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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 – ГР. СТАРА ЗАГОРА 
 

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 № 232/31.08.2009 г. на главния инспектор на Инспектората към 
Висшия съдебен съвет, в периода от 07.09 до 10.09.09г. се извърши 
комплексна проверка, относно работата по граждански дела в Районен съд 
гр.Стара Загора. 

Срок за извършване на проверката: от 01.09.2009 г. до 17.09.2009 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 гражданските дела, 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 2008 г. в Районен съд гр. Стара Загора съдийският състав е 
включвал следните граждански състави: 

 I-ви граждански състав - съдия Генчо Атанасов – зам.председател 
на Районен съд гр.Стара Загора  

 II-ри граждански състав – съдия Александър Георгиев  
 III-ти граждански състав - съдия Емилия Енчева  

 Изх. №……………… 
 Дата: …………….… 



2 
 

 IV-ти граждански състав – съдия Живко Желев 
 V-ти граждански състав – съдия Стела Георгиева 
 VI-ти граждански състав – съдия Таня Илкова 
 VII-ми граждански състав – съдия Веселина Мишова 
 VIII-ми граждански състав – съдия Антония Тонева 
 X-ти граждански състав – съдия Милена Колева  
 XI-ти граждански състав – съдия Кирил Аджелев 
 XII-ти граждански състав – съдия Иван Режев 

Към всеки съдия са разпределени постоянен секретар – протоколист / по 
един за всеки съдия/ и съдебен деловодител /по един за двама съдии/ от 
съответното отделение.  

2. Сграден фонд и техническа обезпеченост. 
 
          Районен съд гр.Стара Загора се помещава в сградата на съдебната палата 
в гр.Стара Загора. Съгласно данните от отчетния доклад на съда за 2008 г. 
помещенията, с който разполага Районен съд гр.Стара Загора са крайно 
недостатъчни за нормалното функциониране на съда и службите към него. 
Идентифициран е недостиг на съдийски кабинети и съдебни зали.  
 През 2008г. е въведен програмен продукт за управление на делата 
/АСУД/. Към 31.12.08г. Районен съд гр.Стара Загора е обезпечен с 
необходимата компютърна техника и програмни продукти.  
 

3. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор по чл. 
9 ЗСВ. 

  
В Районен съд гр.Стара Загора е въведена компютърна програма за 

електронно разпределение на делата , съобразно поредността на постъпването 
им.  

 
 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.  

 
ІІ. Проверка на организацията по образуването, движението и 

приключването на делата на основание чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. 
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През 2008г. в Районен съд гр.Стара Загора за постъпили общо 4992 
граждански дела. Към 01.01.08г. са останали несвършени общо 353 дела от 
гражданско правен характер. През 2008г. се наблюдава тенденция на 
устойчивост на постъпленията на дела от гражданско правен характер спрямо 
предходната година. Констатира се значително увеличение на постъплението 
на дела по чл.237 от ГПК /отм./ и чл.410 и чл.417 от ГПК спрямо предходните 
години. 

Общият брой на свършените дела от гражданско правен характер през 
годината е 4801, като в края на отчетния период несвършени са останали 544 
дела.  

Останалите несвършени гр.дела в края на отчетния период, а именно 
към 31.12.2008г. са общо 544, което показва значително намаление на броя 
останалите несвършени дела спрямо предходните години, изключение на 
предходната 2007г. 
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През 2008г. са обжалвани общо 385 съдебни акта, като от тях са 

отменени 38 съдебни акта изцяло, 37 съдебни акта са частично отменени, 
производството по 5 дела е прекратено във въззивната инстанция. През 2008г. 
в сравнение с предходните три години е най-нисък броя на обжалваните 
съдебни актове. Броят на оставените в сила съдебни актове представлява 70% 
от общия брой на обжалвани съдебни актове.  

 
За 2008г. средната натовареност  по щат е 36,42 – за гражданското 

отделение 44,54, а за наказателното отделение – 27, 40. 
 

         На случаен принцип бяха изискани и проверени следните дела: 

 I-ви граждански състав – съдия Генчо Атанасов – зам.председател 
на Районен съд гр.Стара Загора. 

1. Висящи дела.  
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- гр.д.№2592/2009г. - Делото е образувано на 09.06.2009г. по искова 
молба с вх.№12045/08.06.09г. С разпореждане от 09.06.09г. производството по 
делото е оставено без движение, с дадени указания за отстраняване на 
несъответствията между обстоятелствената част на исковата молба и искането 
към съда, както и за внасяне на дължимата държавна такса. Ищецът е 
уведомен на 17.06.09г. със съобщение от 10.06.09г. С оглед на дадените 
указания е депозирана на 19.06.09г. “молба за отстраняване на нередовност на 
искова молба”. С разпореждане от 22.06.09г.  съдът е разпоредил изпращане 
на препис от исковата молба на ответника, съобразно изискванията на чл.131 
от ГПК. Ответникът е уведомен на 24.06.09г. със съобщение от 23.06.09г.  С 
определение от 28.07.09г. съдът се е произнесъл по всички предварителни 
въпроси и по допускане на доказателствата, съобразно изискванията на чл.140 
от ГПК и е насрочил делото за разглеждане в открито съдебно заседание за 
23.09.09г. Страните са уведомени със съобщения от 29.07.09г., съответно 
ищеца – на 03.08.09г., ответника – на 30.07.09г.  

- гр.д.№2102/2009г. - Делото е образувано на 14.05.2009г. по искова 
молба с вх.№9873/14.05.09г. С разпореждане от 16.05.09г. съдът е разпоредил 
изпращане на препис от исковата молба на ответника, съобразно изискванията 
на чл.131 от ГПК. Ответникът е уведомен на 18.05.09г. със съобщение от 
18.05.09г.  С вх.№12799/18.06.09г. е депозиран отговор на исковата молба. С 
определение от 19.06.09г. съдът се е произнесъл по всички предварителни 
въпроси и по допускане на доказателствата, съобразно изискванията на чл.140 
от ГПК. На 26.06.09г. е депозирано становище от ищеца по постъпилия от 
ответника отговор на исковата молба. С определение от 26.06.09г. вещото 
лице, по назначената по делото експертиза, е задължено да отговори и на 
поставения в становището на ищеца въпрос. На 13.07.09г. е депозирано 
заключението на вещото лице. Проведено е открито съдебно заседание на 
22.07.09г., в което на делото е даден ход, приети са доказателства, изслушано е 
вещото лице и делото е отложено за 16.09.09г., с оглед на поставената 
допълнителна задача към назначената по делото експертиза. 

- гр.д.№2078/2009г. - Делото е образувано на 14.05.2009г. по искова 
молба с вх.№9751/13.05.09г. С разпореждане от 14.05.09г. производството по 
делото е оставено без движение, с дадени указания за внасяне на дължимата 
държавна такса. Съобщение до ищеца от 15.05.09г. е върнато с отбелязване от 
25.05.09г., че на адреса не е открит представител на ищеца. С оглед на 
дадените указания е депозирана молба от 25.05.09г. Съобщение до ответника 
от 27.05.09г. е върнато с отбелязване от 10.06.09г., че фирмата е напуснала 
адреса. На 10.06.09г. е изготвено уведомление по чл.47 от ГПК. С 
разпореждане от 26.06.09г. е разпоредено на основание чл.50, ал.4 от ГПК 
съобщението да се счита за връчено на 24.06.09г. С определение от 28.07.09г. 
съдът се е произнесъл по всички предварителни въпроси и по допускане на 
доказателствата, съобразно изискванията на чл.140 от ГПК и е насрочил 
делото за разглеждане в открито съдебно заседание за 23.09.09г. Съобщения 
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до страните са изпратени на 29.07.09г. и са получени от ищеца – на 30.07.09г. 
Не е върнато изпратеното до ответника съобщение.  

 
2.  Спрени дела. 
- гр. д. № 386/2008 г. – Делото е образувано на 29.02.2008 г. по искова 

молба, постъпила в съда с вх. № 5457/29.02.2008 г. С исковата молба е 
направено искане за спиране на настоящото дело до приключване на друго, 
образувано по ревандикационен иск. С разпореждане от 04.03.2008 г. съдът е 
оставил делото без движение и дал указания за отстраняване на нередовности 
на исковата молба. С молба от 11.03.2008 г са отстранени нередовностите на 
исковата молба. С определение от 14.03.2008 г., съдът, след като е 
констатирал, че при извършената служебна проверка е установено наличието 
на преюдициален спор, е спрял производството по делото Срещу 
определението за спиране е подадена частна жалба, по която, Окръжен съд-
Стара Загора е образувал в. ч. гр. д. № 765/2008 г. Жалбата е постъпила в 
окръжния съд на 30.07.2008 г., като по делото е постановено Определение № 
550/07.08.2008 г. По делото са правени редовно справки за хода на 
преюдициалния спор.  

- гр. д. № 22/2001 г.- Делото  е образувано на 27.12.2000 г. по молба за 
отмяна на заповед за уволнение по КТ, постъпила с вх. № 17669/27.12.2000 г. 
С разпореждане от 26.01.2001 г. съдът е оставил молбата без движение и дал 
указания за отстраняване на нередовностите на исковата молба. След 
проведени съдебни заседания на 25.04.2001 г., 27.09.2000 г., 13.11.2001 г., 
13.11.2001 г., 26.03.2002 г., 23.04.2002 г. С протоколно определение от 
23.04.2002 г. съдът е спрял производството по делото на основание чл. 182, ал. 
1, б. „д” от ГПК. Правени са справки във връзка със спирането. След 
възобновяване на делото същото е насрочено в съдебно заседание за 
26.11.2008 г. 16.12.2008 г. С протоколно определение от 16.12.2008 г. исковата 
молба е оставен без движение и дадени указания на ищеца да представи 
доказателства за правоприемника на ответника Район-Стара Загора на „Б.” 
ЕАД, гр. София. С определение, постановено в закрито заседание, съдът е 
насрочил делото в открито заседание за 25.03.2009 г. На тази дата е спрял 
производството по делото по чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. По делото са 
правени редовно справки за хода на преюдициалния спор. 

 
3. Без движение. 
 - гр. д. № 2264/2009 г. – Делото е образувано на 22.05.2009 г. по искова 

молба по чл. 99 от СК, постъпила с вх. № 10589/22.05.2009 г. С разпореждане 
по 131 от ГПК, постановено на 25.05.2009 г., съдът е указал изпращане препис 
от исковата молба и последиците от неизпращане на писмен отговор. С 
разпореждане от 13.07.2009 г. съдът е оставил исковата молба без движение, 
за отстраняване на нередовности, като е указал на ищеца да представи справка 
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за адресната регистрация на ответника. Съобщението е получено от ищеца на 
20.08.2009 г. 

 
4. Дела, минали през въззивна инстанция. 
- гр.д.№1664/2008г. - Делото е образувано на 08.12.08г. по искова 

молба от 08.12.08г. Проведено открито съдебно заседание на 25.02.09г., в 
което на делото е даден ход по същество. Постановено е решение 
№42/25.03.09г.  Въззивна жалба срещу постановеното решение е постъпила в 
Районен съд гр.Стара Загора с вх.№7691/13.04.09г. Делото е постъпило в 
Окръжен съд гр.Стара Загора с вх.№6387/16.05.09г. На 18.05.09г. е образувано 
в.гр.д.№ 279/2009г. Постановено е решение №238/13.07.09г., с което е 
отменено решението на Районен съд гр.Стара Загора в частта, относно вината 
за прекратяване на брака.  

- гр.д.№812/2008г. - Делото е образувано на 05.06.08г. по искова 
молба от 05.06.08г. В проведено на 09.12.08г. открито съдебно заседание на 
делото е даден ход по същество. Постановено е решение №50/09.01.09г. 
Въззивна жалба срещу постановеното решение е постъпила в Районен съд 
гр.Стара Загора с вх.№2929/11.02.09г. Делото е постъпило в Окръжен съд 
гр.Стара Загора с вх.№4435/31.03.09г. На 06.04.09г. е образувано в.гр.д.№ 
212/2009г. Постановено е решение №217/02.07.09г., с което е потвърдено 
решението на Районен съд гр.Стара Загора.  

- гр.д.№1550/2008г. - Делото е образувано на 10.11.08г. по искова 
молба от 10.11.08г. В проведено на 14.01.09г. открито съдебно заседание на 
делото е даден ход по същество. Постановено е решение №98/13.02.09г. 
Въззивна жалба срещу постановеното решение е постъпила в Районен съд 
гр.Стара Загора с вх.№4443/04.03.09г. Делото е постъпило в Окръжен съд 
гр.Стара Загора с вх.№4914/10.04.09г. На 13.04.09г. е образувано в.гр.д.№ 
220/2009г. Постановено е решение №236/07.07.09г., с което е потвърдено 
решението на Районен съд гр.Стара Загора. Страните са уведомени със 
съобщения от 08.07.09г. съответно на 09.07.09г. 

 
5. Заповедни производства. 
- ч. гр. д. № 3527/2009 г.  – Делото е образувано на 31.07.2009 г. по 

заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило на 31.07.2009 г. Издадена Заповед № 
2485/03.08.2009 г. На гърба на заповедта е отразено издаването на 
изпълнителен лист, като не е посочена сумата, за която е издаден. По 
делото е приложена разписка, подписана от заявителя, в която се посочва 
датата, на която същият е получил заповедта и изпълнителния лист. 

- ч. гр. д. № 3575/2009 г.  – Делото е образувано на 04.08.2009 г. по 
заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило на 04.08.2009 г. Издадена Заповед № 
2497/06.08.2009 г. Върху извлечението от сметките на длъжника в банката е 
отразено издаването на заповед за незабавно изпълнение. На гърба на 
заповедта е отразено издаването на изпълнителен лист, като не е посочена 
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сумата, за която е издаден. Оригиналът на изпълнителния лист не е изпратен 
на заявителя и се намира по делото. 
  - ч. гр. д. № 3000/2009 г. – Делото е образувано на 02.07.2009 г. по 
заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило на 02.07.2009 г. Издадена Заповед № 
2053/02.07.2009 г., съобщена на длъжника на 13.07.2009 г. На гърба на 
Заповедта е отбелязано в син печат издаването на изпълнителен лист и сумата, 
за която е издаден. Същият е издаден след влизане в сила на заповедта с 
разпореждане от 05.08.2009 г. Подготвено съобщение, с приложение 
издадения изпълнителен лист, от 05.08.2009 г., което не е изпратено на 
заявителя.  
 

6. Обезпечителни производства.  
- ч.гр.д.№2070/2009г. 
- ч.гр.д.№1141/2009г. 

 
Изводи за дейността на състава: 
 
●   Съдът е администрирал незабавно редовността на исковите молби.  
 Съдът своевременно е  изпълнявал задълженията си по чл. 131 от 

ГПК.  
●  След постъпване на писмения отговор по исковата молба, съдът 

незабавно е предприемал необходимите действия във връзка с  подготовката 
на делото в закрито заседание.  

●  Съдебните заседания са насрочвани през месец, месец и половина, 
основно делата са отлагани за събиране на доказателства или поради 
нередовно призоваване на страна. Констатирани са дела /гр.д.№1658/2006г., 
гр.д.№1663/2008г./ които са отлагани за постигане на спогодба. 

●  Съдебните решения са постановявани в едномесечен срок.  
●  Спрените дела са администрирани редовно, като редовно са 

извършвани справки за хода на преюдициалните спорове, в случаите на 
спиране на производството на основание чл.182, ал.1, б. «г» от ГПК /отм./ или 
чл.229, ал.1, т.4 от ГПК 

●  Съдебните актове по постъпилите заявления с правно основание чл. 
410 или чл. 417 от ГПК са постановявани в срока по чл.411, ал.2 от ГПК. 

● Констатирани са издадени заповеди за изпълнение, върху които е  
извършено  отбелязване за издаването на изпълнителен лист, без да се посочва 
дата на издаване и сума, за която се издава. 

 При проверката на книгите за открити и закрити съдебни заседания 
се констатира, че са водени пълно и точно. 

 II-ри граждански състав – съдия Александър Георгиев  

1.  Висящи дела. 
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- гр.д.№3294/2009г.  
- гр.д.№3818/2009г.  
- гр.д.№3853/2009г.  

 
2. Спрени дела. 

- гр.д.№110/2007г. – Редовно са извършвани справки за срока по 
чл.184 от ГПК /отм./. 

- гр.д.№1160/2008г. – Редовно са извършвани справки за 
движението на преюдициалния спор. 

- гр.д.№1709/2008г.  
Образувани в срок, навреме са извършени всички процесуални действия 

по движението на делата. 

3. Без движение. 
- гр.д.№4059/2009г. – Делото е образувано на 07.09.2009г. по искова 

молба с вх.№13271/24.06.09г. /насрещен иск – гр.д.№2182/2009г./ С 
определение от 25.08.09г. съдът се е произнесъл по гр.д.№2182/2009г. по 
всички предварителни въпроси и по допускане на доказателствата, съобразно 
изискванията на чл.140 от ГПК и е насрочил делото за разглеждане в открито 
съдебно заседание за 06.10.09г. Предявеният насрещен иск не е приет за 
разглеждане в производството по гр.д.№2182/2009г., постановено е 
отделянето му и докладването на исковата молба на ръководителя на 
гр.отделение за образуване на ново гр.д., след като се изпрати съобщение за 
довнасяне на държавна такса.  

