от ГПК, делото е насрочено в открито съдебно 
заседание за 30.06.2008 г. С определение от 18.06.2008 г. е допусната 
съдебно-счетоводна експертиза. В съдебно заседание, проведено на 
30.06.2008 г., е даден ход на делото, приети са доказателства, липсват 
действията и проекто-доклад, съгласно чл. 145, ал. 3 и чл. 146 от ГПК. Делото 
е отложено по доказателствата за 25.09.2008 г., когато е даден ход по 
същество. По делото е постановено решение на 02.11.2008 г. Въззивните 
жалби се администрират по реда на чл. 262 и чл. 263, ал. 3 от ГПК. 
  - гр. д. № 38/2008 г. /съдия Ф. Стоянова/ е образувано на 19.02.2008 г. 
по искова молба, постъпила на 19.02.2008 г. Протокол за разпределение на 
делата на случаен принцип от 19.02.2008 г. Делото е насрочено в открито 
съдебно заседание за 14.03.2008 г. Отложено по доказателствата за 09.04.2008 
г. В съдебното заседание от тази дата делото е спряно на основание чл. 182, 
ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. С определение от 15.09.2008 г. е възобновено, след 
приключване на преюдициалния спор, и е насрочено за 30.09.2008 г. на тази 
дата е даден ход по същество и поделото постановено съдебно решение на 
04.11.2008 г. 
  - гр. д. № 277/2007 г. /съдия Л Петрова/ е образувано на 19.09.2007 г. 
по искова молба, постъпила на 19.09.2007 г. Протокол за разпределение от 
19.09.2007 г.  разпореждане, постановено на 24.09.2007 г., съдът е оставил без 
движение исковата молба за внасяне на държавна такса. Насрочено в открито 
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съдебно заседание за 06.11.2007 г., когато, след даден ход на делото, исковата 
молба отново е оставена без движение, без в определението си съдът да е 
конкретизирал нередовностите. На 12.11.2007 г. ищецът е представил молба-
уточнение, а делото насрочено за 10.12.2007 г. На тази дата е даден ход, 
приети са доказателства като без причина делото е отложено, за нова 
дата, с ново призоваване на страните. След 6 месеца делото е насрочено 
за 17.06.2008 г. На 17.06.2008 г. са събирани доказателства и е даден е ход по 
същество на делото. Постановено е съдебно решение на 02.07.2008 г. 
  - гр. д. № 633/2006 г. /съдия Вълчанова/ е образувано на 29.12.2006 г. 
по искова молба, постъпила на 29.12.2006 г. Протокол за избор на съдия-
докладчик от 24.01.2007 г. Делото насрочено в открито съдебно заседание за 
26.02.2007 г. В съдебното заседание исковата молба е оставена без движение, 
тъй като е констатирано, че посоченият от ищеца адрес на ответника е 
неточен. С определение от 03.07.2007 г. е назначен служебен защитник на 
ответника. В съдебно заседание от 06.07.2007 г. е направено изменение на 
иска /присъединени към предмета други недвижими имоти/. На 27.07.2007 г. 
е наложена санкция на страна по чл. 65 от ГПК /отм./ и делото отложено за 
24.08.2007 г. Няма данни глобата да е събрана. В съдебното заседание, 
проведено на 24.08.2007 г. исковата молба отново е оставена без движение, за 
конкретизиране на писмените доказателства /в 4-то поред съдебно 
заседание/ По делото е представена молба-уточнение и насрочено съдебно 
заседание за 22.10.2007 г. постановено съдебно решение на 12.11.2007 г. 
  - гр. д. № 374/2007 г. /съдия Л. Петрова/ е образувано на 12.12.2007 г. 
по искова молба, постъпила на 12.12.2007 г. Протокол за избор на докладчик 
от 12.12.2007 г. Насрочено в открито съдебно заседание за 15.01.2008 г., като 
на тази дата е даден ход, събрани са доказателства и отложено за 19.02.2008 г. 
На 19.02.2008 г. е даден ход по същество и постановено решение на 
17.03.2008 г. Против решението е подадена въззивна жалба, на основание на 
която е образувано в. гр. д. № 1490/2008 г. Въззивното производство е 
образувано на 07.10.2008 г., получено в Окръжен съд-Стара Загора на 
30.09.2008 г. Делото е насрочено в открито съдебно заседание за 25.11.2008 г. 
На тази дата е даден ход по същество. С определение, постановено на 
20.12.2008 г., делото е възобновено за събиране на доказателства и насрочено 
за 03.02.2009 г. На 03.02.2009 г. е даден ход по същество и постановено 
решение на 04.03.2009 г., с което е приключило първата фаза на 
производството по делба. 
 Делото е насрочено във втора фаза за 28.05.2009 г. На тази дата делото 
е спряно по взаимно съгласие, като въпреки, че е започнало по реда на 
ГПК /отм./, съдът е постановил спиране по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК /нов/  