 
- гр.д.№3676/2009г. - Делото е образувано на 10.08.2009г. по искова 

молба с вх.№16713/10.08.09г. С разпореждане от 13.08.09г. производството по 
делото е оставено без движение, с дадени указания за довнасяне на държавна 
такса. Ответникът е уведомен на 07.09.09г. със съобщение от 17.08.09г.  
 

- гр.д.№3526/2009г. - Делото е образувано на 31.07.2009г. по молба с 
вх.№16141/31.07.09г. С разпореждане от 31.07.09г. производството по делото 
е оставено без движение, с дадени указания за представяне на доказателства за 
извършване на описаното домашно насилие – “медицинско свидетелство, 
декларация или др.такива!”. По делото няма данни молителката да е 
уведомена за разпореждането на съда, освен едно отбелязване: “31.07.09г. 
1 с.б.дв.” – без подпис и данни са служителя, който го е извършил. 

 
4. Дела, минали през въззивна инстанция. 
- гр. д. № 1520/2007 г. – Делото е образувано на 25.01.2007 г. по молба 

по чл. 108 от ЗС, постъпила с вх. № 25.01.2007 г. В съдебно заседание, 
проведено на 11.03.2008 г., съдът е приключил съдебното дирене и дал ход по 
същество. Постановено е Решение № 20/11.07.2008 г., с което е отхвърлен 
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предявения иск. С писмо от 20.01.2009 г. по въззивна жалба делото е 
изпратено на Окръжен съд-Стара Загора, постъпила на 27.01.2009 г. По 
жалбата на 02.02.3009 г., е образувано в. гр. д. № 87/2009 г. Постановено 
Решение № 123/24.04.2009 г., с което е потвърден обжалвания 
първоинстанционен акт. 

- гр. д. № 6461/2006 г. – Делото  е образувано на 17.04.2006 г. по молба 
по КТ, постъпила с вх. № 6636/17.04.2006 г. В съдебно заседание от 16.10.2006 
г. съдът е приключил диренето и дал ход по същество. Постановено е Решение 
№ 135/05.01.2007 г., с което са отхвърлени предявените искове. С писмо от 
22.03.2007 г. по въззивна жалба делото е изпратено на Окръжен съд-Стара 
Загора, постъпила на 26.03.2007 г. По жалбата, на 02.04.3007 г., е образувано 
в. гр. д. № 293/2007 г. Постановено е Решение № 249/13.07.2007 г., с което е 
потвърден обжалвания първоинстанционен акт. 

- гр. д. № 124/2007 г.  – Делото е образувано на 25.01.2007 г. по молба 
по чл. 108 от ЗС, постъпила с вх. № 1499/25.01.2007 г. В съдебно заседание от 
11.03.2008 г. съдът е приключил диренето и дал ход по същество. Постановено  
е Решение № 18/11.07.2008 г., с което са отхвърлени предявените искове. С 
писмо от 03.02.2009 г. по въззивна жалба делото е изпратено на Окръжен съд-
Стара Загора, постъпила на 06.02.2009 г. По жалбата, на 09.02.2009 г., е 
образувано в. гр. д. № 95/2009 г. Постановено Решение № 126/27.04.2009 г., с 
което е оставен в сила обжалвания акт на първоинстанционния съд. 

 
5. Заповедни производства. 
- ч.гр.д.№3341/2009г. - Делото е образувано на 23.07.09г. по Заявление 

за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с вх.№15519/23.07.09г. 
Издадена е заповед №2466/31.07.09г. за изпълнение на парично задължение по 
чл.417 от ГПК. С разпореждане от 31.07.09г. е разпоредено издаване на 
изпълнителен лист. Заявителят е уведомен на 04.08.09г. със съобщение от 
03.08.09г. Не са извършени никакви отбелязвания.  

 
- ч.гр.д.№3423/2009г. - Делото е образувано на 27.07.09г. по Заявление 

за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с вх.№15729/27.07.09г. 
Издадена е заповед №2418/29.07.09г. за изпълнение на парично задължение по 
чл.417 от ГПК. С разпореждане от 29.07.09г. е разпоредено издаване на 
изпълнителен лист. Съобщение до заявителя изготвено на 29.07.09г. е 
приложено по делото и не е изпратено. Върху документа, послужил като 
основание за издаване на заповедта за изпълнение е направено 
отбелязване за издаване на изпълнителен лист, без посочена сумата, за 
която се издава. 

 
- ч.гр.д.№3355/2009г. - Делото е образувано на 23.07.09г. по 

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК с 
вх.№15547/23.07.09г. С разпореждане от 25.07.09г. е разпоредено издаването 
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на заповед за изпълнение. Издадена е заповед №2411/28.07.09г. за изпълнение 
на парично задължение по чл.410 от ГПК. Със съобщения от 28.07.09г. са 
уведомени длъжника -  на 03.08.09г. и заявителя – на 29.07.09г. Извършено 
е единствено отбелязване върху издадената заповед за изпълнение без 
дата за издаването на изпълнителен лист, без посочена сума, за която е 
издаден и отбелязване за получаването на изпълнителния лист на 
21.08.09г. 

 
6. Обезпечителни производства 

- ч.гр.д.№1914/2008г. 
- ч.гр.д.№2157/2009г. 
- ч.гр.д.№3184/2009г. 

 
Изводи за дейността на състава: 
 
●   Съдът е администрирал незабавно редовността на исковите молби и  

своевременно е изпълнявал задълженията си по чл. 131 от ГПК.  
●  След постъпване на писмения отговор по исковата молба съдът 

незабавно е предприемал необходимите действия във връзка с  подготовката 
на делото в закрито заседание.  

●  Съдебните заседания са насрочвани през около 1 месец. 
● Спрените дела са администрирани редовно, като редовно са 

извършвани справки за хода на преюдициалните спорове, в случаите на 
спиране на производството на основание чл.182, ал.1, б. «г» от ГПК /отм./ или 
чл.229, ал.1, т.4 от ГПК 

●  Съдебните актове по постъпилите заявления с правно основание чл. 
410 или чл. 417 от ГПК са постановявани своевременно.  

●  Констатирани са заповедни производства, по които не са извършвани 
надлежни отбелязвания, съобразно изискванията на чл.418, ал.2 от ГПК,  както 
и такива, при които извършените отбелязвания са непълни. 

 При проверката на книгите за открити и закрити съдебни заседания 
се констатира, че се водят пълно с редки поправки и заличавания с коректор. 
На места датите на решенията се изписват нечетливо. 

 Констатирани са и следните дела, при които съдебните решения са 
постановявани след изтичане на законоустановения срок: 
 
 Дело № Дата на 

провеждане на 
съдебното 

заседание, в което 
на делото е даден 
ход по същество 

Дата на 
постановяване на 

съдебното 
решение 

Срок, в който не е 
постановено решението 

1. 793/2007г. 29.01.2008г. 09.06.2008г.  4 месеца 
2. 1404/2006г. 29.01.2008г. 05.08.2008г. 6 месеца 
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3.  20/2008г. 05.02.2008г. 30.06.2008г. 5 месеца 
4.  1613/2008г. 12.02.2008г. 08.08.2009г. 6 месеца 
6. 1931/2007г. 18.02.2008г. 31.07.2008г. 4 месеца 
7. 1469/2007г. 18.02.2008г. 16.08.2009г. 6 месеца 
8. 998/2007г. 11.03.2008г. 01.08.2008г. 5 месеца 
9. 67/2008г. 11.03.2008г. 01.08.2008г. 5 месеца 

10. 84/2008г. 11.03.2008г. 08.08.2008г. 5 месеца 
11. 160/2008г. 11.03.2008г. 04.08.2008г. 5 месеца 
12. 1520/2008г. 11.03.2008г. 08.08.2008г. 5 месеца 
13. 1520/2007г. 11.03.2008г. 11.07.2008г. 4 месеца 
14. 6461/2006г. 16.10.2006г. 05.01.2007г. 3 месеца 
15. 124/2007г. 11.03.2008г. 11.07.2008г. 4 месеца 
16. 1855/2007г.   над 3 месеца 
17. 1693/2007г.   над 3 месеца 
18. 1955/2007г.   над 3 месеца 
19. 107/2008г.   над 3 месеца 
20. 194/2008г.   над 3 месеца 
21. 1848/2007г.   над 3 месеца 
22. 407/2006г.   5 месеца 
23. 810/2008г.   4 месеца 
24. 1509/2008г.   5 месеца 
25. 510/2008г.   5 месеца 

 
 

       III-ти граждански състав - съдия Емилия Енчева  
 
1. Висящи дела.  

- гр.д.№2616/2009г.  - Делото е образувано на 10.06.2009г. по искова 
молба с вх.№12230/10.06.09г. С разпореждане от 17.06.09г. съдът е разпоредил 
изпращане на препис от исковата молба на ответника, съобразно изискванията 
на чл.131 от ГПК. Ответникът е уведомен на 01.07.09г. със съобщение от 
17.06.09г.  С разпореждане от 06.08.09г. съдът се е произнесъл по всички 
предварителни въпроси и по допускане на доказателствата, съобразно 
изискванията на чл.140 от ГПК. Страните са уведомени със съобщения от 
07.08.09г., съответно ищеца – на 13.08.09г., ответника – на 07.08.09г. и 
Дирекция “Социално подпомагане” гр. Стара Загора – на 13.08.09г.  
 

- гр.д.№2811/2009г. - Делото е образувано на 23.06.2009г. по искова 
молба с вх.№13170/23.06.09г. Разпореждане по чл.131 от ГПК – 24.06.09г. 
Ответникът е уведомен на 02.07.09г. със съобщение от 25.06.09г.  
Разпореждане 06.08.09г. – чл.140 от ГПК, с което делото е насрочено за 
разглеждане в открито съдебно заседание на 06.10.09г. Страните са уведомени 
със съобщения от 07.08.09г., съответно ищеца – на 14.08.09г., ответника – на 
17.08.09г. и Дирекция “Социално подпомагане” гр. Стара Загора – на 
13.08.09г.  
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- гр.д.№2694/2009г. - Делото е образувано на 15.06.2009г. по 

постъпило по подсъдност с вх.№12472/15.06.09г. гр.д.№121/2009г. по описа на 
Районен съд гр.Нова Загора. С разпореждане от 22.06.09г. производството по 
делото е оставено без движение, с дадени указания за уточняване на петитума 
на исковата молба. С оглед на дадените указания е депозирана молба от ищеца 
с вх.№14105/03.07.09г  Разпореждане 08.07.09г. – чл.140 от ГПК, с което 
делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 06.10.09г. 
Страните са уведомени със съобщения от 08.07.09г., съответно ищеца – на 
14.04.09г., ответника – на 13.07.09г.  

 
2. Спрени дела. 
- гр. д. № 976/2005 г. е образувано на 26.07.2005 г. по молба за делба по 

чл. 278 от ГПК /отм./, постъпила с вх. № 12201/26.07.2005 г. С исковата молба 
е поискано допускане на обезпечение чрез налагане на запор върху лек 
автомобил и възбрана върху недвижим имот. С определение от 28.10.2005 г. са 
допуснати исканите обезпечения. Издадени са две обезпечителни заповеди за 
двете обезпечения. С разпореждане от 28.10.2005 г. исковата молба е оставена 
без движение като са дадени указания за отстраняване на нередевности. С 
молба, депозирана на 07.11.2005 г. са отстранени нередовностите на исковата 
молба. С разпореждане от 15.11.2005 г., написано върху същата, делото е 
насрочено в открито съдебно заседание за 15.02.2006 г.Съдебни заседания, 
проведени на 15.02.2006 г., 24.06.2006 г., 17.05.2006 г., 04.10.2006 г., 
21.02.2007 г. и 19.04.2007 г. В съдебно заседание, проведено на 17.05.2006 г., 
съдът е назначил особен представител, оставил е исковата молба без 
движение, като е указал изпращане на препис от същата за новоконституирана 
страна. В хода на процеса е откривана процедура по оспорване на 
удостоверение за наследници. В съдебно заседание от 19.04.2007 г. е даден 
ход по същество. Постановено е Решение № 45/24.07.2007 г. за допускане на 
съдебна делба. Срещу решението, с вх. № 14742/15.08.2007 г., е депозирана 
въззивна жалба, която, на 16.08.2008 г., е оставена без движение за внасяне на 
държавна такса. По делото е депозирана молба от 05.09.2007 г. за 
постановяване на допълнително решение и са насрочвани съдебни заседания 
за 21.11.2007 г., 20.12.2007 г. Постановено е допълнително Решение № 
163/23.01.2008 г. След връщане на делото от Върховния касационен съд, 
делото е насрочено в открито заседание във втора фаза за 16.06.2009 г. С 
разпореждане от 04.06.2009 г. делото е пренасрочено за 23.06.2009 г. С 
протоколно определение, след направено изявление от страните за спиране на 
делото по взаимно съгласие, съдът, на основание чл. 182, ал. 1б. „а” от ГПК 
/отм./ е спрял производството по делото. Не е изтекъл 6-месечния срок от 
спирането. След администрирането й от РС-Стара Загора жалбата е 
депозирана в Окръжен съд-Стара Загора на 02.04.2008 г., по която на 
04.04.2008 г. е образувано в. гр. д. № 217/2008 г. В съдебно заседание, 
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проведено на 28.05.2008 г., е даден ход по същество. По делото е постановено 
Решение № 179/26.06.2008 г., с което частично е отменено решението на 
първоинстанционния съд. С Определение № 436/13.04.2009 г., постановено по 
гр. д. № 4971/2008 г., Върховният касационен съд е отказал да допусне 
касационно обжалване 

- гр. д. № 1229/2008 г. е образувано на 02.09.2008 г. по искова молба за 
съдебна делба, депозирана с вх. № 16823/02.09.2008 г. С постановено 
разпореждане от 16.09.2008 г. по чл. 131 от ГПК., съобщено на 18.09.2008 г. 
Постановено разпореждане от 27.10.2008 г. по чл. 140 от ГПК, с което делото е 
насрочено в открито съдебно заседание за 19.11.2008 г. На тази дата е даден 
ход по същество. Постановено Решение № 11/26.11.2008 г. за допускане на 
делбата. На 16.02.2009 г., във втора фаза, делото е насрочено в открито 
съдебно заседание за 17.03.2009 г. На тази дата отложено за 22.04.2009 г. за 
постигане на спогодба между страните. В съдебно заседание от 22.04.2009 г. е 
дадена последна възможност за постигане на такава и делото е отложено за 
19.05.2009 г. С протоколно определение от тази дата съдът е спрял 
производството по делото по взаимно съгласие на страните, на основание чл. 
229, ал. 1, т. 1 от ГПК. към момента на проверката не е налице хипотезата на 
чл. 231 от ГПК. 

 - гр. д. № 141/2008 г. е образувано на 24.01.2008 г. по искова молба за 
делба, депозирана с вх. № 1656/24.01.2008 г. Делото е насрочено в открито 
съдебно заседание за 28.02.2008 г. Поради нередовно призоваване на ответник 
и заболяване на друг от ответниците, делото е отложено и насрочено за 
10.04.2008 г. С протоколно определение, постановено на 10.04.2008 г. след 
представяне на удостоверение за образувано и висящо гр. д. № 530/2008 г.  на 
РС-Стара Загора, производството по делото е спряно на основание чл. 182, 
ал.1, б. „г” ат ГПК /отм./ По делото е правена редовно справка за хода на 
преюдициалното дело.  

 
3. Без движение. 
- ч. гр. д. № 3274/2009 г. е образувано на 20.07.2009 г. по заявление по 

чл. 410 от ГПК, постъпило с вх. № 15251/20.07.2009 г. По делото е 
постановена Заповед № 2349/21.07.2009 г., съдържаща и разпореждане за 
изпълнение. Съобщението заедно с заповедта са върнати с отбелязване, че 
длъжникът не е намерен на посочения адрес. С разпореждане от 10.08.2009 г. 
съдът е указал на заявителят да представи удостоверение в двуседмичен срок 
за постоянен и настоящ адрес на длъжника. 

 
4. Дела, минали през въззивно обжалване. 
- гр. д. № 872/2007 г. е образувано на 19.06.2007 г. по молба по КТ, 

постъпила с вх. № 11387/19.06.2007 г. Проведени пет съдебни заседания. На 
21.02.2008 г. е даден ход по същество. С определение от 11.03.2008 г., 
постановено в срока за постановяване на съдебно решение, съдът е отменил 
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хода по същество и за събиране на нови доказателства, е възобновил 
производството и насрочил съдебно заседание за 23.04.2008 г. В съдебно 
заседание от 29.05.2009 г. е даден ход по същество. Постановено Решение № 
70/30.07.2008 г. С писмо от 29.09.2008 г. Районен съд-Стара Загора е 
изпратила на Окръжен съд-Стара Загора въззивна жалба срещу постановеното 
решение, постъпило на 30.09.2008 г. Пред окръжния съд, на 07.10.2008 г., е 
образувано в. гр. д. № 1493/2008 г. Постановено е Решение № 427/16.01.2009 
г., с което решението на първоинстанционния съд е отменено частично и 
потвърдено в останалата му част. 

- гр. д. № 939/2007 г.  е образувано на 04.07.2007 г. по искова молба по 
чл. 59 от ЗЗД, постъпила на 04.07.2007 г. По делото са проведени две съдебни 
заседания. В съдебно заседание от 19.12.2007 г. е даден ход по същество. 
Постановено е Решение № 171/09.01.2008 г. С писмо от 25.04.2008 г. Районен 
съд гр.Стара Загора е изпратил делото по въззивна жалба в Окръжен съд 
гр.Стара Загора, постъпило на 25.04.2008 г. Пред окръжния съд, на 29.04.2008 
г., е образувано в. гр. д. № 602/2008 г. Постановено е Решение № 
183/25.06.2008 г., с което е обезсилено обжалваното и делото е върнато на 
първоинстанционния съд за разглеждането му от друг състав. Делото е 
изпратено и е постъпило в Районен съд гр.Стара Загора на 29.08.2008 г., 
където на 01.09.2008 г. е образувано гр. д. № 1216/2008 г. /съдия Енчева/. Пред 
първоинстанционния съд са проведени четири съдебни заседания, като в 
съдебно заседание от 17.03.2009 г. е даден ход по същество. Постановено е 
Решение № 10/13.04.2009 г., съобщено на страните на 13 и 14.04.2009 г. С 
писмо от 18.05.2009 г. РС-Стара Загора е изпратил делото по въззивна жалба в 
Окръжен съд-Стара Загора, постъпило на 20.05.2009 г. В Окръжен съд-Стара 
Загора, на 20.05.2009 г., е образувано в. гр. д. № 295/2009 г. На 23.06.2009 г. е 
проведено съдебно заседание, на което е даден ход по същество. Постановено 
Решение № 247/10.07.2009 г., с което е потвърден обжалвания съдебен акт, 
постановен от първоинстанционния съд. 
  - гр. д. № 1099/2008 г. е образувано на 04.08.2008 г. по искова молба по 
чл. 99 от СК, постъпила с вх. № 15318/04.08.2008 г. По делото са проведени 
три съдебни заседания. В съдебно заседание, проведено на 27.01.2009 г., е 
даден ход по същество на делото. Постановено Решение № 30/23.02.2009 г. С 
писмо от 08.04.2009 г. Районен съд гр.Стара Загора е изпратил делото по 
въззивна жалба в Окръжен съд-Стара Загора, където е постъпило на 13-04-
2009 г. По жалбата, на 22.04.2009 г., е образувано в. гр. д. № 224/2009 г. 
Постановено Решение № 202/16.06.2009 г., с което е потвърдено 
първоинстанционното решение. 

 
5. Заповедни производства. 

- ч. гр. д. № 3607/2009 г. е образувано на 05.08.2009 г. по заявление по 
чл. 417 от ГПК, постъпило на 05.08.2009 г. Издадена Заповед № 
2518/07.08.2009 г. Върху извлечението от сметките на длъжника в банката 
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е отразено издаването на заповед за незабавно изпълнение и 
изпълнителен лист, като не е посочена сумата, за която е издаден 
изпълнителния лист. По делото е приложена разписка, подписана от 
заявителя, в която се посочва датата, на която същият е получил заповедта и 
изпълнителния лист. 
  - ч. гр. д. № 3612/2009 г. е образувано на 06.08.2009 г. по заявление по 
чл. 417 от ГПК, постъпило на 06.08.2009 г. Издадена Заповед № 
2319/11.08.2009 г. Върху Запис на заповед, приложен като доказателство 
към заявлението, е отразено издаването на заповедта и изпълнителния 
лист, като не е посочена сумата, за която е издаден изпълнителния лист. 
Подготвени съобщения, с приложени издадения изпълнителен лист до 
заявителя и заповедта за изпълнение до длъжника, от 18.08.2009 г., които 
не са изпратени.  

     - ч. гр. д. № 3089/2009 г. е образувано на 09.07.2009 г. по заявление по 
чл. 410 от ГПК, постъпило на 09.07.2009 г. Издадена Заповед № 
2199/10.07.2009 г., съобщена на длъжника на 14.07.2009 г. На гърба на 
Заповедта е отбелязано в син печат издаването на изпълнителен лист и сумата, 
за която е издаден. Същият е издаден след влизане в сила на заповедта с 
разпореждане от 06.08.2009 г. Подготвено съобщение, с приложение 
издадения изпълнителен лист, от 06.08.2009 г., което не е изпратено на 
заявителя.  

 
6. Обезпечителни производства.  
- ч.гр.д.№1915/2008г. 
- ч.гр.д.№2588/2008г. 
- ч.гр.д.№3075/2008г. 
 

Изводи за дейността на състава: 
 
●   Съдът е администрирал незабавно редовността на исковите молби и  

своевременно е изпълнявал задълженията си по чл. 131 от ГПК.  
●  След постъпване на писмения отговор по исковата молба съдът 

незабавно е предприемал необходимите действия във връзка с  подготовката 
на делото в закрито заседание.  

●  Съдебните заседания са насрочвани през около 1 месец, основно 
делата са отлагани за събиране на доказателства. Констатирани са дела, които 
са отлагани за постигане на спогодба. 

 Съдебните решения са постановявани в едномесечен срок.  
● Спрените дела са администрирани редовно, като редовно са 

извършвани справки за хода на преюдициалните спорове, в случаите на 
спиране на производството на основание чл.182, ал.1, б. «г» от ГПК /отм./ или 
чл.229, ал.1, т.4 от ГПК. 
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●  Съдебните актове по постъпилите заявления с правно основание чл. 
410 или чл. 417 от ГПК са постановявани своевременно.  

●  Констатирани са заповедни производства, по които извършените 
надлежни отбелязвания, съобразно изискванията на чл.418, ал.2 от ГПК,  са 
непълни. 

 При проверката на книгите за открити и закрити съдебни заседания 
се констатира, че са прилагани копия от диспозитива на съдебните решения. 

 

 IV-ти граждански състав – съдия Живко Желев 

1. Висящи дела.  
- гр.д.№1866/2009г. - Делото е образувано на 27.04.2009г. по искова 

молба с вх.№8727/27.04.09г. С разпореждане от 07.05.09г. производството по 
делото е оставено без движение, с дадени указания за довнасяне на дължимата 
държавна такса. Ищецът е уведомен на 14.05.09г. със съобщение от 11.05.09г. 
С оглед на дадените указания от ищеца е депозирана молба на 14.05.09г. 
Разпореждане по чл.131 от ГПК – 15.05.09г. Ответникът е уведомен на 
03.06.09г. със съобщение от 16.05.09г.  Определение 24.07.09г. – чл.140 от 
ГПК, съдържа и проект на доклад по делото, делото е насрочено за 23.09.09г. 
Страните са уведомени със съобщения от 28.07.09г., съответно ищеца – на 
03.08.09г., ответника – на 07.08.09г., Дирекция “Социално подпомагане” 
гр.Стара Загора – на 04.08.09г.  
 

- гр.д.№1184/2009г. - Делото е образувано на 16.03.2009г. по искова 
молба с вх.№26512/19.12.09г. Разпореждане по чл.131 от ГПК – 18.03.09г. 
Съобщение до ответника от 20.03.09г. е върнато с отбелязване от 30.03.09г., че 
на посочения адрес няма офис на фирмата ответник. С разпореждане от 
03.04.09г. е разпоредено на ищеца да представи справка за актуалната адресна 
регистрация на ответното дружество. На 14.04.09г. е депозирана молба за 
удължаване на срока за изпълнение на дадените указания. С разпореждане от 
15.04.09г. молбата е уважена. С оглед на дадените указания е депозирана 
молба от ищеца на 21.04.09г. Определение 24.07.09г. – чл.140 от ГПК, 
съдържа и проект на доклад по делото, делото е насрочено за 16.09.09г. 
Страните са уведомени със съобщения от 28.07.09г., съответно ищеца – на 
08.09.09г., ответника – на 29.07.09г. 
 

- гр.д.№716/2009г. - Делото е образувано на 16.02.2009г. по искова молба 
с вх.№312/09.01.09г., подадена по гр.д.№2836/2009г. по описа на Районен съд 
гр.Стара Загора. С разпореждане от 13.02.09г. съдия Емилия Енчева е 
разпоредила постъпилата молба да се докладва на председателя на Районен 
съд гр.Стара Загора за образуване на гр.д. С разпореждане от 13.03.09г. 
производството по делото е оставено без движение, с дадени указания за 
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отстраняване на несъответствието на петитума с обстоятелствената част на 
исковата молба. Ищецът е уведомен на 23.03.09г. със съобщение от 16.03.09г. 
С оглед на дадените указания на 24.03.09г. е депозирана молба от ищеца.  
Разпореждане по чл.131 от ГПК – 02.04.09г. Ответникът е уведомен на 
13.04.09г. със съобщение от 06.04.09г. На 11.05.09г. е депозиран отговор на 
исковата молба. Определение 01.06.09г. – чл.140 от ГПК. Страните са 
уведомени със съобщения от 02.06.09г. съответно ищеца – на 03.06.09г. и 
ответника – на 04.06.09г. С определение от 03.06.09г. съдът е допуснат 
разширяване на поставената на експертизата задача. С молба от 12.06.09г. 
назначеното по делото вещо лице е поискало освобождаване от възложената 
задача. С определение от 12.06.09г. с оглед на постъпилата молба е 
освободено назначеното вещо лице и е определено ново вещо лице. На 
16.06.09г. новоназначеното вещо лице е депозирало молба за даване на 
възможност да му бъде определен по-дълъг срок за изпълнение на 
възложената задача. Проведено е открито съдебно заседание на 23.06.09г., в 
което на делото е даден ход, приети са доказателства и делото е отложено за 
16.09.09г., поради неизготвянето на експертизата по обективни причини.  

 
2. Спрени дела. 
- гр. д. № 1049/2008 г. е образувано на 04.08.2008 г. по искова молба, 

изпратено по компетентност от Окръжен съд – Стара Загора и постъпила с вх. 
№ 14687/22.07.2008 г. С бланково разпореждане от 15.09.2008 г. са дадени 
указания по чл. 131 от ГПК, съобщено на 30.09.2008 г. По делото е постъпил 
писмен отговор, в който се правят възражения за недопустимост на делото, 
предвид разпоредбата на чл. 637, ал. 5 от ТЗ. С определение съдът е приел, че 
образуването на настоящото дело е преди постановяване на решението за 
откриване на производството по несъстоятелност, оставил е без уважение 
възражението за прекратяване, като е спрял производството по делото на 
основание чл. 229, ал. 1, т. 7 от ГПК. 
  - гр. № 210/2006 г. е образувано на 01.02.2006 г. по искова молба за 
делба, постъпила с вх. № 1587/01.02.2006 г. Делото е образувано по стария 
ред. Първото съдебно заседание е проведено на 05.04.2006 г. Преди това, с 
разпореждане от 07.03.2006 г., съдът е оставил исковата молба без движение и 
указал отстраняване на нередовности. Депозирана молба от ищеца, постъпила 
на 25.08.2006 г., съдържаща искане за спиране на производството по делото, 
на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./, до приключване на гр. д. № 
1175/2006 г. на Районен съд гр.Стара Загора, в който смисъл е представено 
съдебно удостоверение. С определение от 14.09.2006 г. съдът е спрял 
производството по делото на това основание. Правени са редовно справки за 
хода на преюдициалното производство. 
  - гр. д. № 914/2003 г. е образувано на 11.04.2003 г. по искова молба за 
делба, постъпила с вх. № 4725/09.03.2003 г. В съдебно заседание от 20.10.2004 
г. е даден ход по същество. Съдебно решение от 14.02.2005 г. /4 м./ за 
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допускане на делбата. Решението е обжалвано пред Окръжен съд-Стара 
Загора, постановил решение, обжалвано пред ВКС. Върховният касационен 
съд е отменил обжалваното решение и върнал делото на въззивната инстанция 
за гледането му от друг състав, постановил Решение № 317/17.10.2006 г. С 
Решение 1223/19.03.2009 г. по гр. д. № 482/2007 г., ВКС е отменил обжалвания 
съдебен акт на Окръжен съд-Стара Загора. С определение от 07.05.2009 г.  РС-
Стара Загора е насрочил делото във втора фаза за 26.05.2009 г. С протоколно 
определение от 30.06.2009 г. съдът е спрял производството по делото, на 
основание чл. 182, ал.1 б. „а” от ГПК /отм./ Към момента на проверката не е 
изтекъл 6-месечния срок от спиране на производството. 

 
3. Без движение. – Към момента на извършване на проверката  няма 

дела без движение. 
 

4. Заповедни производства. 
 

- ч.гр.д.№2431/2009г. - Делото е образувано на 30.05.09г. по Заявление 
за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК с вх.№11393/30.05.09г. 
Издадена е заповед №1740/08.06.09г. за изпълнение на парично задължение по 
чл.410 от ГПК. Със съобщения от 09.06.09г. са уведомени длъжника -  на 
11.06.09г. и заявителя – на 26.06.09г. С разпореждане от 10.07.09г. е 
разпоредено издаването на изпълнителен лист. Извършено е единствено 
отбелязване върху издадената заповед за изпълнение за получаването на 
изпълнителен лист на 14.07.09г. / без посочена сума, за която е издаден/. 
 

- ч.гр.д.№1905/2009г. - Делото е образувано на 29.04.09г. по Заявление за 
издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с вх.№8929/29.04.09г. 
Издадена е заповед №1210/11.05.09г. за изпълнение на парично задължение по 
чл.417 от ГПК. Върху документа, послужил като основание за издаване на 
заповедта за изпълнение и върху заповедта за изпълнение е направено 
отбелязване за издаване на изпълнителен лист, без посочена сумата, за 
която се издава.  
 

- ч.гр.д.№3305/2009г. - Делото е образувано на 22.07.09г. по Заявление 
за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с вх.№15395/22.07.09г. 
Издадена е заповед №2404/24.07.09г. за изпълнение на парично задължение по 
чл.417 от ГПК. Върху документа, послужил като основание за издаване на 
заповедта за изпълнение и върху заповедта за изпълнение е направено 
отбелязване за издаване на изпълнителен лист, без посочена сумата, за 
която се издава. Изготвено е съобщение до заявителя от 29.07.09г., което е 
приложено по делото и не е изпратено.  

 
5. Обезпечителни производства 
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- ч. гр. д. № 2990/2008 г. е образувано на 28.11.2008 г. по молба по чл. 
390 от ГПК, постъпила с вх. № 24904/28.11.2008 г. С Определение № 
3315/01.12.2008 г. е допуснато обезпечение чрез възбрана върху, посочениа в 
молбата недвижим имот, и отказва да допусне по отношение спиране 
разпоредителните действия по отношение на същия и обезпечителна заповед. 
Определението е съобщено на заявителя на 03.12.2008 г.В определението на 
съда не е определен срок за предявяване на бъдещите искове, съгласно 
разпоредбата на чл. 390, ал. 3 от ГПК, както и липсват по делото 
доказателства, от които да е видно, че такива са предявени.  

- ч. гр. д. № 335/2009 г.  
 

Изводи за дейността на състава: 
 
●   Съдът е администрирал в кратки срокове редовността на исковите 

молби. Следва да се отбележи, че на страните са давани изключително 
подробни указания за отстраняване на констатираните нередовности на 
исковите молби 

 Съдът своевременно е  изпълнявал задълженията си по чл. 131 от 
ГПК.  

●  След постъпване на писмения отговор по исковата молба съдът е 
незабавно е предприемал необходимите действия във връзка с  подготовката 
на делото в закрито заседание, като на страните е представен и проект на 
доклад по делото.   

●  Спрените дела са администрирани редовно, като редовно са 
извършвани справки за хода на преюдициалните спорове, в случаите на 
спиране на производството на основание чл.182, ал.1, б. «г» от ГПК /отм./ или 
чл.229, ал.1, т.4 от ГПК.  

●  Съдебните актове по постъпилите заявления с правно основание чл. 
410 или чл. 417 от ГПК са постановявани в срока по чл.411, ал.2 от ГПК. 

●  Констатирани са заповедни производства, по които извършените 
надлежни отбелязвания, съобразно изискванията на чл.418, ал.2 от ГПК,  са 
непълни. 

●  При проверката на книгите за открити и закрити съдебни заседания се 
констатира, че са водени пълно и точно. 

 Мотивите на постановените съдебни актове като цяло са 
изключително подробни и задълбочени. / гр.д.№544/2008г., гр.д.№414/2008г., 
гр.д.№2272/2009г./. 

 При по-голяма част от делата съдебните решения са обявявани в 
едномесечен срок, има дела, по които съдебните решения са постановявани в 
разумния 3 месечен срок.  
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 Дело № Дата на 
провеждане 

на съдебното 
заседание, в 

което на 
делото е 

даден ход по 
същество 

Дата на 
постановяване 
на съдебното 

решение 

Срок, в който не е постановено 
решението 

1. 1528/2006г. 18.01.2008г. 18.06.2008г.  5 месеца 
2. 1582/2006г. 23.01.2008г. 14.05.2008г. над 3 месеца 
3.  20/2007г. 29.01.2008г. 06.06.2008г. 4 месеца 
4.  1603/2007г. 19.03.2008г. 14.07.2009г. 4 месеца 

   
 

 Констатирано е дело, по което производството е възобновено, след 
като на делото е даден ход по същество:  
- гр.д.№1596/2007г. – Делото е образувано на 15.10.07г. по искова молба, 
постъпила на същата дата. При проведено на 19.03.08г. открито съдебно 
заседание на делото е даден ход по същество. С определение от 13.06.08г. 
производството по делото е възобновено, тъй като съдът е констатирал 
приблизително 3 месеца след като делото е било обявено за решаване, че е 
пропуснал да назначи особен представител на призования чрез ДВ ответник. С 
определение от 13.06.08г. е назначен особен представител. В открито съдебно 
заседание, проведено на 25.06.08г. на делото е даден ход по същество и на 
14.07.08г. е постановено решение – Действия, които съдът е следвало да 
съобрази при образуването и движението на делото. 