 
7. Обезпечителни производства 
 
 - ч. гр. д. № 57/2009 г. /съдия Хр. Вълчанова/ е образувано на 

09.03.2009 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила с вх. № 823/09.03.2009 г. 
С разпореждане от 09.03.2009 г. съдът е оставил молбата без движение, като е 
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указал на ищците да конкретизират описанието на имотите и искането си, 
каква е обезпечителната нужда, предвид факта, че върху имотите, чието 
обезпечение се иска, имат учредено право на ползване, което прави 
невъзможно разпореждането с тях, внасяне на държавна такса. Нова молба, 
депозирана с вх. № 888/13.03.2009 г. С Определение № 114/16.03.2009 г. е 
допуснато исканото обезпечение По делото е представено доказателство, че 
по искова молба, предявена от молителите, е образувано гр. д. № 138/2009 г. 
на Районен съд – Раднево. 

 - ч. гр. д. № 26/2009 г. /съдия Ф. Стоянова/ е образувано на 
02.02.2009 г. по молба, постъпила с вх. № 346/02.02.2009 г. Делото е 
изпратено по компетентност от Окръжен съд – Стара Загора. С Определение 
№ 37/02.02.2009 г. е допуснато обезпечение чрез налагане на запор върху 
сметки на длъжника в “ПИБ” АД; определен 30 дневен срок за предявяване 
на бъдещия иск и разпоредено издаването на обезпечителна заповед. С 
Определение № 52/18.02.2009 г. обезпечението е отменено, предвид подадена 
молба на молителя, в която са изложени обстоятелства за погасяване на 
задължението. 

 - ч. гр. д. № 303/2008 г. /съдия Хр. Вълчанова/ е образувано на 
18.11.2008 г. по молба, постъпила с вх. № 4368/18.11.2008 г. С разпореждане 
от 17.11.2008 г. молбата е оставена без движение за представяне на 
удостоверение за регистрация на автомобила и удостоверение за 
застрахователна стойност. С Определение № 290/24.11.2008 г. е допуснато 
исканото обезпечение и определен едномесечен срок за представяне на 
доказателство, че искът е предявен. Определението е съобщено на 25.11.2008 
г. По делото е представено като доказателство копие от исковата молба с вх. 
№ 4614/05.12.2008 г. на Районен съд – Раднево. 

 - ч. гр. д. № 287/2008 г. /съдия Хр. Вълчанова/ е образувано на 
28.10.2008 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила с вх. № 4101/28.10.2008 
г. С Определение № 270/28.10.2008 г. е допуснато обезпечение – възбрана. 
Определен е едномесечен срок за представяне на доказателство за завеждане 
на искова молба. Определението е съобщено на 31.10.2008 г. По делото е 
представено като доказателство копие от искова молба, депозирана с вх. № 
4473/26.11.2008 г. 

 
8. Заповедни производства. 
 
 - ч. гр. д. № 69/2009 г. /съдия Ф. Стоянова/ е образувано на 

23.03.2009 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило с вх. № 
996/23.03.2009 г. С разпореждане от 24.03.2009 г. съдът е приел, че 
заявлението отговаря на изискванията на чл. 127 и чл. 128 от ГПК и са 
представени надлежни писмени доказателства, разпоредил издаването на 
заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. Издадена Заповед № 
118/24.03.2009 г. за незабавно изпълнение. Отбелязано и издаването и 
получаването на изпълнителния лист. Приложен списък на лицата за 
уведомяване: “Ю. Б.” АД и длъжника. Съобщено на банката-кредитор. 
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 - ч. гр. д. № 25/2009 г. /съдия Хр. Вълчанова/ е образувано на 
02.02.2009 г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпил с вх. № 345/02.02.2009 
г. С Разпореждане № 42/05.02.2009 г. е разпоредено издаването на заповед за 
изпълнение. Заповед за изпълнение № 42/05.02.2009 г. Отбелязано е 
издаването и получаването на изпълнителен лист и заповед. Списък за 
уведомяване на кредитора и длъжника. Съобщение е изпратено само на 
банката. 