 
 V-ти граждански състав – съдия Стела Георгиева 
 

1.Висящи дела.  
- гр.д.№428/2009г. - Делото е образувано на 29.01.2009г. по постъпило 

по подсъдност с вх.№1817/29.01.09г. гр.д.№509/2008г. по описа на Окръжен 
съд гр.Стара Загора. С определение №549/01.12.08г. Окръжен съд гр.Стара 
Загора е прекратил образуваното пред него производство по търговско дело 
№509/2008г. по описа на Окръжен съд гр.Стара Загора и е изпратил делото 
по подсъдност на Районен съд гр.Стара Загора. С разпореждане от 04.02.09г. 
производството по делото е оставено без движение с дадени указания са 
представяне на преписи от исковата молба за всички ответници. Ищецът е 
уведомен на 11.02.09г. със съобщение от 06.02.09г. С оглед на дадените 
указания е депозирано заявление от ищеца на 17.02.09г. Разпореждане по 
чл.131 от ГПК №428 /без дата/. Съобщения до ответника са изпратени на 
18.02.09г. /лицето не е открито /, на 24.03.09г. /отбелязване, че лицето не е 
открито/, 31.03.09г./лицето не е открито на адреса/. С разпореждане от 
16.04.09г. е разпоредено на основание чл.50, ал.2 от ГПК съобщението да се 
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счита за редовно връчено. Определение 21.05.09г. – чл.140 от ГПК. На 
12.06.09г. е депозирано заключението на назначената по делото съдебно 
икономическа експертиза. Проведено е открито съдебно заседание на 
22.06.09г., в което на делото не е даден ход, поради нередовно призоваване 
на ответника и делото е отложено за 28.09.09г.  

 
- гр.д.№1718/2009г. - Делото е образувано на 16.04.2009г. по искова 

молба с вх.№7973/15.04.09г.  Разпореждане по чл.131 от ГПК – 30.04.09г. 
Ищците са уведомени на 14.05.09г. със съобщение от 08.05.09г. С 
вх.№11630/02.06.09г. е депозиран отговор на исковата молба. Определение 
19.06.09г. – чл.140 от ГПК, делото е насрочено за 28.09.09г. Видно от списъка 
на призованите лица, съобщения до страните са изпратени на 26.06.09г. По 
делото няма данни, дали изпратените съобщения са върнати.  

 
- гр.д.№1501/2009г. - Делото е образувано на 02.04.2009г. по искова 

молба с вх.№6939/02.04.09г. Разпореждане по чл.131 от ГПК – без дата. 
Ответникът е уведомен на 21.04.09г. със съобщение от 16.04.09г. С 
вх.№10290/20.05.09г. е депозиран отговор на исковата молба. Определение 
28.05.09г. – чл.140 от ГПК. Проведено е открито съдебно заседание на 
13.06.09г., в което производството по делото е оставено без движение, 
след като съдът е констатирал нередовности на исковата молба, а 
именно, че в исковата молба не е обоснована активната процесуална 
легитимация на лицето, посочено като трето лице помагач на ищците; 
липсват представени удостоверения за сключен граждански брак, които 
са необходими във връзка с изложените твърдения, че процесният 
недвижим имот е съпружеска имуществена общност. С оглед на дадените 
указания е депозирана молба от процесуалния представител на ищците с 
вх.№13809/30.06.09г. С определение от 03.07.09г. с оглед на постъпилата 
молба от ищците производството по делото е прекратено в частта му, 
относно конституирането на третото лице помагач на ищците и делото е 
насрочено за 28.09.09г. Видно от списъка на призованите лица, съобщения до 
страните са изпратени на 08.07.09г. До делото няма данни, дали 
изпратените съобщения са върнати.  

 
     2. Спрени дела. 

- гр. д. № 2226/2009 г. е образувано на 22.05.2009 г.по искова молба по 
чл. 99, ал. 1 от СК, постъпила в съда с вх. № 10484/21.05.2009 г. Постановено е 
разпореждане по чл. 131 от ГПК, съобщено на 09.06.2009 г. С определение от 
13.07.2009 г. по чл. 140 от ГПК делото е насрочено в открито съдебно 
заседание за 05.10.2009 г. Съобщението до ответника е върнато в цялост, с 
отбелязване от 22.07.2009 г., че лицето е починало на 28.06.2009 г. С 
разпореждане от 24.07.2009 г. съдът е указал изискването на препис от акт за 
смърт на ответника. Община Стара Загора е изпратила препис от смъртния акт 
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на 03.08.2009 г. С определение от 20.08.2009 г. съдът е спрял производството 
по делото и указал 6-месечен срок на ищеца да посочи правоприемниците и 
техните адреси. 

 - гр. д. № 1326/2009 г. е образувано на 25.03.2009 г. по искова молба за 
делба, депозирана с вх. № 6063/24.03.2009 г. По делото е постановено 
разпореждане по чл. 131 от СК, съдържащо указания за писмен отговор на 
исковата молба в едномесечен срок, съобщено на ответниците на 07.04.2009 г. 
и 13.04.2009 г. С вх. № 9874/14.05.2009 г., страните по делото, са депозирали 
писмена молба, с която молят съда да спре производството по делото на 
основание чл. 229, ал. 1 от ГПК. С определение от 18.05.2009 г., постановено в 
закрито съдебно заседание, съдът, след като е обсъдил молбата, с която е 
сезиран, е спрял производството по делото по взаимно съгласие. 
Определението на съда е доведено до знанието на страните в края месец май, 
като към момента на проверката не е налице хипотезата на чл. 231 от ГПК. 

 - гр. д. № 488/2009 г. е образувано на 02.02.2009 г. по искова молба, 
постъпила в съда с вх. № 2038/30.01.2009 г. С разпореждане от 09.02.2009 г. 
исковата молба е оставена без движение за внасяне на държавна такса, 
съобщено на ищеца на 16.02.2009 г. След представяне на вносна бележка като 
доказателство за изпълнение на дадените указания, съдът е постановил 
разпореждане по чл. 131 от ГПК., което е съобщено на 12.03.2009 г. На 
27.04.2009 г. съдът е постановил определение по чл. 140 от ГПК, с което са 
приети представените доказателства, допусната съдебно-икономическа 
експертиза и делото е насрочено в открито съдебно заседание за 01.06.2009 г. 
С протоколно определение от тази дата, във връзка с направените изявления 
на страните, съдът е спрял производството по делото по взаимно съгласие, на 
основание чл. 229, ал. 1 от ГПК. Съдия Георгиева е постановявала 
разпорежданията по чл. 131 от ГПК бланково без да е отразявана дата в 
съдебния акт, на която е постановяван.  

 
3. Без движение. 
- ч. гр. д. № 3539/2009 г. е образувано на 31.07.2009 г. по заявление по 

чл. 417 от ГПК, постъпило с вх. № 16122/31.07.2009 г. С разпореждане от 
19.08.2009 г. съдът е оставил заявлението без движение, след като е 
констатирал, че същото не отговоря на изискванията предвидени в чл. 127 и 
чл. 128 от ГПК, във вр. с . чл. 410 от ГПК, тъй като не е попълнено в 
съответствие с установените изисквания в Наредба № 6/2008 г. С 
разпореждането е указан 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите. 
Към момента на проверката липсват върнати съобщения, от които да е видно, 
че молителят е уведомен за акта на съда.  
  - гр. д. № 3649/2009 г. е образувано на 07.08.2009 г. по искова молба, 
постъпила с вх. № 16589/07.08.2009 г. С разпореждане от 20.08.2009 г. съдът е 
оставил без движение исковата молба, като е указал 7-дневен срок за 
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конкретизиране на петитума. Към момента на проверката няма върнати по 
делото съобщения. 

- гр. д. № 2176/2009 г. е образувано на 18.05.2009 г. по искова молба по 
чл. 99 от СК, постъпила с вх. № 10166/18.05.2009 г. Разпореждане по чл. 131 
от ГПК. С разпореждане от 26.06.2009 г. съдът е оставил без движение 
исковата молба за представяне удостоверение за адресна регистрация на 
ответника, изпратено на 17.07.2009 г. и получено на 20.07.2009 г. На ищеца е 
издадено удостоверение за снабдяване с друго такова от Община Стара Загора, 
от което да е виден настоящ и актуален адрес на ответника. С разпореждане от 
20.08.2009 г. съдът е счел, че е наличе разпоредбата на чл. 47, ал. 6 от ГПК за 
назначаване на особен представител на ответника. С разпореждането исковата 
молба е оставена без движение и указано на ищеца  внасяне на депозит за 
възнаграждение на особения представител. Разпореждането е съобщено на 
24.08.2009 г. 

 
4. Заповедни производства. 
- ч. гр. д. № 3656/2009 г. е образувано на 07.08.2009 г. по заявление по 

чл. 417 от ГПК, постъпило на 07.08.2009 г. Издадена Заповед от 19.08.2009 г. 
На гърба на заповедта е отразено издаването на изпълнителен лист на 
същата дата, като не е посочена сумата, за която е издаден. По делото е 
приложена разписка, подписана от заявителя, в която се посочва датата, на 
която същият е получил заповедта и изпълнителния лист. Подготвени 
съобщения, с приложени издадения изпълнителен лист до заявителя и 
заповедта за изпълнение до длъжника, от 31.08.2009 г., които не са 
изпратени.  
  - ч. гр. д. № 2634/2009 г. е образувано на 11.06.2009 г. по заявление по 
чл. 417 от ГПК, постъпило на 11.06.2009 г. Издадена Заповед № 
1803/12.06.2009 г. На гърба на заповедта е отразено издаването на 
изпълнителен лист на същата дата, като не е посочена сумата, за която е 
издаден. По делото е приложена разписка, подписана от заявителя, в която се 
посочва датата, на която същият е получил заповедта и изпълнителния лист. 
  - ч. гр. д. № 3834/2009 г. е образувано на 20.08.2009 г. по заявление по 
чл. 410 от ГПК, постъпило на 20.08.2009 г. Издадена Заповед от 21.08.2009 г., 
за която все още няма данни да е съобщена на длъжника. 
 

5. Обезпечителни производства.  
- ч.гр.д.№2240/2009г. 
- ч.гр.д.№627/2009г. 
- ч.гр.д.№656/2009г. 

 
Изводи за дейността на състава: 
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●   Нередовности на исковата молба са констатирани в първо по делото 
заседание, след постановено от съда разпореждане по чл.140 ГПК 
/гр.д.№1501/2009г./. 

 Постановяваните от състава разпореждания по чл.131 от ГПК са 
изключително бланкетни. Констатирани са разпореждания по чл.131 от ГПК 
без дати. 

●  След постъпване на писмения отговор по исковата молба в срок до 
десет дни съдът е предприемал необходимите действия във връзка с  
подготовката на делото в закрито заседание.  

●  Съдебните заседания са отлагани през месец, основно делата са 
отлагани за събиране на доказателства или поради нередовно призоваване на 
страните.  

● Спрените дела са администрирани редовно.  
 Съдебните решения са постановявани в едномесечен срок.  
●   Забавяне при администриране на заявление по чл.417 от ГПК /ч. гр. д. 

№ 3656/2009 г., ч. гр. д. № 3539/2009 г. /. 
●  Констатирани са заповедни производства, по които извършените 

надлежни отбелязвания, съобразно изискванията на чл.418, ал.2 от ГПК,  са 
непълни. 

 При проверката на книгите за открити и закрити съдебни заседания 
се констатира, че се попълват пълно и са прилагани копия от диспозитива на 
съдебните решения. 

 VI-ти граждански състав – съдия Таня Илкова 

1. Висящи дела.  
 
- гр.д.№2211/2009г. – Делото е образувано на 21.05.09г. по искова 

молба, постъпила на 20.05.09г., в която се съдържа особено искане за 
допускане на обезпечение по предявения иск. С определение от 21.05.09г. 
особеното искане не е уважено. Разпореждане по чл.131 от ГПК – 21.05.09г. 
Ответникът е уведомен със съобщение от 22.05.09г. на 01.06.09г. Отговор на 
исковата молба е постъпил на 10.07.09г. Определение по чл.140 от ГПК – 
14.07.09г. Делото е насрочено за 05.10.09г.  

- гр.д.№1977/2009г. – Делото е образувано на 11.05.09г. по искова 
молба, постъпила на същата дата. Бланкетно разпореждане по чл.131 от ГПК – 
13.05.09г. Ответникът е уведомен със съобщение от 14.05.09г. на 18.05.09г. 
Отговор на исковата молба е постъпил на 16.06.09г. Определение по чл.140 от 
ГПК – 22.06.09г. Делото е насрочено за 15.09.09г.  

- гр.д.№2474/2009г. – Делото е образувано на 01.06.09г. по искова 
молба, постъпила на същата дата. Разпореждане по чл.131 от ГПК – 02.06.09г. 
Ответникът е уведомен със съобщение от 02.06.09г. на 02.06.09г. Определение 
по чл.140 от ГПК – 09.07.09г. Делото е насрочено за 29.09.09г. 
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2.  Спрени дела. 

 
- гр.д.№1040/2008г. – Делото е образувано на 04.08.09г. по искова 

молба, постъпила на 21.07.08г. Бланкетно разпореждане по чл.131 от ГПК е 
постановено на 10.09.08г. Съобщение за изпращане /без дата/ е получено от 
ответника на 30.09.08г. Отговор на исковата молба е постъпил на 30.10.08г. 
Разпореждане по чл.140 от ГПК – 19.12.08г. В съдебно заседание проведено на 
17.02.09г. производството е спряно по общо съгласие на страните. На 
17.08.09г. е постъпила молба за възобновяване на производството. С 
определение от 28.08.09г. производството по делото е възобновено и делото е 
насрочено за 12.10.09г.  

- гр.д.№2142/2009г. – Делото е образувано по постъпило на 18.08.09г. 
заявление за издаване на заповед за изпълнение на основание чл.410 от ГПК. 
Издадена е заповед за изпълнение на 08.09.09г. С разпореждане без дата са 
дадени указания на заявителя да представи удостоверение за наследници на 
починалия длъжник. С разпореждане от 06.03.09г. е разпоредено да се изпрати 
ново съобщение. С разпореждане от 10.04.09г. е разпоредено да се изиска от 
служба ГРАО. Удостоверението е постъпило на 27.04.09г. С определение от 
07.05.09г. е спряно производството по делото на основание чл.229, ал.1, т.2 от 
ГПК е указано на заявителя да посочи адреси на наследниците в 6 месечен 
срок. 

- гр.д.№1216/2009г. – Делото е образувано на 17.09.09г. по искова 
молба, постъпила на същата дата. Делото е образувано на основание ксерокс-
копие от искова молба и незаверени копия от писмени доказателства, описани 
като приложения. Приложено е копие от протокол от 13.03.09г. по 
гр.д.№710/2009г., по което е постановено разделяне на производството по 
съединени искове. С определение от 23.03.09г. производството по делото е 
спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК. Редовно са извършвани справки. 

 
3.   Без движение. 
 
- гр.д.№3935/2009г. - Делото е образувано на 28.08.2009г. по искова 

молба с вх.№17653/28.08.09г. С разпореждане от 07.09.09г. производството по 
делото е оставено без движение с дадени указания за довнасяне на държавна 
такса. По делото няма данни ищецът да е уведомен за разпореждането на съда. 

 
- ч.гр.д.№3028/2009г. - Делото е образувано на 02.07.2009г. по 

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с 
вх.№14054/02.07.09г. С разпореждане от 03.07.09г. на заявителя са дадени 
указания в едноседмичен срок да отстрани констатираните нередовности: да 
уточни периода на претендираната лихва и да представи заявлението с 
надлежно положен подпис за заявител. За дадените указания заявителят е 
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уведомен на 20.07.09г. със съобщение от 07.07.09г. С разпореждане от 
07.09.09г. е разпоредено да се изпрати ново съобщение с указанията на 
съда, дадени в разпореждането от 03.07.09г.  

 
- ч.гр.д.№3432/2009г. - Делото е образувано на 27.07.2009г. по 

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с 
вх.№15751/27.07.09г. С разпореждане от 27.08.09г. на заявителя са дадени 
указания в едноседмичен срок да отстрани констатираните нередовности: 
да представи документа, въз основа на който се иска издаване на заповед 
за изпълнение. За дадените указания заявителят е уведомен на 07.09.09г. със 
съобщение от 01.09.09г.  

 
4. Дела, минали през въззивно обжалване. 

 
- гр. д. № 529/2008 г. е образувано на 28.03.2008 г. по искова молба, 

постъпила с вх. № 7240/28.03.2008 г. В съдебно заседание, проведено на 
23.09.2008 г., съдът е приключил съдебното дирене и дал ход по същество. 
Постановено Решение № 96/23.10.2008 г. С писмо от 15.12.2008 г. по въззивна 
жалба делото е изпратено на Окръжен съд-Стара Загора, постъпила на 
18.12.2008 г. По жалбата, на 07.01.2009 г., е образувано в. гр. д. № 10/2009 г. 
Постановено Решение № 62/09.03.2009 г., с което е потвърден обжалвания 
първоинстанционен акт. С Определение № 709/31.07.2009 г., постановено по 
гр. д. № 672/2009 г., Върховният касационен съд е отказал да допусне 
касационно обжалване. 
  - гр. д. № 818/2008 г. е образувано на 05.06.2008 г. по искова молба, 
постъпила с вх. № 11612/05.06.2008 г. В съдебно заседание, проведено на 
09.02.2009 г., съдът е приключил съдебното дирене и дал ход по същество. 
Постановено Решение № 65/05.03.2009 г. С писмо от 11.05.2009 г. по въззивна 
жалба делото е изпратено на Окръжен съд-Стара Загора, постъпила на 
13.05.2009 г. По жалбата, на 18.05.2009 г., е образувано в. гр. д. № 282/2009 г. 
Постановено Решение № 249/09.06.2009 г., с което е потвърден обжалваното 
първоинстанционно решение. 

- гр. д. № 529/2009 г. е образувано на 04.02.2009 г. по искова молба, 
постъпила с вх. № 2306/04.02.2009 г. В съдебно заседание, проведено на 
09.03.2009 г., съдът е приключил съдебното дирене и дал ход по същество. 
Постановено Решение № 46/26.03.2009 г. С писмо от 07.05.2009 г. по въззивна 
жалба делото е изпратено на Окръжен съд-Стара Загора, постъпила на 
08.05.2009 г. По жалбата, на 11.05.2009 г., е образувано в. гр. д. № 268/2009 г. 
Постановено Решение № 243/10.07.2009 г., с което е отменено обжалваното 
първоинстанционно решение. 

 
5. Заповедни производства. 
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- ч.гр.д.№2543/2009г. - Делото е образувано на 05.06.09г. по 
Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК с 
вх.№11865/05.06.09г. С разпореждане от 08.06.09г. на заявителя са дадени 
указания да отстрани констатираните нередовности. С разпореждане от 
22.07.09г. е разпоредено ново връчване на съобщение за разпореждането от 
08.06.09г. с дадени указания на връчителя. Заявителят е редовно уведомен на 
28.07.09г. със съобщение от 23.07.09г. С разпореждане от 08.09.09г. е 
отхвърлено искането като неоснователно, след като е констатирано, че 
нередовностите не са отстранени в определения от съда срок.  

 
- ч.гр.д.№3421/2009г. - Делото е образувано на 27.07.09г. по 

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с 
вх.№15727/27.07.09г. Издадена е заповед №2575/27.08.09г. за изпълнение на 
парично задължение по чл.417 от ГПК. Съобщение до заявителя изготвено 
на 01.09.09г. е приложено по делото и не е изпратено. Върху документа, 
послужил като основание за издаване на заповедта за изпълнение е 
направено отбелязване за издаване на изпълнителен лист, без посочена 
сумата, за която се издава. 

 
- ч.гр.д.№4011/2009г. - Делото е образувано на 03.09.09г. по 

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с 
вх.№17889/03.09.09г. Издадена е заповед №2665/08.09.09г. за изпълнение на 
парично задължение по чл.417 от ГПК. Върху документа, послужил като 
основание за издаване на заповедта за изпълнение и връху издадената 
заповед за изпълнение е направено отбелязване за издаване на 
изпълнителен лист, без посочена сумата, за която се издава. 

 
 

6. Обезпечителни производства. 
 

- ч.гр.д.№1249/2008г. 
- ч.гр.д.№3920/2009г. 
- ч.гр.д.№4155/2008г. 

 
Изводи за дейността на състава: 
 
●   Съдът е администрирал своевременно редовността на исковите 

молби и е изпълнявал своевременно задълженията си по чл. 131 от ГПК. 
Постановяваните от състава разпореждания по чл.131 от ГПК са бланкетни.  

●  След постъпване на писмения отговор по исковата молба в срок до 
три дни съдът е предприемал необходимите действия във връзка с  
подготовката на делото в закрито заседание.  
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●  Съдебните заседания са отлагани през около 1 месец, основно за 
събиране на доказателства.  

● Спрените дела са администрирани редовно, като редовно са 
извършвани справки за хода на преюдициалните спорове, в случаите на 
спиране на производството на основание чл.182, ал.1, б. «г» от ГПК /отм./ или 
чл.229, ал.1, т.4 от ГПК. 

 Всички съдебни актове са постановявани в едномесечен срок. 
●  Забавяне при администриране на заявление по чл.410 и чл.417 от 

ГПК.   
●  Констатирани са заповедни производства, по които извършените 

надлежни отбелязвания, съобразно изискванията на чл.418, ал.2 от ГПК,  са 
непълни. 

 При проверката на книгите за открити и закрити съдебни 
заседания се констатира, че се водят пълно и четливо.  

  Констатирано е дело, по което производството е възобновено, след 
като на делото е даден ход по същество:  

- гр.д.№1934/2007г. – Делото е образувано на 07.12.07г. по искова 
молба, постъпила на същата дата. С разпореждане от 12.12.07г. исковата 
молба е оставена без движение, с дадени указания да се индивидуализира 
имота, предмет на спора. В проведено на 10.03.08г. открито съдебно заседание 
на делото е даден ход, събрани са доказателства и делото е отложено за 
събиране на доказателства. В открито съдебно заседание проведено на 
27.05.08г. на делото е даден ход по същество. С определение от 16.06.08г. 
производството по делото е възобновено и исковата молба е оставена без 
движение за отстраняване на същите нередовности, за които е оставена без 
движение и първия път. – Налице е недостатъчна предварителна подготовка 
по образуването, движението и приключването на делото.  

 

 VII-ми граждански състав – съдия Веселина Мишова 

1. Висящи дела.  
- гр.д.№2306/2009г. - Делото е образувано на 26.05.2009г. по искова 

молба с вх.№10839/26.05.09г. Разпореждане по чл.131 от ГПК – 28.05.09г. 
Съобщение до ответника от 29.05.09г. е върнато с отбелязване, че лицето не 
пребивава на адреса. С разпореждане от 10.06.09г. на основание чл.47, ал.4 от 
ГПК са дадени подробни указания на връчителя с предупреждение за налагане 
на глоба за неизпълнение на задълженията по връчване на книжата и 
оформянето им. Съобщение до ответника от 11.06.09г. е редовно връчено на 
24.06.09г. С вх.№15218/20.07.08г. е депозиран отговор на исковата молба. 
Определение 23.07.09г. – чл.140 от ГПК, делото е насрочено за 15.09.09г. 
Страните са уведомени със съобщения от 23.07.09г., съответно ищеца – на 
28.07.09г., ответника – на 03.08.09г., Дирекция “Социално подпомагане” 
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гр.Стара Загора – на 29.07.09г. С молба от 20.08.09г. е депозиран социален 
доклад от ДСП гр.Стара Загора.  

 
- гр.д.№1283/2009г. - Делото е образувано на 20.03.2009г. по искова 

молба с вх.№5806/20.03.09г. Разпореждане по чл.131 от ГПК – 26.03.09г. 
Ответникът е уведомен на 01.04.09г. със съобщение от 27.03.09г. С 
вх.№9132/30.04.08г. е депозиран отговор на исковата молба. Определение 
15.05.09г. – чл.140 от ГПК. Страните са уведомени със съобщения от 
18.05.09г., съответно ищците – на 29.05.09г. и 30.05.09г., ответника – на 
19.05.09г. Проведено е открито съдебно заседание на 08.06.09г., в което на 
делото е даден ход, събрани са доказателства и производството по делото е 
спряно на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК. На 07.07.09г. е депозирана молба 
от ищците са възобновяване на производството по делото. С определение от 
09.07.09г. производството по делото е възобновено и делото е насрочено за 
15.09.09г. Съобщения до страните от 10.07.09г. са получени съответно от 
ищците – на 15.07.09г. и на 16.07.09г. и от ответника – на 15.07.09г. 

 
- гр.д.№2111/2009г. - Делото е образувано на 14.05.2009г. по искова 

молба с вх.№9896/14.05.09г. С разпореждане от 18.05.09г. производството по 
делото е оставено без движение с дадени указания за конкретизиране на 
петитума на исковата молба и представяне на пълномощно. Ищецът е 
уведомен на 25.05.09г. със съобщение от 19.05.09г. С вх.№11521/01.06.09г. е 
депозирана допълнителна искова молба. Разпореждане по чл.131 от ГПК – 
02.06.09г. С вх.№14204/05.07.08г. е депозиран отговор на исковата молба. 
Определение 08.07.09г. – чл.140 от ГПК, делото е насрочено за 15.09.09г. 
Страните са уведомени със съобщения от 09.07.09г., съответно ищеца – на 
20.07.09г., ответника – на 13.07.09г. 

 
2. Спрени дела. 

 
- гр. д. № 746/2009 г. е образувано на 18.02.2009 г. по искова молба за 

делба, постъпила в съда с вх. № 3467/18.02.2009 г. Постановено бланково 
разпореждане от 23.02.2009 г. по чл. 131 от ГПК. С определение от 26.02.2009 
г. съдът е отхвърлил искането, направено с исковата молба, за допускане на 
обезпечение. Писмен отговор е постъпил по делото на 30.03.2009 г. С отговора 
е направено искане за отвод на съдията-докладчик за спиране на 
производството по делото, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 и 5 от ГПК.С 
определение от 07.04.2009 г. съдът е отхвърлил искането за отвод като 
неоснователно и спрял производството по делото на основание чл. 229, ал.1, 4 
от ГПК. Правени са редовно справки за хода на преюдициалното 
производство. 

 
3. Дела, минали през въззивно обжалване. 
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- гр.д.№1798/2007г. - Делото е образувано на 22.11.07г. по искова 
молба от 22.11.07г. С определение от 07.01.08г. е определил на основание 
чл.56, ал.1 от ГПК /отм./ цената на иска и е указал на страните да довнесат 
държавна такса. Частна жалба срещу постановеното определение е постъпила 
в Районен съд гр.Стара Загора с вх.№3884/20.02.09г. Делото е постъпило в 
Окръжен съд гр.Стара Загора с вх.№6484/01.04.09г. На 04.04.09г. е образувано 
ч.в.гр.д.№ 214/2008г. С определение №120/07.05.08г., постановено в закрито 
заседание, е оставено в сила определението на Районен съд гр.Стара Загора. С 
вх.№10384/27.05.08г. е постъпила частна касационна жалба. Делото е 
постъпило във  ВКС с вх.№14129/28.10.08г. На 30.10.08г. е образувано 
ч.гр.д.№ 1875/2008г. С определение №501/17.08.09г. на ВКС е оставено в сила 
постановеното от Окръжен съд гр.Стара Загора определение.  

 
- гр.д.№1661/2007г. -Делото е образувано на 25.10.07г. по искова 

молба от 25.10.07г. В проведено на 11.02.08г. открито съдебно заседание на 
делото е даден ход по същество. Постановено е решение 
№25/11.03.08г.Въззивна жалба срещу постановеното решение е постъпила в 
Районен съд гр.Стара Загора с вх.№7747/04.04.08г. Делото е постъпило в 
Окръжен съд гр.Стара Загора с вх.№10624/29.05.08г. На 02.06.08г. е 
образувано в.гр.д.№ 654/2008г. Постановено е решение №412/12.01.09г., с 
което е оставено в сила решението на Районен съд гр.Стара Загора. С 
вх.№2570/20.02.09г. е постъпила касационна жалба. Делото е постъпило във  
ВКС с вх.№7166/27.04.09г. На 30.04.09г. е образувано к.гр.д.№ 686/2009г. С 
определение №1168/25.08.09г. на ВКС не е допуснато касационното 
обжалване на постановеното от Окръжен съд гр.Стара Загора решение.  

 
- ч.гр.д.№1224/2009г. - Делото е образувано на 18.03.09г. по заявление 

от 17.03.09г. С разпореждане №1302/21.04.09г. е отхвърлено заявлението, тъй 
като съдът е счел че представеният документ не може да бъде основание за 
издаване на заповед за незабавно изпълнение. Частна жалба срещу 
постановеното разореждане е постъпила в Районен съд гр.Стара Загора с 
вх.№10689/25.05.09г. Делото е постъпило в Окръжен съд гр.Стара Загора с 
вх.№8361/25.06.09г. На 30.06.09г. е образувано ч.гр.д.№ 342/2009г. С 
определение №514/24.07.09г. е потвърдено постановеното от Районен съд 
гр.Стара Загора разпореждане.   

 
4. Заповедни производства. 

 
- ч.гр.д.№2399/2009г. - Делото е образувано на 30.05.09г. по Заявление 

за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК с вх.№11358/30.05.09г. 
С разпореждане от 05.06.09г. е разпоредено издаването на заповед за 
изпълнение. Издадена е заповед №1701/08.06.09г. за изпълнение на парично 
задължение по чл.410 от ГПК. Със съобщения от 19.06.09г. са уведомени 
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длъжника -  на 23.06.09г. и заявителя – от 09.06.09г. на 26.06.09г. С 
разпореждане от 09.07.09г. е разпоредено издаването на изпълнителен 
лист. Извършено е единствено отбелязване върху издадената заповед за 
изпълнение за получаването на изпълнителен лист на 14.07.09г. / без 
посочена сума, за която е издаден/. 

 
- ч.гр.д.№2650/2009г. - Делото е образувано на 11.06.09г. по Заявление 

за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с вх.№12337/11.06.09г. 
С разпореждане от 16.06.09г. е разпоредено издаването на заповед за 
изпълнение и изпълнителен лист. Издадена е заповед №1833/17.06.09г. за 
изпълнение на парично задължение по чл.417 от ГПК. Заявителят е уведомен 
на 23.06.09г. със съобщение от 19.06.09г. Не са извършвани отбелязвания.  

 
- ч.гр.д.№3365/2009г. - Делото е образувано на 24.07.09г. по Заявление 

за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с вх.№15588/24.07.09г. 
С разпореждане от 27.07.09г. е разпоредено издаването на заповед за 
изпълнение и изпълнителен лист. Издадена е заповед №2380/27.07.09г. за 
изпълнение на парично задължение по чл.417 от ГПК. Заявителят е уведомен 
на 04.08.09г. със съобщение от 28.07.09г. Върху документа, послужил като 
основание за издаване на заповедта за изпълнение е направено 
отбелязване за издаване на изпълнителен лист, без посочена сумата, за 
която се издава. 

 
6. Обезпечителни производства.  

- ч.гр.д.№2930/2009г. 
- ч.гр.д.№2862/2009г. 
 

Изводи за дейността на състава: 
 
●   Съдът е администрирал своевременно редовността на исковите 

молби и  своевременно е изпълнявал задълженията си по чл. 131 от ГПК.  
●  След постъпване на писмения отговор по исковата молба съдът 

своевременно е предприемал необходимите действия във връзка с  
подготовката на делото в закрито заседание.  

●  Съдебните заседания са отлагани през месец, основно делата са 
отлагани за събиране на доказателства.  

 Съдебните решения са постановявани в едномесечен срок.  
● Спрените дела са администрирани редовно, като редовно са 

извършвани справки за хода на преюдициалните спорове, в случаите на 
спиране на производството на основание чл.182, ал.1, б. «г» от ГПК /отм./ или 
чл.229, ал.1, т.4 от ГПК 

●  Съдебните актове по постъпилите заявления с правно основание чл. 
410 или чл. 417 от ГПК са постановявани своевременно.  
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●  Констатирани са заповедни производства, по които не са извършвани 
надлежни отбелязвания, съобразно изискванията на чл.418, ал.2 от ГПК,  както 
и такива, при които извършените отбелязвания са непълни. 

 При проверката на книгите за открити и закрити съдебни заседания 
се констатира, че съдебните решения са залепени в препис. 
   

 VIII-ми граждански състав – съдия Антония Тонева 

1. Висящи дела.  
 

- гр.д.№2514/2009г. - Делото е образувано на 04.06.2009г. по искова 
молба с вх.№11754/04.06.09г. Разпореждане по чл.131 от ГПК – 08.06.09г. 
Ответникът е уведомен на 12.06.09г. със съобщение от 08.06.09г. С 
вх.№14446/08.07.09г. е депозиран отговор на исковата молба. Определение 
14.07.09г. – чл.140 от ГПК. Видно от списъка на призованите лица, съобщения 
до страните са изпратени на 15.07.09г. До делото няма данни, дали 
изпратените съобщения са върнати. 

 
- гр.д.№2038/2009г. - Делото е образувано на 13.05.2009г. по искова 

молба с вх.№9654/13.05.09г. С разпореждане от 14.05.09г. производството по 
делото е оставено без движение, с дадени указания за довнасяне на държавна 
такса. Ищецът е уведомен на 21.05.09г. със съобщение от 14.05.09г. С оглед на 
дадените указания е депозирана молба на 25.05.09г. Разпореждане по чл.131 от 
ГПК – 26.05.09г. Ответникът е уведомен на 01.06.09г. със съобщение от 
27.05.09г. Определение 06.07.09г. – чл.140 от ГПК, делото е насрочено за 
13.10.09г. Видно от списъка на призованите лица, съобщения до страните са 
изпратени на 06.07.09г. До делото няма данни, дали изпратените съобщения са 
върнати. На 28.07.09г. е депозирано заключението на вещото лице.  

 
- гр.д.№2495/2009г. –Делото е образувано на 03.06.2009г. по искова 

молба с вх.№11627/02.06.09г. С разпореждане от 04.06.09г. производството по 
делото е оставено без движение, с дадени указания за представяне на 
определени доказателства. Ищецът е уведомен на 16.06.09г. със съобщение от 
05.06.09г. С оглед на дадените указания е депозирана молба на 18.06.09г. 
Разпореждане по чл.131 от ГПК – 22.06.09г. Ответникът е уведомен на 
03.07.09г. със съобщение от 22.06.09г. Писмен отговор на исковата молба е 
депозиран на 31.07.09г. Определение 02.09.09г. – чл.140 от ГПК, делото е 
насрочено за 27.10.09г. Видно от списъка на призованите лица, съобщения до 
страните са изпратени на 03.09.09г. До делото няма данни, дали изпратените 
съобщения са върнати.  