 - ч. гр. д. № 33/2009 г. /съдия Хр. Вълчанова/ е образувано на 
16.02.2009 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило с вх. № 
553/16.02.2009 г. С разпореждане от 18.02.2009 г., съдът, след като е 
констатирал, че към заявлението липсва документ за внесена държавна такса 
е оставил без движение и указал 7 – дневен срок за отстраняване на 
нередовностите. Разпореждане № 82/06.03.2009 г. за издаване на заповед за 
незабавно изпълнение. Издадена Заповед № 81/06.03.2009 г. по 417 от ГПК. 
Отбелязано издаването и получаването на изпълнителен лист. В списъка за 
уведомяване и двете страни, но съобщение е изпратено само на банката-
кредитор. 

 - ч. гр. д. № 51/2009 г. /съдия Ф. Стоянова/ е образувано на 
04.03.3009 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило с вх. № 
764/04.03.2009 г. С разпореждане от 06.03.2009 г. съдът е оставил без 
движение заявлението за внасяне на държавна такса. Разпореждане и заповед 
за незабавно изпълнение от 27.03.2009 г. Отбелязано издаването на 
изпълнителен лист върху извлечението от сметката на длъжника. Банката –
кредитор уведомена на 30.04.2009 г. 

 - ч. гр. д. № 53/2009 г. /съдия Ф. Стоянова/ е образувано на 
04.03.2009 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило с вх. № 
766/04.03.2009 г. С разпореждане от 06.03.2009 г. съдът е оставил без 
движение заявлението за внасяне на държавна такса. Разпореждане и заповед 
за незабавно изпълнение от 27.03.2009 г. Отбелязано издаването на 
изпълнителен лист върху извлечението от сметката на длъжника. Банката –
кредитор уведомена на 30.04.2009 г. 

 - ч. гр. д. № 44/2009 г. /съдия Ф. Стоянова/ е образувано на 
04.03.2009 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило с вх. № 
757/04.03.2009 г. С разпореждане от 06.03.2009 г. съдът е оставил без 
движение заявлението за внасяне на държавна такса. Разпореждане и заповед 
за незабавно изпълнение от 15.04.2009 г. Отбелязано издаването на 
изпълнителен лист върху извлечението от сметката на длъжника. Банката –
кредитор уведомена на 30.04.2009 г. 

 - ч. гр. д. № 85/2009 г. /съдия Ф. Стоянова/ е образувано на 
24.03.2009 г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило с вх. № 
1036/24.03.2009 г. С разпореждане от 27.03.2009 г. съдът е разпоредил 
издаване на заповед за изпълнение. Издадена заповед от същата дата и 
връчена на длъжника на 08.04.2009 г. По делото е постъпило възражение с вх. 
№ 1568/30.04.2009 г. С резолюция от тази дата съдът не го е администрирал, 
предвид това, че е подадено след указания в заповедта срок. 
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 - ч. гр. д. № 30/2009 г. /съдия Ф. Стоянова/ е образувано на 
06.02.2009 г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило с вх. № 
453/06.02.2009 г. С Разпореждане № 50/09.02.2009 г. е разпоредено 
издаването на заповед за изпълнение. Издадена е Заповед № 50/09.02.2009 г., 
връчена на длъжника на 03.04.2009 г. По делото е постъпило възражение с вх. 
№ 1210/07.04.2009 г. С определение, постановено в закрито заседание на 
08.04.2009 г., съдът е указал на заявителя, че може да предяви иск по чл. 415, 
ал. 2 от ГПК., както и за последиците, в случай, че такъв не бъде предявен. С 
Определение № 190/29.05.2009 г. съдът е обезсилил Заповед № 50/09.02.2009 
г., съобщено на страните на 15 и 16.06.2009 г. 