 
2. Спрени дела. 
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- гр. д. № 166/2009 г. е образувано на 14.10.2008 г. след разделяне на гр. 
д. № 1427/2008 г. С определение от 28.01.2009 г. съдът е спрял производството 
по делото до приключване на гр. д. № 1427/2008 г. /изпратено по подсъдност 
на Окръжен съд-стара Загора/. 
  - гр. д. № 1427/2009 г. е образувано на 27.03.2009 г. по искова молба, 
постъпила с вх. № 6490/27.03.2009 г. С разпореждане от 31.03.2009 г. исковата 
молба е оставена без движение и дадени указания за внасяне на държавна 
такса. Разпореждане от 13.04.2009 г. по чл. 131 от ГПК, съобщено на 
15.04.2009 г. С определение от 18.05.2009 г. по чл. 140 от ГПК делото е 
насрочено в съдебно заседание за 16.06.2009 г. По постъпили молби от 
страните по спора е постановено определение от 21.05.2009 г. за спиране 
производството по делото по взаимно съгласие по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. 
  - гр. д. № 1415/2005 г. е образувано на 29.09.2005 г. Делото е спряно с 
определение от 20.01.2006 г. на съдия Минчев, на основание чл. 182, ал. 1, б. 
„г” от ГПК /отм./, до приключване на гр. д. № 304/2003 г. на Окръжен съд-
Стара Загора. На гърба на една от справките, получена от Окръжен съд-Стара 
Загора за хода на преюдициалното дело е направено отбелязване, с дата 
04.05.2007 г., че делото е разпределено на съдия Тонева, поради преминаване 
на досегашния докладчик в друг съд. Редовно се правят справки за хода на 
преюдициалното дело. 

 
3. Без движение. 

 
- гр. д. № 3839/2009 г. е образувано на 20.08.2009 г. по искова молба по 

чл. 45 от ЗЗД, постъпила с вх. № 17274/20.08.2009 г. С разпореждане от 
03.09.2009 г., на основание чл. 129, ал. 2 от ГПК, съдът е оставил исковата 
молба без движение и указал 7-дневен срок за внасяне на държавна такса и 
представяне на препис от исковата молба за ответната страна. По делото няма 
върнати съобщения към момента на проверката. 

 - ч. гр. д. № 3874/2009 г. е образувано на 24.08.2009 г. по заявление по 
чл. 410 от ГПК, постъпило с вх. № 17403/24.08.2009 г. С разпореждане от 
01.09.2009 г., съдът, след като е констатирал, че заявлението е непълно и в т. 2 
и т. 5 от същото липсва посочване на пълния адрес на заявителя и длъжника, е 
оставил без движение и е разпоредил едноседмичен срок за отстраняване на 
нередовностите. Съдът е администрирал заявлението по-късно от 
предвиденото в разпоредбата на чл. 411, ал. 2 от ГПК.  

 - гр. д. № 4079/2009 г. е образувано на 07.09.2009 г. по искова молба по 
чл. 99 от СК, постъпила с вх. № 18094/07.09.2009 г. С разпореждане от 
08.09.2009 г. съдът е оставил исковата молба без движение, като е указал на 
ищеца да конкретизира петитума и представи декларация за семейно и имотно 
състояние. 

 
4. Дела, минали през въззивно обжалване. 
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- гр. д. № 8/2007 г. е образувано на 03.01.2007 г. по искова молба за 
делба, постъпила с вх. № 22576/27.12.2006 г. В първа фаза са проведени три 
съдебни заседания, като на 28.05.2007 г. е даден ход по същество. В срока за 
постановяване на съдебно решение съдът, с определение от 11.07.2007 г., е 
отменил хода по същество и възобновил производството по делото и оставил 
без движение исковата молба. С определение от 15.09.2007 г. са 
конституирани нови ответници. Даден ход по същество в съдебно заседание от 
21.11.2007 г. Постановено Решение № 142/21.01.2008 г., с което е отхвърлен 
искът за делба. С писмо от 04.03.2008 г. РС-Стара Загора е изпратил делото по 
въззивна жалба, постъпило на 06.03.2008 г. в Окръжен съд-Стара Загора, По 
жалбата, на 10.03.2008 г., е образувано в. гр. д. № 154/2008 г. Постановено 
Решение № 201/14.07.2008 г., с което е потвърдено първоинстанционното. С 
определение № 397/13.05.2009 г., постановено по гр. д. № 679/2009 г. 
Върховният касационен съд е отказал касационно обжалване. 

- гр. д. № 1708/2006 г. е образувано на 16.11.2006 г. по молба по чл. 360, 
ал. 1 от КТ, постъпила с вх. № 20020/16.11.2006 г. Проведени множество 
съдебни заседания, отлагане по събиране на доказателства и допускане на 
допълнителни задачи по назначените експертизи. В съдебно заседание от 
17.03.2008 г. е даден ход на делото по същество. Постановено Решение № 
36/10.05.2008 г. Проведена процедура за допълване на решението по чл. 193, 
ал. 1 от ГПК /отм./. Постановено Решение № 75/23.10.2008 г. С писмо от 
03.12.2008 г. РС-Стара Загора е изпратил делото по въззивна жалба в Окръжен 
съд-Стара Загора, постъпило на 04.12.2008 г. По жалбата, на 08.12.2008 г., е 
образувано в. гр. д. № 1597/2008 г. Постановено Решение № 69/12.03.2009 г., с 
което е потвърден обжалвания пръвоинстанционен съдебен акт. 

- гр. д. № 1694/2006 г. е образувано на 14.11.2006 г. по искова молба за 
делба, постъпила с вх. № 19778/14.11.2006. В съдебно заседание от 04.04.2007 
г. е приключено съдебното дирене и е даден ход по същество. Постановено 
Решение № 49/07.05.2007 г.1, с което е допусната съдебна делба. С писмо от 
18.07.2007 г. Районен съд-Стара Загора е изпратил делото по въззивна жалба в 
Окръжен съд-Стара Загора, постъпило на 18.07.2007 г. По жалбата, на 
20.07.2007 г., е образувано в. гр. д. № 590/2007 г. Постановено Решение № 
450/25.02.2008 г., с което е потвърдено решението на РС-Стара Загора. С 
Определение № 887/18.08.2009 г., постановено по гр. д. № 698/2009 г., 
Върховният касационен съд е отказал да допусне касационно обжалване. 

 
5. Заповедни производства. 
 
- ч.гр.д.№3518/2009г. - Делото е образувано на 30.07.09г. по 

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК с 
вх.№16088/30.07.09г. Издадена е заповед №2640/04.09.09г. за изпълнение на 
парично задължение по чл.410 от ГПК. Няма данни да са изпращани 
съобщения на страните.  
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- ч.гр.д.№3385/2009г. - Делото е образувано на 24.07.09г. по 

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК с 
вх.№15654/24.07.09г. С разпореждане от 01.09.09г. на заявителя са дадени 
указания за отстраняване на констатирани нередовности. С оглед на 
дадените указания е депозирана молба от заявителя на 08.09.09г. Издадена 
е заповед №2677/08.09.09г. за изпълнение на парично задължение по 
чл.410 от ГПК. Няма данни да са изпращани съобщения на страните.  

 
- ч.гр.д.№3412/2009г. - Делото е образувано на 27.07.09г. по 

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с 
вх.№15686/24.07.09г. Издадена е заповед №2616/02.09.09г. за изпълнение на 
парично задължение по чл.417 от ГПК. Изготвено е съобщение до 
заявителя от 02.09.09г., което не е изпратено. Върху документа, послужил 
като основание за издаване на заповедта за изпълнение и върху заповедта 
за изпълнение е направено отбелязване за издаване на изпълнителен лист, 
без посочена сумата, за която се издава.  

 
- ч.гр.д.№3792/2009г. - Делото е образувано на 17.08.09г. по 

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с 
вх.№17084/17.08.09г. Издадена е заповед №2626/02.09.09г. за изпълнение на 
парично задължение по чл.417 от ГПК. Заявителят е уведомен на 09.09.09г. 
със съобщение от 02.09.09г. Върху документа, послужил като основание за 
издаване на заповедта за изпълнение и върху заповедта за изпълнение е 
направено отбелязване за издаване на изпълнителен лист, без посочена 
сумата, за която се издава.  

 
6. Обезпечителни производства.  

- ч.гр.д.№1483/2009г. 
- ч.гр.д.№2663/2008г. 
- ч.гр.д.№2692/2009г. 
 

Изводи за дейността на състава: 
 
●  Съдът е администрирал своевременно редовността на исковите молби 

и  своевременно е изпълнявал задълженията си по чл. 131 от ГПК.  
●  След постъпване на писмения отговор по исковата молба съдът е 

предприемал необходимите действия във връзка с  подготовката на делото в 
закрито заседание в срок до десет дни. По-продължително е забавянето при 
гр.д.№2495/2009г.  

●  Съдебните заседания са отлагани през месец.  
 Съдебните решения са постановявани в едномесечен срок.  
 Няма възобновени дела, след даване на делото на ход по същество. 
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● Спрените дела са администрирани редовно, като редовно са 
извършвани справки за хода на преюдициалните спорове, в случаите на 
спиране на производството на основание чл.182, ал.1, б. «г» от ГПК /отм./ или 
чл.229, ал.1, т.4 от ГПК 

●  Констатира се значително забавяне при администрирането на 
постъпилите  заявления с правно основание чл. 410 или чл. 417 от ГПК / 
ч.гр.д.№3518/2009г., ч.гр.д.№3385/2009г., ч.гр.д.№3412/2009г., 
ч.гр.д.№3792/2009г./  

●  Констатирани са заповедни производства, по които не са извършвани 
надлежни отбелязвания, съобразно изискванията на чл.418, ал.2 от ГПК,  както 
и такива, при които извършените отбелязвания са непълни. 

 При проверката на книгите за открити и закрити съдебни заседания 
се констатира, че са редовно и подробно водени.  

 

 X-ти граждански състав – съдия Милена Колева  

         1.Висящи дела.  
- гр.д.№2306/2009г. - Делото е образувано на 28.05.2009г. по молба с 

вх.№11031/28.05.09г. С разпореждане от 29.05.09г. делото е насрочено за 
30.06.09г. Проведено е открито съдебно заседание на 30.06.09г., в което на 
делото не е даден ход с оглед на нередовното призоваване на майката на 
детето / призована в качеството на процесуален представител на малолетното 
си дете/ и на основание чл.15, ал.8 от ЗЗД е предоставена правна помощ на 
малолетното дете. На 30.06.09г. е направено искане от Районен съд гр.Стара 
Загора за определяне на адвокат за осъществяване на правна помощ. Делото е 
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 23.09.09г.  

 
- гр.д.№876/2009г. - Делото е образувано на 25.02.2009г. по искова 

молба с вх.№4004/25.02.09г. Разпореждане по чл.131 от ГПК – 26.02.09г. С 
вх.№7064/06.04.09г. е депозиран отговор на исковата молба. С искова молба от 
06.04.09г. е предявен инцидентен установителен иск. Разпореждане по чл.131 
от ГПК /относно инцидентния установителен иск/ – 08.04.09г. Съобщение от 
14.04.09г. е получено от ответника на 22.04.09г. С вх.№10465/21.05.09г. е 
депозиран отговор по предявения инцидентен установителен иск. 
Определение 26.05.09г. – чл.140 от ГПК. Страните са уведомени със 
съобщения от 27.05.09г., съответно ищеца – на 28.05.09г., ответника – на 
04.06.09г. На 29.06.09г. е депозирано заключение на вещото лице. Проведено е 
открито съдебно заседание на 30.06.09г., в което на делото е даден ход, 
събрани са доказателства и делото е отложено за 23.09.06г., поради 
неизготвянето на назначената по делото СГЕ. 
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- гр.д.№1246/2009г. - Делото е образувано на 18.03.2009г. по постъпила 
с вх.№5589/18.03.09г. искова молба с вх.№41924/15.08.08г. по описа на 
Софийски районен съд /гр.д.№24013/2008г./ изпратена по подсъдност. 
Определение чл.140 ГПК – 26.03.09г. Страните са уведомени със съобщения 
от 07.04.09г. съответно ищеца – на 21.04.09г., ответника – на 06.04.09г., и ДСП 
гр.София – 21.04.09г. Проведено е открито съдебно заседание на 12.05.09г., в 
което са приети доказателства, назначена е комплексна съдебна психолого-
психиатрична експертиза и делото е отложено. На 18.06.09г. е депозирано 
заключението на вещото лице. Проведено е открито съдебно заседание на 
30.06.09г., събрани са доказателства, изслушано е заключението на вещото 
лице, делото е отложено за 30.09.09г. поради неизготвяне на назначената по 
делото комплексна експертиза.  

 
2. Спрени дела. 

 
- гр. д. № 1559/2008 г. е образувано на 11.11.2008 г. по искова молба, 

постъпила с вх. № 23385/11.11.2008 г. Бланково разпореждане от 12.11.2008 г. 
по чл. 131 от ГПК, съобщено на 24.11.2008 г. Отговор на молбата е постъпил 
на 03.12.2008 г. С разпореждане от 10.12.2008 г. дадени от съда указания за 
конкретизиране на петитума. Ново разпореждане от 02.02.2009 г. по чл. 131 от 
ГПК, съобщено на 09.02.2009 г. Писмен отговор от 04.03.2009 г. С 
определение от 10.03.2009 г. по чл. 140 от ГПК делото е насрочено за 
21.04.2009 г. В съдебно заседание от 27.05.2009 г., след направено искане на 
страните, съдът е спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, 
т. 1 от ГПК, като са указани последиците по чл. 231 от ГПК. 

- гр. д. № 1086/2007 г. е образувано на 09.08.2007 г. по искова молба за 
делба, постъпила с вх. № 14334/09.08.2007 г. По делото е постановено 
Решение № 25/24.04.3008 г. за допускане на делбата. Същото е обжалвано 
пред Окръжен съд-Стара Загора, оставено в сила с Решение № 275/12.11.2008 
г. по гр. д. № 722/2008 г. Срещу актът на въззивната инстанция е подадена 
касационна жалба, като ВКС е отказал да допусне касационно обжалване с 
Определение № 248/02.04.2009 г.С протоколно определение от 02.06.2009 г. 
делото е спряно по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. 

 - гр. д. № 75/2009 г. е образувано на 05.01.2009 г. по искова молба, 
постъпила с вх. № 26761/23.12.2008 г. Разпореждане от 19.01.2009 г. по чл. 131 
от ГПК, съобщено на 26.01.2009 г. Възражение по исковата молба е постъпило 
на 19.02.2009 г. С разпореждане от 04.03.2009 г. молбата е оставена без 
движение с указания. Ново разпореждане по чл. 131 от ГПК от 24.03.2009 г. за 
връчване на препис от уточняващата молба. Определение от 08.05.2009 г. по 
чл. 140 от ГПК, с което делото е насрочено в открито съдебно заседание за 
09.06.2009 г. С протоколно определение от тази дата делото е спряно на 
основание чл. 229, ал. 1, т., 1 от ГПК. 
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3. Без движение – към момента на извършване на проверката 
няма дела без движение.  

 
4. Дела, минали през въззивно обжалване. 

 
- гр.д.№1034/2008г. - Делото е образувано на 25.07.08г. по искова 

молба от 25.07.08г. В проведено на 27.01.09г. открито съдебно заседание на 
делото е даден ход по същество. Постановено е решение №55/04.03.09г. 
Въззивна жалба срещу постановеното решение е постъпила в Районен съд 
гр.Стара Загора с вх.№6621/30.03.09г. Делото е постъпило в Окръжен съд 
гр.Стара Загора с вх.№5903/07.05.09г. На 18.05.09г. е образувано в.гр.д.№ 
267/2009г. Постановено е решение №242/17.07.09г., с което е потвърдено 
решението на Районен съд гр.Стара Загора.  

 
-гр.д.№2563/2009г. - Делото е образувано на 08.06.09г. по постъпило на 

08.06.09г. по подсъдност гр.д.№1004/2009г. по описа на Окръжен съд гр.Стара 
Загора. С определение №1793/11.06.09г. е оставена без разглеждане исковата 
молба като недопустима и производството по делото е прекратено. Частна 
жалба срещу постановеното решение е постъпила в Районен съд гр.Стара 
Загора с вх.№13623/29.06.09г. Делото е постъпило в Окръжен съд гр.Стара 
Загора с вх.№9411/17.07.09г. На 20.07.09г. е образувано ч.гр.д.№ 401/2009г. С 
определение №142/24.07.09г. частната жалба е оставена без уважение.  

- ч. гр. д. № 706/2009 г. е образувано на 13.02.2009 г. по заявление по 
чл. 410 от ГПК, постъпило с вх. № 3144/13.02.2009 г. С Определение № 
1197/10.04.2009 г. съдът е обезсилил изцяло Заповед № 547/17.02.2009 г. С 
писмо от 22.06.2009 г. по въззивна частна жалба делото е изпратено на 
Окръжен съд-Стара Загора, постъпило на 24.06.2009 г. По жалбата, на 
30.06.2009 г., е образувано в. ч. гр. д. № 340/2009 г. С Определение № 
532/04.08.2009 г. е оставено в сила обжалваното определение на Районен съд-
Стара Загора за обезсилване на постановената обезпечителна заповед. 