 - ч. гр. д. № 112/2008 г. /Ф. Стоянова/ е образувано на 21.05.08г. по 
Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК с 
вх.№2197/21.05.08г. – извлечение от счетоводни книги. С разпореждане от 
23.05.08г. е разпоредено издаването на заповед за незабавно изпълнение и 
изпълнителен лист. Издадена е заповед №66/27.05.08г. за изпълнение на 
парично задължение по чл.417 от ГПК. Молителят е уведомен на 11.06.08г. 
със съобщение от 27.05.08г. Върху издадената заповед за изпълнение е 
направено отбелязване за получаване на изпълнителен лист, препис от 
заповедта за изпълнение и разпореждане на 11.06.08г. Отбелязване на 
издаването на издаването на изпълнителен лист е направено върху заповедта 
за изпълнение и документа, послужил като основание за нейното издаване, 
като е посочена само дата – 27.05.08г. / не е посочената сумата, за която се 
издава изпълнителен лист и длъжността на лицето, направило отбелязването/.  

 - ч.гр.д.№113/2008г. /Ф. Стоянова/ е образувано на 21.05.08г. по 
Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с 
вх.№2198/21.05.08г. – извлечение от счетоводни книги. С разпореждане от 
23.05.08г. е разпоредено издаването на заповед за незабавно изпълнение и 
изпълнителен лист. Издадена е заповед №67/27.05.08г. за изпълнение на 
парично задължение по чл.417 от ГПК. Молителят е уведомен на 11.06.08г. 
със съобщение от 27.05.08г. Върху издадената заповед за изпълнение е 
направено отбелязване за получаване на изпълнителен лист, препис от 
заповедта за изпълнение и разпореждане на 11.06.08г. Отбелязване на 
издаването на издаването на изпълнителен лист е направено върху заповедта 
за изпълнение и документа, послужил като основание за нейното издаване, 
като е посочена само дата – 27.05.08г. / не е посочената сумата, за която се 
издава изпълнителен лист и длъжността на лицето, направило отбелязването/.  

 - ч. гр. д. № 114/2008 г. /Ф. Стоянова/ е образувано на 21.05.08г. по 
Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с 
вх.№2199/21.05.08г. – извлечение от счетоводни книги. С разпореждане от 
23.05.08г. е разпоредено издаването на заповед за незабавно изпълнение и 
изпълнителен лист. Издадена е заповед №68/27.05.08г. за изпълнение на 
парично задължение по чл.417 от ГПК. Молителят е уведомен на 11.06.08г. 
със съобщение от 27.05.08г. Върху издадената заповед за изпълнение е 
направено отбелязване за получаване на изпълнителен лист, препис от 
заповедта за изпълнение и разпореждане на 11.06.08г. Отбелязване на 
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издаването на издаването на изпълнителен лист е направено върху заповедта 
за изпълнение и документа, послужил като основание за нейното издаване, 
като е посочена само дата – 27.05.08г. / не е посочената сумата, за която се 
издава изпълнителен лист и длъжността на лицето, направило отбелязването/.  

 - ч. гр. д. № 164/2008 г. /Л. Петрова/ е образувано на 21.07.08г. по 
Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК с 
вх.№3010/21.07.08г. – запис на заповед. Записът на заповед / за сумата от 
3000 лв./ в оригинал е приложен по делото. /има трима поръчители/. В 
заявлението за издаване на заповед за изпълнение е посочен длъжника и един 
от поръчителите, посочен е размер на паричното вземане – 752 лв. Издадена е 
заповед №133/24.07.08г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от 
ГПК, с която е разпоредено четиримата длъжници да заплатят сумата от 752 
лв. За издадената заповед за изпълнение са уведомени молителя на 28.07.08г. 
със съобщение от 24.07.08г. и само един от длъжниците / един от тримата 
поръчители/ съответно 30.10.08г. със съобщение от 24.07.08г.  

Върху издадената заповед за изпълнение е направено отбелязване за 
получаване на изпълнителен лист на 21.10.08г., като е посочена и сумата, за 
която е издаден изпълнителния лист. Върху документа, послужил като 
основание за издаването на заповедта за изпълнение, е направено отбелязване 
за издаване на изпълнителен лист, като е посочена само дата – 24.07.08г. /не е 
посочената сумата, за която се издава изпълнителен лист и длъжността на 
лицето, направило отбелязването/.  

 - ч. гр. д. № 165/2008 г. /Л. Петрова/ е образувано на 21.07.08г. по 
Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК с 
вх.№3011/21.07.08г. – запис на заповед. Записът на заповед / за сумата от 
3000 лв./ в оригинал е приложен по делото. /има трима поръчители/. В 
заявлението за издаване на заповед за изпълнение е посочен длъжника и един 
от поръчителите, посочен е размер на паричното вземане – 1845 лв. Издадена 
е заповед №134/24.07.08г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от 
ГПК, с която е разпоредено четиримата длъжници да заплатят сумата от 1845 
лв. За издадената заповед за изпълнение са уведомени молителя на 28.07.08г. 
със съобщение от 24.07.08г. и само един от длъжниците / един от тримата 
поръчители/ съответно 30.10.08г. със съобщение от 24.07.08г.  

Върху издадената заповед за изпълнение е направено отбелязване за 
получаване на изпълнителен лист на 21.10.08г., като е посочена и сумата, за 
която е издаден изпълнителния лист. Върху документа, послужил като 
основание за издаването на заповедта за изпълнение е направено отбелязване 
за издаване на изпълнителен лист, като е посочена само дата – 24.07.08г. / не 
е посочената сумата, за която се издава изпълнителен лист и длъжността на 
лицето, направило отбелязването/.  

 - ч. гр. д. № 163/2008 г. /Л. Петрова/ е образувано на 18.07.08г. след 
постъпване с вх.№2997/18.07.08г. на гр.д.№1780/2008г. по описа на Районен 
съд гр. Стара Загора по подсъдност. С определение №1967/02.07.08г. на 
Районен съд гр.Стара Загора производството по образуваното 
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гр.д.№1780/2008г. е прекратено на основание чл. 118, ал. 2 от ГПК, тъй като 
постоянният адрес на длъжниците е в района на Районен съд гр. Раднево.  

Издадена е заповед №132/24.07.08г. за изпълнение на парично 
задължение по чл.417 от ГПК. Молителят е уведомен на 29.07.08г. със 
съобщение от 24.07.08г. Само върху издадената заповед за изпълнение е 
направено отбелязване за получаване на изпълнителен лист, препис от 
заповедта за изпълнение и разпореждане на 29.07.08г., като е посочена и 
сумата, за която е издаден изпълнителния лист.  

 - ч. гр. д. № 194/2008 г. /Хр. Вълчанова/ е образувано на 25.08.08г. по 
Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с 
вх.№3406/22.08.08г. – извлечение от счетоводни книги. С разпореждане 
№164/25.08.08г. е разпоредено издаването на заповед за незабавно 
изпълнение и изпълнителен лист. Издадена е заповед №164/25.08.08г. за 
изпълнение на парично задължение по чл.417 от ГПК. Молителят е уведомен 
на 26.08.08г. със съобщение от 25.08.08г. Върху издадената заповед за 
изпълнение е направено отбелязване за получаване на изпълнителен лист, 
препис от заповедта за изпълнение и разпореждане на 27.08.08г. Отбелязване 
на издаването на изпълнителен лист е направено върху заповедта за 
изпълнение и документа, послужил като основание за нейното издаване, като 
е посочена само дата – 25.08.08г. /, но не е посочената сумата, за която се 
издава изпълнителен лист и длъжността на лицето, направило отбелязването/.  

 - ч. гр. д. № 195/2008 г. /Хр. Вълчанова/ е образувано на 25.08.08г. по 
Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с вх. 
№3407/22.08.08 г. – извлечение от счетоводни книги. С разпореждане 
№163/25.08.08г. е разпоредено издаването на заповед за незабавно 
изпълнение и изпълнителен лист. Издадена е заповед №163/25.08.08г. за 
изпълнение на парично задължение по чл.417 от ГПК. Молителят е уведомен 
на 27.08.08г. със съобщение от 25.08.08г. Върху издадената заповед за 
изпълнение е направено отбелязване за получаване на изпълнителен лист, 
препис от заповедта за изпълнение и разпореждане на 27.08.08г. Отбелязване 
на издаването на издаването на изпълнителен лист е направено върху 
заповедта за изпълнение и документа, послужил като основание за нейното 
издаване, като е посочена само дата – 25.08.08г. / не е посочената сумата, за 
която се издава изпълнителен лист и длъжността на лицето, направило 
отбелязването/. 

 
9. Съдебни поръчки. 
 