 
5. Заповедни производства. 

-ч.гр.д.№3451/2009г. - Делото е образувано на 28.07.09г. по Заявление 
за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с вх.№15826/28.07.09г. 
Издадена е заповед №2499/31.07.09г. за изпълнение на парично задължение по 
чл.417 от ГПК. Изготвено е съобщение до заявителя от 06.08.09г., което е 
приложено по делото и не е изпратено. Върху документа, послужил като 
основание за издаване на заповедта за изпълнение / и без дата на 
издаване/ и върху заповедта за изпълнение е направено отбелязване за 
издаване на изпълнителен лист, без да е посочена сумата, за която се 
издава.  
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-ч.гр.д.№3372/2009г. – Делото е образувано на 24.07.09г. по Заявление 
за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с вх.№15631/24.07.09г. 
Издадена е заповед №2463/30.07.09г. за изпълнение на парично задължение по 
чл.417 от ГПК. Изготвено е съобщение до заявителя от 05.08.09г., което е 
приложено по делото и не е изпратено. Върху документа, послужил като 
основание за издаване на заповедта за изпълнение / и без дата на 
издаване/ и върху заповедта за изпълнение е направено отбелязване за 
издаване на изпълнителен лист, без посочена сумата, за която се издава.  

 
-ч.гр.д.№3385/2009г. – Делото е образувано на 14.06.09г. по Заявление 

за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК с вх.№9856/14.05.09г. 
Издадена е заповед №1333/18.05.09г. за изпълнение на парично задължение по 
чл.410 от ГПК. Длъжникът е уведомен на 02.06.09г. със съобщение от 
21.05.09г. С вх.№11650/03.06.09г. е депозирано възражение от длъжника. С 
разпореждане от 04.06.09г. е разпоредено изпращане на съобщение до 
заявителя на основание чл.415 от ГПК. Заявителят е уведомен на 08.06.09г. със 
съобщение от 04.06.08г. С определение от 10.07.09г. е обезсилена изцяло 
издадената заповед за изпълнение.  

 
6. Обезпечителни производства.  

- ч.гр.д.№1998/2009г. 
- ч.гр.д.№807/2009г. 
- ч.гр.д.№626/2009г. 
 

Изводи за дейността на състава: 
 
●  Съдът е администрирал своевременно редовността на исковите молби 

и  своевременно е изпълнявал задълженията си по чл. 131 от ГПК.  
●  След постъпване на писмения отговор по исковата молба съдът 

своевременно е предприемал необходимите действия във връзка с  
подготовката на делото в закрито заседание.  

●  Съдебните заседания са отлагани през месец, основно с причина за 
събиране на доказателства.  

 Съдебните решения са постановявани в едномесечен срок.  
●   Спрените дела са администрирани редовно.  
●  Съдебните актове по постъпилите заявления с правно основание чл. 

410 или чл. 417 от ГПК са постановявани своевременно. Констатира се 
значително забавяне при изпращането на съобщения до страните по 
ч.гр.д.№3451/2009г. и ч.гр.д.№3372/2009г. 

●  Констатирани са заповедни производства, по които извършваните 
надлежни отбелязвания, съобразно изискванията на чл.418, ал.2 от ГПК, са 
непълни. 
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 При проверката на книгите за открити и закрити съдебни заседания 
се констатира, че са прилагани копия от диспозитива на съдебните решения. 

 XI-ти граждански състав – съдия Кирил Аджелев 

1.Висящи дела.  
- гр.д.№2356/2009г. - Делото е образувано на 29.05.2009г. по искова 

молба с вх.№11258/29.05.09г. Разпореждане по чл.131 от ГПК – 01.06.09г. 
Ответникът е уведомен на 09.06.09г. със съобщение от 01.06.09г. Определение 
13.07.09г. – чл.140 от ГПК, делото е насрочено за 14.09.09г. Страните са 
уведомени със съобщения от 20.07.09г. съответно ищеца – на 23.07.09г., 
ответника – на 27.07.09г. На 04.09.09г. е депозирано заключението на вещото 
лице.  

- гр.д.№1543/2009г. –Делото е образувано на 07.04.2009г. по искова 
молба с вх.№7204/07.04.09г. С определение от 07.04.09г. е отхвърлена като 
неоснователна молбата на ищеца за допускане на обезпечение по предявения 
иск. Разпореждане по чл.131 от ГПК – 08.04.09г. Съобщение до ответника от 
08.04.09г. е върнато в цялост с отбелязване от 13.04.09г., че лицето не е 
открито. С разпореждане от 15.04.09г. производството по делото е оставено 
без движение, с дадени указания за представяне на справка за адресната 
регистрация на ответника. На 22.04.09г. е депозирана молба от ответника с 
посочен съдебен адресат. Писмен отговор на исковата молба е депозиран на 
22.05.09г. Определение 26.05.09г. – чл.140 от ГПК, делото е насрочено за 
22.06.09г. На 22.06.09г. е депозирана молба от процесуалния представител на 
ищеца за отлагане на делото, поради  негово и на ищеца внезапно заболяване. 
В проведено на 22.06.09г. открито съдебно заседание ход на делото не е даден, 
с оглед на постъпилата молба. С вх.№19.06.09г. е депозирана молба от 
процесуалния представител на ищеца за съединяване за общо разглеждане в 
едно производство на образуваното между същите страни със същите правни 
и фактически основания по друг частичен иск гр.д.№1667/2009г. и предвид 
цената на иска изпращане на делото на Окръжен съд гр.Стара Загора. 
Проведено е открито съдебно заседание на 06.07.09г., в което са приети 
доказателства и за събиране на допуснатите от съда доказателства делото е 
отложено за 28.09.09г. Оставено е без уважение искането за съединяване на 
настоящото дело с гр.д.№1667/2009г. за общо разглеждане в едно 
производство, като съдът е отчел, че му е служебно известно обстоятелството, 
че има образувано гр.д. между същите страни, но е счел, че след като вече е 
даден ход и е допуснато събирането на доказателства, съединяването на делата 
в общо производство ще затрудни движението на делото, и на следващо място 
ищецът е в полза на предоставената му възможност да предяви два отделни 
частични иска за едно и също вземане, поради което следва да се приеме, че не 
са налице две отделни дела, а два частични иска за едно и също вземане, 
поради което предпоставките на чл.213 ГПК не са налице. 
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- гр. д. № 1728/2009 г. е образувано на 16.04.2009 г. по искова молба по 
чл. 220 и чл. 224 от КТ, постъпила с вх. № 8041/16.04.2009 г. На 17.04.2009 г. е 
постановено разпореждане по чл. 131 от ГПК, съобщено на 21.04.2009 г. 
Писмен отговор е постъпил по делото на 20.05.2009 г. С определение от 
26.05.2009 г. по чл. 140 от ГПК съдът е насрочил делото в открито съдебно 
заседание за 22.06.2009 г. По делото е постъпила молба от вещото лице за 
отлагане на делото за по-късна дата, поради обективна невъзможност за 
изготвяне на експертното заключение-късно предоставяне на материалите за 
проучване. На 19.06.2009 г. е постъпило от ищеца становище по 
доказателствата и писмения отговор. С протоколно определение от 22.06.2009 
г., съдът е дал допълнителен срок на ответника по чл. 144 от ГПК за 
становище на ответника по направените доказателствени искания от ищеца с 
молбата му от 19.06.2009 г. Становището е постъпило на 26.06.2009 г. Съдът е 
се е произнесъл в закрито заседание на 30.06.2009 г. и насрочил делото в 
открито съдебно заседание за 14.09.2009 г.  

 
2. Спрени дела. 

 
- гр. д. № 1880/2005 г. е образувано на 14.12.2005 г. по искова молба за 

делба, постъпила с вх. № 19575/13.12.2005 г. Проведени са открити съдебни 
заседания на 20.02.2006 г., 13.03.2006 г. и 02.05.2006 г. В съдебно заседание от 
02.05.2006 г., след направени изявления за спиране на делото и представени 
съдебни удостоверения, съдът е спрял производството по делото до 
приключване на гр. д. № 171/2006 г. на Окръжен съд-Стара Загора. Редовно са 
правени справки за хода на преюдициалното дело.  
  - гр. д. № 244/2009 г. е образувано на 19.01.2009 г. по искова молба за 
делба, постъпила с вх. № 979/19.01.2009 г. Бланково разпореждане от 
21.01.2009 г. по чл. 131 от ГПК. Писмен отговор е постъпил по делото с вх. № 
4162/26.02.2009 г. С определение от 05.03.2009 г., съдът е направил проект за 
доклад по делото, приел и допуснал доказателства, указал възможността за 
спогодба и насрочил делото в открито съдебно заседание за 30.03.2009 г. 
Съдът е постановил обстоятелствен съдебен акт по чл. 140 от ГПК. В първото 
съдебно заседание от 30.03.2009 г. е даден ход по същество Постановено 
Решение № 20/17.04.2009 г. за допускане на делба. С разпореждане от 
01.06.2009 г. съдът е насрочил делото в първо съдебно заседание във втора 
фаза на делбата за 22.06.2009 г. На тази дата съдът е спрял производството по 
делото по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, като е указал последиците по чл. 231 от 
ГПК. Правени са справки, в които е отбелязвано кога изтича срока. 

- гр. д. № 1577/2007 г. е образувано на 10.10.2007 г. по искова молба за 
делба, постъпила с вх. № 17785/10.10.2007 г.В съдебно заседание от 10.12.2007 
г. е даден ход по същество. Постановено е Решение № 154/09.01.2008 г. за 
допускане на делбата. Решението е потвърдено от Окръжен съд-Стара Загора 
по гр. д. № 118/2008 г.В закрито заседание от 09.02.2009 г. съдът е насрочил 
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делото в първо съдебно заседание за 09.03.2009 г. във втора фаза. На 
21.04.2009 г. по делото са постъпили молби от страните за спиране на делото 
по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. С определение, постановено в съдебно заседание 
от 27.04.2009 г., съдът е спрял производството по делото по чл. 182, ал. 1, б. 
„а” от ГПК /отм./. 

 
3. Без движение. 
 
- ч.гр.д.№3613/2009г. - Делото е образувано на 06.08.2009г. по 

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с 
вх.№16467/06.08.09г. С разпореждане от 08.09.09г. на заявителя са дадени 
указания в едноседмичен срок да отстрани констатираните нередовности: 
да подпише подаденото заявление.  

 
- ч.гр.д.№3605/2009г. –Делото е образувано на 05.08.2009г. по 

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК с 
вх.№16416/05.08.09г. С разпореждане от 08.09.09г. на заявителя са дадени 
указания в едноседмичен срок да отстрани констатираните нередовности: 
да подпише подаденото заявление, както и да довнесе държавна такса. 

 
- гр.д.№3907/2009г. –Делото е образувано на 26.08.2009г. по искова 

молба с вх.№17551/26.08.09г. С разпореждане от 09.09.09г. производството по 
делото е оставено без движение с дадени указания за отстраняване на 
констатирани несъответствия между петитума и обстоятелствената част на 
исковата молба. 

 
4. Дела, минали през въззивно обжалване. 
- гр. д. № 1273/2008 г. е образувано на 12.09.2008 г. по искова молба, 

постъпила с вх. № 17350/12.09.2008 г. В съдебно заседание, проведено на 
01.12.2008 г., съдът е приключил съдебното дирене и дал ход по същество. 
Постановено Решение № 62/12.12.2008 г. С писмо от 02.02.2009 г. по въззивна 
жалба делото е изпратено на Окръжен съд-Стара Загора, постъпила на 
03.02.2009 г. По жалбата, на 09.02.2009 г., е образувано в. гр. д. № 94/2009 г. 
Постановено Решение № 103/10.04.2009 г., с което е потвърден обжалвания 
първоинстанционен акт. 

- гр. д. № 641/2008 г. е образувано на 22.04.2008 г. по искова молба, 
постъпила с вх. № 8834/22.04.2008 г. В съдебно заседание, проведено на 
16.10.2008 г., съдът е приключил съдебното дирене и дал ход по същество. 
Постановено Решение № 59/13.11.2008 г. С писмо от 17.12.2008 г. по въззивна 
жалба делото е изпратено на Окръжен съд-Стара Загора, постъпила на 
18.12.2008 г. По жалбата, на 07.01.2009 г., е образувано в. гр. д. № 20/2009 г. 
Постановено Решение № 94/03.04.2009 г., с което е потвърдено обжалваното 
първоинстанционно решение. 
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5. Заповедни производства. 
- ч. гр. д. № 3284/2009 г. е образувано на 21.07.2009 г. по заявление по 

чл. 417 от ГПК, постъпило на 21.07.2009 г. Издадена Заповед № 
2351/22.07.2009 г. Върху извлечението от сметките на длъжника в банката е 
отразено издаването на изпълнителен лист, като не е посочена сумата, за която 
е издаден изпълнителния лист. По делото е приложена разписка, подписана от 
заявителя, в която се посочва датата, на която същият е получил заповедта и 
изпълнителния лист. 

- ч. гр. д. № 3491/2009 г. е образувано на 29.07.2009 г. по заявление по 
чл. 417 от ГПК, постъпило на 29.07.2009 г. Издадена Заповед № 
2662/07.09.2009 г. Върху извлечението от сметките на длъжника в банката е 
отразено издаването на изпълнителен лист, като не е посочена сумата, за която 
е издаден изпълнителния лист. Заповедта за изпълнение и изпълнителния 
лист са издадени повече от един месец, след постъпване на заявлението по 
чл. 417 от ГПК.  

 - ч. гр. д. № 2675/2009 г. е образувано на 12.06.2009 г. по заявление по 
чл. 410 от ГПК, постъпило на 12.06.2009 г. С разпореждане от 15.06.2009 г. 
съдът е указал на заявителя внасяне на държавна такса, съобщено на 
18.06.2009 г. Издадена Заповед № 1894/22.06.2009 г., съобщена на 30.06.2009 
г. По делото е постъпило възражение по чл. 415 от ГПК на 03.07.2009 г. 
Постановено разпореждане на съда от 06.07.2009 г., с което е указана 
възможността на заявителя да предяви иск за установяване на вземането си в 
едномесечен срок, съобщено на 17.07.2009 г. С вх. № 16736/11.08.2009 г. 
заявителят е представил препис от исковата си молба, депозирана в съда с вх. 
№ 16735/11.08.2009 г. 

 
6. Обезпечителни производства.  

- ч.гр.д.№2797/2008г. 
- ч.гр.д.№2401/2008г. 
- ч.гр.д.№1657/2009г. 

 
Изводи за дейността на състава: 
 
●   Съдът е администрирал своевременно редовността на исковите 

молби и  своевременно е  изпълнявал задълженията си по чл. 131 от ГПК.  
●  След постъпване на писмения отговор по исковата молба съдът 

своевременно е предприемал необходимите действия във връзка с  
подготовката на делото в закрито заседание, като на страните е представен и 
проект на доклад по делото.   
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●  Съдебните заседания са насрочвани през месец, месец и половина, 
основно делата са отлагани за събиране на доказателства или поради 
нередовно призоваване на страна.  

●  Съдебните решения са постановявани в едномесечен срок.  
●  Спрените дела са администрирани редовно, като редовно са 

извършвани справки за хода на преюдициалните спорове, в случаите на 
спиране на производството на основание чл.182, ал.1, б. «г» от ГПК /отм./ или 
чл.229, ал.1, т.4 от ГПК 

●  Съдебните актове по постъпилите заявления с правно основание чл. 
410 или чл. 417 от ГПК са постановявани в повечето случаи своевременно. По 
ч. гр. д. № 3491/2009 г. заповедта за изпълнение и изпълнителния лист са 
издадени повече от един месец, след постъпване на заявлението по чл. 417 от 
ГПК. Констатира се и забавяне при администрирането на постъпилите 
заявления, по които са образувани ч.гр.д.№3613/2009г. и ч.гр.д.№3605/2009г. 

● При проверката на книгите за открити и закрити съдебни заседания се 
констатира, че са водени пълно, съдебните решения са обявявани пълно, но не 
по най-подходящия начин / със залепване и покриване на графи по други 
дела/. 

 XII-ти граждански състав – съдия Иван Режев 

1. Висящи дела.  
- гр.д.№1667/2009г. - Делото е образувано на 15.04.2009г. по 

постъпило с вх.№7879/15.04.09г. по подсъдност гр.д.№1027/2009г. по описа на 
Окръжен съд гр.Стара Загора. Гр.д.№1027/2009г. по описа на Окръжен съд 
гр.Стара Загора е образувано по искова молба с вх.№3461/12.03.09г. С 
определение от 16.04.09г. е отхвърлена като неоснователна молбата на ищеца 
за допускане на обезпечение по предявения иск. Разпореждане по чл.131 от 
ГПК – 16.04.09г. Съобщение до ответника от 17.04.09г. е върнато в цялост с 
отбелязване от 21.04.09г., че лицето не е открито. На 22.04.09г. е депозирана 
молба от ответника с посочен съдебен адресат. С разпореждане от 22.04.09г. е 
разпоредено изпращане на препис от исковата молба на посочения съдебен 
адресат. Ответникът е уведомен на 27.04.09г. със съобщение от 23.04.09г. 
Писмен отговор на исковата молба е депозиран на 22.05.09г. Определение 
01.06.09г. – чл.140 от ГПК. Проведено е открито съдебно заседание на 
01.07.09г., в което са приети доказателства и за събиране на допуснатите от 
съда доказателства делото е отложено за 07.10.09г. 