 - ч. гр. д. № 140/2008 г. /съдия Ф. Стоянова/ е образувано на 

27.06.2008 г. по молба на чужд съд /Република Турция/, чрез МП, постъпила с 
вх. № 2707/27.06-2008 г. за издаване на копие на удостоверение за сключен 
граждански брак. С разпореждане от 27.06.2008 г. съдът е разпоредил да се 
изиска от Община – Раднево и от Кметство Поточница, обл. Хасково копие от 
исканото удостоверение, в случай, че има такова. Писма са изпратени на 
08.07.2008 г. Предвид отговора на Община – Раднево, с разпореждане от 



 20 

17.07.2008 г., е изискано такова от Община – Димитровград. От последната е 
постъпила информация, че двете лица нямат сключен граждански брак, както 
и няма данни за наличие на деца. Постановено е Определение № 
139/29.07.2008 г., с което производството е прекратено и съдебната поръчка е 
върната на Министерството на правосъдието. 

 - ч. гр. д. № 115/2008 г. /съдия Ф. Стоянова/е образувано на 
13.04.2009 г. по молба за правна помощ на съдия-изпълнител от Република 
Франция, относно връчване на документи, постъпила чрез МП с вх. № 
1256/13.04.2009 г. С разпореждане от 13.04.2009 г. е изискана информация от 
ИИС “Справки” към РПУ – Раднево за лицето, на което да бъдат връчени 
документите. С разпореждане от 28.04.2009 г. делото е насрочено в открито 
съдебно заседание за 07.05.2009 г., на която дата да се призове лицето, както 
и същото да бъде информирано за възможността да откаже да приеме 
документа, ако не е изготвен на български език, съгласно чл. 8, § 1 от 
Регламент 1393/2007 г. С Определение № 153/29.04.2009 г., съдът, след като е 
констатирал, че в призовката е отбелязано, че на адреса живее трето лице, с 
оглед на което съдебната поръчка не може да бъде изпълнена, е прекратил 
производството по делото и разпоредил връщането й на Министерство на 
правосъдието. 

 - ч. гр. д. № 37/2008 г. /Л. Петрова/. Съдебна поръчка за разпит по 
делегация. Делото е образувано на 15.02.08г. по постъпил с вх. 
№735/15.02.08г. с писмо на Окръжен съд гр. Пловдив препис от протокол от 
24.01.08г. и препис от определение №335/11.02.08г., с което е насрочено 
производство за разпит на ответник от Районен съд гр.Раднево по чл. 275, ал. 
3 от ГПК. Проведено е открито съдебно заседание на 19.03.08 г. в ДПБ 
гр.Раднево, в което е разпитана ответницата по гр. д. № 3099/2007г. по описа 
на Окръжен съд гр. Пловдив, съдебната поръчка е счетена за изпълнена и 
производството по делото е прекратено. С изх.№37/21.03.08г. на Окръжен съд 
гр. Пловдив е върната изпълнената гражданска съдебна поръчка.  

 
10. Дела по чл. 73, ал. 2 от Семейния кодекс. 
 
 - ч. гр. д. № 301/2008 г. /Хр. Вълчанова/ е образувано на 18.11.08 г. по 

молба по чл. 73, ал. 2 от СК, постъпила с вх.№4351/18.11.08г. за разрешение 
да се извърши сделка на разпореждане с недвижим имот – продажба. Към 
молбата са приложени удостоверение за наследници, скици – 2 бр. и 
удостоверение за данъчна оценка. С разпореждане от 18.11.08г. е разпоредено 
изпращане на препис от постъпилата молба с приложените към нея 
доказателства на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Раднево, с оглед 
представяне на социален доклад в тридневен срок. Дирекция “Социално 
подпомагане” гр. Раднево е уведомена на 25.11.08г. със съобщение от 
24.11.08г. С вх.№4490/27.11.08 г. е постъпило становище от ДСП гр. Раднево.  

Върху постъпилата молба има ръкописна резолюция от 27.11.08г. – “ 
з.з. №293 Да се издаде удостоверение” – с подпис, без данни за лицето, което 
го е положило. С определение №293/27.11.08г., с което съдът е разпоредил да 
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се издаде удостоверение за разрешение в уверение на това, че 
непълнолетното лице и неговата майка могат да продадат наследствената 
идеална част от подробно описани недвижими имоти. Производството по 
делото е прекратено. За определението на съда молителят е уведомен на 
27.11.08г. със съобщение от 27.11.08г. Издадено е удостоверение 
изх.№301/28.11.08г. в уверение на това, че в РРС има образувано 
гр.д.№301/2008г., по което има издадено разрешение, че посочените лица 
могат да продадат наследствения си недвижим имот. Има приложен протокол 
от архива на системата за случайно разпределение на делата.  

 - ч. гр. д. № 302/2008 г. /Хр. Вълчанова/ е образувано на 18.11.08 г. по 
молба по чл.73, ал.2 от СК, депозирана с вх.№4367/18.11.08г., за разрешение 
да се извърши сделка на разпореждане с МПС. Към молбата са приложени 
удостоверение за наследници, удостоверение за раждане и свидетелство за 
регистрация на МПС. С разпореждане от 18.11.08г. е разпоредено изпращане 
на препис от постъпилата молба с приложените към нея доказателства на 
Дирекция “Социално подпомагане” гр. Раднево, с оглед представяне на 
социален доклад в тридневен срок. Дирекция “Социално подпомагане” гр. 
Раднево е уведомена на 25.11.08 г. със съобщение от 24.11.08г. С 
вх.№4489/27.11.08г. е постъпило становище от ДСП гр. Раднево.  

Върху постъпилата молба има ръкописна резолюция от 27.11.08г. – “ 
з.з. №294 Да се издаде удостоверение” – с подпис, без данни за лицето, което 
го е положило. С определение №294/27.11.08г., с което съдът е разпоредил да 
се издаде удостоверение за разрешение в уверение на това, че малолетното 
дете и неговата майка могат да продадат подробно описано МПС. 
Производството по делото е прекратено. За определението на съда молителят 
е уведомен на 27.11.08г. със съобщение от 27.11.08г. Издадено е 
удостоверение изх.№302/28.11.08г. в уверение на това, че в РРС има 
образувано гр.д.№302/2008г., по което има издадено разрешение, че 
посочените лица могат да продадат описаното МПС. Има приложен протокол 
от архива на системата за случайно разпределение на делата.  

 - ч. гр. д. № 331/2008 г. /Хр. Вълчанова/ е образувано на 18.12.08г. по 
молба по чл.73, ал.2 от СК, постъпила с вх.№4830/18.12.08г., за разрешение 
да се извърши сделка на разпореждане с МПС. Към молбата са приложени 
копия на лични карти, епикриза, свидетелство за регистрация на МПС, 
експертно решение на РЕЛК и становище от Дирекция “Социално 
подпомагане” гр. Раднево. С разпореждане от 18.12.08г. производството по 
делото е оставено без движение, с дадени указания за представяне в 2-дневен 
срок на доказателства, че разпореждането ще е в интерес на детето. За 
разпореждането на съда молителят е уведомен на 08.01.09г. със съобщение от 
21.12.08г. В изпълнение на дадените указания е депозирана молба с 
вх.№126/19.01.09г.  

С определение от 19.01.09г. съдът е разпоредил да се издаде 
удостоверение за разрешение в уверение на това, че непълнолетното дете и 
неговата майка могат да продадат подробно описано МПС. Производството 
по делото е прекратено. За определението на съда молителят е уведомен на 
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19.01.09г. със съобщение от 19.01.09г. Издадено е удостоверение 
изх.№331/17.02.09г. в уверение на това, че в РРС има образувано 
гр.д.№331/2008г., по което има издадено разрешение, че посочените лица 
могат да продадат описаното МПС. Има приложен протокол от архива на 
системата за случайно разпределение на делата.  

 - ч. гр. д. № 125/2008 г. /Ф. Стоянова/ е образувано на 09.06.08г. по 
молба чл.73, ал. 2 от СК, депозирана с вх.№2459/09.06.08г. за разрешение да 
се извърши сделка на разпореждане с МПС. Към молбата са приложени 
копия на удостоверение за наследници и свидетелство за регистрация на 
МПС. С разпореждане от 10.06.08г. производството по делото е оставено без 
движение, с дадени указания за представяне удостоверение за раждане на 
детето. С разпореждане от з.з.№112/25.06.08г. е разпоредено изпращане на 
препис от молбата на ДСП гр. Раднево. С вх.№2696/25.06.08г. е депозирана 
молба в изпълнение на дадените указания. С вх.№2847/09.07.08г. е 
депозирано становище от ДСП гр. Раднево. С определение №123/30.07.08г. 
съдът е разпоредил да се издаде удостоверение по силата, на което 
молителката като законна представителка на малолетното си дете да 
продаден подробно описано МПС – собственост на детето. Издадено е 
удостоверение изх.№125/28.07.08г. в уверение на това, че в РРС има 
образувано гр.д.№125/2008г., по което има издадено разрешение, че 
посочените лица могат да продадат описаното МПС, собственост на 
малолетното дете. Има приложен протокол от архива на системата за 
случайно разпределение на делата.  

 - ч.гр. д. № 8/2008 г. /Ф. Стоянова/ е образувано на 23.01.08г. по 
молба по чл.73, ал.2 от СК, постъпила с вх.№350/23.01.08г. за назначаване на 
особен представител. Към молбата са приложени копия на удостоверение за 
наследници, скица, акт за раждане и др. С вх.№414/29.01.08г. е депозирано 
становище от ДСП гр.Раднево. С определение №7/29.01.08г. съдът е назначил 
особен представител на непълнолетното дете. Издадено е удостоверение 
изх.№8/31.01.08г. в уверение на това, че съдът е назначил особен 
представител на непълнолетното дете за дарение на подробно описан 
недвижим имот. Има приложен протокол от архива на системата за случайно 
разпределение на делата.  

 
От направените констатации се налагат следните изводи за 

дейността на Районен съд – Раднево: 
 
В работата на съда се отчитат следните инцидентни пропуски: 
1. По част от гражданските дела, образувани по реда на ГПК / в сила от 

01.03.2008 г./ не е правен доклад по реда на чл. 146 от ГПК; 
2. Съдебни заседания са отлагани с резолюции на съдия-докладчик по 

делото, изписани върху списъците за призоваване, без да е налице 
уважителна причина или основание за това; 
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3. Съдебни заседания са отлагани поради служебна ангажираност на 
процесуални представители на страните по делото; 

4. Често съдебни заседания са отлагани за друга неопределена дата, с 
ново призоваване на страните,без да е налице процесуално основание за 
такова отлагане, респ. насрочване; 

5. По гражданско дело започнало по реда на ГПК  /отм./, съдът е 
постановил спиране по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК /нов/ - гр. д. № 374/2007 г./; 

6. В производствата по обезпечаване на бъдещ иск са допускани повече 
от една обезпечителна мярка – напр. запор върху няколко банкови сметки и 
повече от един имоти без допускането да е съпроводено с условия – след 
изчерпването на първата обезпечителна мярка и не е изследвана, респ. 
доказвана обезпечителната нужда; 

7. По делата, образувани по чл. 427 от ГПК не са правени 
отбелязванията, предвидени в чл. 418, ал. 2 от ГПК едновременно върху 
представения документ и върху издадения изпълнителен лист. Не е 
отразявано за каква сума точно се издава изпълнителния лист; 

Проверката отчита и добри резултати за работата на Районен съд - 
Раднево, изразяващи се в: 

 делата са образувани в деня на постъпването на исковите молби и са 
администрирани незабавно; 

 по всяко дело е приложен протокол-разпечатка за определяне на съдия 
докладчик , съгласно принципа, определен в чл. 9 от ЗСВ; 

 проверката редовността на исковите молби е извършвана в деня, най-
късно на следващия ден, от депозирането им в Районен съд-Раднево, като са 
изключение делата, по които това е ставало на по-късна дата; 

 при постъпване на писмен отговор в срока, определен в чл. 131 от ГПК, 
съдът е постановявал определение по чл. 140 от ГПК на същата дата; 

 съдебните заседания се насрочват през 1 месец; 
 спрените дела са администрирани редовно 
 делата, образувани по реда на ГПК в сила от 01.03.2008 г., са 

отсрочвани през около месец като сред най-честите причини за отлагане 
могат да бъдат посочени неизготвяне на експертиза и искания за събиране на 
доказателства или нередовно призоваване; 

въззивните жалби са администрирани в срок; 
съдебните книги и регистри се водят редовно , прецизно и пълно; 
 

Въз основа на направените констатации ИВСС прави следната  
препоръка: 

 Административният ръководител на Районен съд – Раднево да упражни 
правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ  по свикване на общо събрание 
на съда и сведе до знанието му  констатациите по настоящия акт в 1-месечен 
срок от получаването. 
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На основание чл.58, ал. 3 от Закона за съдебната власт, настоящият акт 
да се изпрати на председателя на Районен съд - Раднево, на председателя на 
Окръжен съд – Стара Загора и Висшия съдебен съвет. 

 
 
 
     ИНСПЕКТОР: 
        /Н. СТОЕВА/ 
 