 
- гр.д.№1176/2009г. - Делото е образувано на 16.03.2009г. по искова 

молба с вх.№5352/16.03.09г. Разпореждане по чл.131 от ГПК – 17.03.09г. С 
разпореждане от 28.04.09г. производството по делото е оставено без 
движение, с дадени указания за представяне на справка за адресната 
регистрация на ответника / след като е установено, че връчителят не е открил 
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лицето на посочения в исковата молба адрес и в срока по чл.47, ал.2 от ГПК 
ответникът не се е явил да получи книжата/. С разпореждане от 21.05.09г. е 
удължен срока за изпълнение на дадените указания. С разпореждане от 
30.05.09г. е разпоредено изпращане на ново съобщение на ответника на 
посочения настоящ адрес на ответника. Ответникът е уведомен на 06.06.09г. 
със съобщение от 01.06.09г. Писмен отговор на исковата молба е депозиран на 
12.06.09г. Определение 07.07.09г. – чл.140 от ГПК, делото е насрочено за 
14.10.09г. Страните са уведомени със съобщения от 13.07.09г. съответно 
ищеца – на 20.07.09г., ответника – на 16.07.09г. 

 
- гр.д.№1961/2009г. –Делото е образувано на 08.05.2009г. по искова 

молба с вх.№9261/07.05.09г. С разпореждане от 11.05.09г. производството по 
делото е оставено без движение, дадени са указания за довнасяне на държавна 
такса. С оглед на дадените указания е депозирана молба на 19.05.09г. 
Разпореждане по чл.131 от ГПК – 20.05.09г. Ответникът е уведомен на 
29.05.09г. със съобщение от 26.05.09г. Определение 07.07.09г. – чл.140 от 
ГПК, делото е насрочено за 07.10.09г. Страните са уведомени със съобщения 
от 10.07.09г. съответно ищеца – на 14.07.09г., ответника – на 14.07.09г. 

 
2. Спрени дела. 
- гр. д. № 387/2008 г. е образувано на 29.02.2008 г. по искова молба, 

постъпила с вх. № 5458/29.02.2008 г. С разпореждане от 04.03.2008 г. съдът е 
оставил исковата молба без движение и указал отстраняване на констатирани 
нередовности. Изпратени съобщения на всеки един от ищците, получени на 
06.03.3008 г. и 10.03.2008 г. С определение от 18.03.2008 г. съдът е спрял 
производството по делото на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./, 
след като служебно е констатирал, че в деловодството на РС-Стара Загора с 
предмет, решаването на който, е от значение за настоящото. 

- гр. д. № 420/2009 г. е образувано на 28.01.2009 г. по молба по чл. 8, т.3 
от ЗЗСДН, постъпила с вх. № 1766/28.01.2009 г. По делото е представена 
декларация по чл. 91 ал. 3 от ЗЗСДН. С определение от 29.01.2009 г. е 
постановено издаване на заповед за незабавна защита, указано изпращането на 
преписи от същата на извършителя и на РПУ-Нова Загора за сведение и 
изпълнение, делото е насрочено в открито съдебно заседание за 25.02.2009 г., 
с призоваване и на Дирекция „СП” Заповед за незабавна защита от 29.01.2009 
г. По делото е депозирана молба от страните, постъпила с вх. № 
3811/23.02.2009 г. с която молят съда да спре производството по делото на 
основание чл. 229, ал.1, т. 1 от ГПК. В съдебно заседание от 25.02.2009 г., 
съдът, след като е докладвал молбата на страните за спиране, е спрял 
производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, във вр. с § 1 от ЗР на 
ЗЗСДН. По делото редовно е правено отбелязване, че е не е налице 
хипотезата на чл. 231 от ГПК, като в последното е посочено, че срокът 
изтича на 25.09.2009 г. 
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- гр. д. № 885/2008 г. е образувано на 20.06.2008 г. по искова молба за 
делба, постъпила с вх. № 20.06.2008 г. С разпореждане от 23.06.2008 г. съдът е 
указал отстраняване на нередовности на исковата молба. С бланково 
разпореждане ат 02.07.2008 г. е указано изпращане на препис от исковата 
молба по чл. 131 от ГПК, С определение от 29.08.2008 г. по чл. 140 от ГПК 
делото е насрочено в открито съдебно заседание за 14.10.2008 г. След две 
съдебни заседания, проведени на 14.10.2008 г. и 05.11.2008 г., е постановено 
Решение № 42/04.12.2008 г. за допускане на делба. С разпореждане от 
06.01.2009 г. делото е насрочено във втора фаза за 28.01.2009 г. В съдебно 
заседание от 10.03.2009 г. съдът е дал ход по същество. На 24.03.2009 г. по 
делото е постъпила съвместна молба от страните, с която искат съда да не 
постановява съдебно решение, да отмени протоколното си определение за 
даване ход по същество и да спре производството по делото по взаимно 
съгласие. С определение от 27.03.2009 г. съдът е спрял производството по 
делото по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. Редовно са правени справки, относно 
факта, кога изтича срока, предвиден в разпоредбата на чл. 231 от ГПК.  

 
3. Без движение. 

 
- гр. д. № 1447/2008 г. е образувано на 21.10.2008 г. по искова молба, 

депозирана с вх. № 21857/21.10.2008 г. С разпореждане от 27.10.2008 г., 
постановено в закрито съдебно заседание, съдът е оставил исковата молба без 
движение, като е указал на ищеца едноседмичен срок за отстраняване на 
нередовности, констатирани в исковата молба. Разпореждането е съобщено на 
14.11.2008 г. В изпълнение на указанията, на 24.11.2008 г., по делото е 
постъпила молба от ищеца. С разпореждане от 26.11.2008 г. съдът отново е 
оставил исковата молба на ищеца без движение, като е иуказал предоставяне 
на удостоверение за актуално правно състояние на ответника. С молба от 
29.12.2008 г. ищецът е приложил удостоверение от от Агенцията по 
вписванията, като, на основание чл. 190 от ГПК, е поискал съдът да задължи 
ответника да представи документи, съдържащи данни за регистрация в 
Търговския регистър на ответното дружество, придружено с превод на 
български език. С Определение № 146/20.01.2009 г. съдът е приел, че е налице 
неизпълнение на указанията за отстраняване на нередовностите на исковата 
молба и е постановил връщане на исковата молба. Срещу определението за 
връщане в Окръжен съд-Стара Загора е постъпила частна жалба. С 
Определение № 399/11.06.2009 г., постановено по г. д. № 185/2009 г., Окръжен 
съд-Стара Загора е отменил обжалваното определение и върнал делото за 
продължаване на съдопроизводствените действия, в съответствие с 
обстоятелствената част на настоящия акт. С разпореждане от 19.06.2009 г. РС-
Стара Загора е дал указания на ищеца за снабдяване с удостоверение от РС-
Стара Загора, по силата на което да се снабди с друго такова от Агенцията по 
вписванията, Удостоверение от Агенцията по вписванията е постъпило по 
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делото на 29.07.2009 г. С разпореждане от 04.08.2009 г. съдът е оставил 
исковата молба без движение, като е дал указания на ищеца да насочи 
исковете си срещу правосубектното дружество, да посочи 
правноорганизационната му форма и предостави удостоверение за актуално 
правно състояние. Към момента на проверката няма данни разпореждането на 
съда да е съобщено на ищеца. 

 
4. Заповедни производства. 
- ч. гр. д. № 1833/2009 г. е образувано на 24.04.2009 г. по заявление по 

чл. 417 от ГПК, постъпило на 24.04.2009 г. С разпореждане от 28.04.2009 г. 
заявлението е оставено без движение за изпращане конкретно извлечение от 
счетоводните книги, съобщено на 11.05.2009 г. Издадена Заповед № 
1360/20.05.2009 г. Върху извлечението от сметките на длъжника в банката 
е отразено издаването на заповед за незабавно изпълнение и 
изпълнителен лист, като не е посочена сумата, за която е издаден 
изпълнителния лист. По делото е приложена разписка, подписана от 
заявителя, в която се посочва датата, на която същият е получил заповедта и 
изпълнителния лист. 

- ч. гр. д. № 1816/2009 г. е образувано на 23.04.2009 г. по заявление по 
чл. 417 от ГПК, постъпило на 22.04.2009 г. Издадена Заповед № 
1409/29.04.2009 г. Не е отразено издаването на изпълнителния лист, нито 
сумата, за която е издаден такъв. По делото е приложена разписка, 
подписана от заявителя, в която се посочва датата, на която същият е получил 
заповедта и изпълнителния лист. 
  - ч. гр. д. № 2800/2009 г. е образувано на 22.06.2009 г. по заявление по 
чл. 410 от ГПК, постъпило на 22.06.2009 г. Издадена Заповед № 
1948/25.06.2009 г. По делото е постановено разпореждане от 29.07.2009 г., с 
което е указано издаването на изпълнителен лист на заявителя въз основа на 
влязла в сила заповед за изпълнение, като се отбележи това върху същата, 
съобщено на заявителя на 30.07.2009 г. На гърба на разпореждането е 
отбелязано получаването на изпълнителния лист, като не е отразена 
сумата, за която е издаден.  
 

5. Обезпечителни производства.  
- ч.гр.д.№1656/2009г. 
- ч.гр.д.№2660/2009г. 

 
Изводи за дейността на състава: 
 
●   Съдът е администрирал своевременно редовността на исковите 

молби и своевременно е  изпълнявал задълженията си по чл. 131 от ГПК.  
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●  След постъпване на писмения отговор по исковата молба съдът 
своевременно е предприемал необходимите действия във връзка с  
подготовката на делото в закрито заседание.  

●  Съдебните заседания са отлагани през 1 месец, с причина за 
отлагането им - за събиране на доказателства или поради нередовно 
призоваване на страна. 

●  Съдебните решения са постановявани в едномесечен срок.  
 Мотивите на постановените съдебни актове са подробни, със 

задълбочен анализ на събраните доказателства. / гр.д.№806/2007г., 
гр.д.№587/2007г., гр.д.№1935/2007г./. 

●  Спрените дела са администрирани редовно, като редовно са 
извършвани справки за хода на преюдициалните спорове, в случаите на 
спиране на производството на основание чл.182, ал.1, б. «г» от ГПК /отм./ или 
чл.229, ал.1, т.4 от ГПК 

●  Съдебните актове по постъпилите заявления с правно основание чл. 
410 или чл. 417 от ГПК са постановявани своевременно. 

●  Констатирани са заповедни производства, по които не са извършвани 
надлежни отбелязвания, съобразно изискванията на чл.418, ал.2 от ГПК, или 
извършваните отбелязвания са непълни. 

 При проверката на книгите за открити и закрити съдебни заседания 
се констатира, че са попълвани точно, с прецизно поставени и обявени 
съдебни актове.  

 
Производства по чл.73, ал.2 от Семейния кодекс /отм./. 

 
По постъпилите молби с правно основание  чл.73, ал.2 от СК /отм./  не 

се образуват дела. Постъпилите молби се съхраняват в: 
1. Папка “Теглене от детски влог”. Поддържа се книга “Теглене от 

детски влог” 2009г., която съдържа списък с имена /за част от тях са посочени 
номера и дати на постъпване/. Не се сочи родствена връзка, име на децата, 
съдържание на искането.  

2. Папка “чл.73, ал.2 от СК”. Поддържа се книга “чл.73, ал.2 от СК” 
2009г., която съдържа списък с имена /за част от тях са посочени номера и 
дати на постъпване/. Не се сочи родствена връзка, име на децата, съдържание 
на искането. Молба с вх.№18172/08.09.09г. /последна в папката, само тя е с 
вх.№ на регистратура/. Ръкописна резолюция от 09.09.09г. на дежурен съдия. 
С разпореждане от 09.09.09г. е отхвърлена постъпилата молба.  

Постъпилите молби се разглеждат от дежурен съдия. Върху тях е 
поставен печат на съда и пореден номер на постъпване. Върху молбите се 
поставят ръкописни резолюции с дата / в някой случаи резолюцията е само 
„да”/. В по-голяма част от случаите не са изисквани социални доклади. На 
молителите се издават  удостоверения.  
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Не става ясно как съдията-докладчик е установил, че е налице 
нужда или очевидна полза от извършването на съответните сделки, 
съобразно изискванията на чл.73, ал.2 от Семейния кодекс /отм./, след 
като по почти всички постъпили молби не са представени никакви 
доказателства.  
 

В Районен съд гр.Стара Загора се водят папка “Сключване на 
граждански брак” 2009 г. – чл. 12, ал.1 от СК и книга “Сключване на 
граждански брак” 2009 г., в която се описват се постъпилите молби.  По 
постъпилите молби не се образуват дела. Върху молбите са поставени печат и 
пореден номер от книгата, в която се водят. Върху молбите се поставят 
ръкописни резолюции. Не се съставят протоколи за извършено изслушване. За 
2009г. са постъпили 3 молби, към които не са приложени никакви 
доказателства. Не са изисквани социални доклади. Произнасяне в деня на 
постъпване на молбата. Издават се удостоверения на основание чл.6, ал.2 от 
СК /отм./. В папката има приложено само едно удостоверение. 

Не става ясно как съдията-докладчик е установил, че са налице 
важни причини, съобразно изискванията на чл.12, ал.2 от Семейния 
кодекс /отм./, след като по всички постъпили молби не са представени 
никакви доказателства.  

 
     Съдебни поръчки по граждански дела - В Районен съд гр.Стара 

Загора са постъпили съдебни поръчки, както следва за 2008г. -11 бр. и за 
2009г. – 7 бр. 

 
От извършената проверка могат да бъдат направени следните 

изводи:  
 
І. Констатирани са следните инцидентни пропуски при 

образуването, движението и приключването на гражданските дела:  
 
 При някои от съставите се констатира забавяне при 

администрирането на постъпилите  заявления с правно основание чл. 410 или 
чл. 417 от ГПК. 

  При някои от съставите се констатира, че не са извършвани  
надлежни бележки за издаването на изпълнителен лист върху представения 
документ, послужил като основание за издаване на заповед за изпълнение по 
чл.410 и чл.417 от ГПК и върху издадената заповед,  или извършените такива 
са непълни. 

 По постъпилите молби с правно основание  чл. 12, ал.1 от СК /отм./ и  
чл.73, ал.2 от СК /отм./ не се образуват дела. По постъпилите молби с правно 
основание  чл. 12, ал.1 от СК /отм./ не се съставят протоколи за извършено 
изслушване.  
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II. Констатирани са следните добри резултати в работата на Районен 

съд гр. Стара Загора: 
 
 Създадена е отлична организация на работата и добро взаимодействие 

между отделните служби в Районен съд гр. Стара Загора. 
 Председателят на Районен съд гр. Стара Загора е осъществявал 

прецизно общото организационно и административно ръководство на съда. 
Като пример следва да бъде посочено, че в Районен съд гр. Стара Загора е 
разработена „Концепция за развитие на Районен съд гр. Стара Загора за 
периода 2009-2014г.”. 

 Отчетният доклад на Районен съд гр. Стара Загора съдържа подробен 
и задълбочен анализ, относно проблемите, свързани с приложението на 
различни нормативни актове, като специално внимание е отделено на ГПК / в 
сила от 01.03.2008г./. Освен анализ на констатирани проблеми в практиката, 
отчетният доклад съдържа и препоръки и предложения за тяхното 
отстраняване. 

 От общият брой граждански дела, 4003 са свършени в тримесечен 
срок или за цялото гражданско отделение - общо 83 %. 

 Броят на оставените в сила съдебни актове, представлява 70% от 
общия брой на обжалвани съдебни актове.  

 Делата са разпределяни при спазване на принципа на случайния 
подбор чрез електронно разпределение на делата, уреден в чл.9 от ЗСВ. 

 Делата са образувани в деня на постъпването на исковата молба. 
Проверка за редовността на исковата молба и допустимостта на иска при 
повечето проверени дела е извършвана своевременно.  

 Констатира се бързо образуване, насрочване и приключване на делата. 
Случаите, в които има забавяне, са изолирани, като причините за това са 
предимно от обективен характер, дължащи се на спецификата или предмета на 
делата.  

 Постъпилите молби по висящите дела се администрират 
своевременно. 

 Гражданските състави имат нееднаква практика при постановяването 
и изпълнението на актовете си по чл.131 и чл.140 от ГПК. 

 По-голяма част от съдебните актове се постановят в сроковете по чл. 
235, ал.5 от ГПК и чл.190 от ГПК/ отм./. 

 Книгите за открити и закрити съдебни заседания се водят пълно и 
точно. 

 
 На основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС дава 

следните ПРЕПОРЪКИ на административния ръководител на Районен съд 
гр.Стара Загора: 
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1. Административният ръководител на Районен съд гр. Стара 
Загора, на основание чл.80, ал.1, т.9 във вр. с чл.79, ал.2, т.1 от ЗСВ да 
упражни правомощията си за свикване на Общо събрание на съдиите за 
анализиране и обобщаване на практиката по: 

- приложението на чл.131 и чл.140 от ГПК; 
- издаване на заповед за изпълнение на основание чл.410 и 

чл.417 от ГПК, с цел недопускане на нарушения; 
- издаване на разрешение на основание чл.12, ал.2 и чл.73, 

ал.2/отм./ от Семейния кодекс, с цел недопускане на 
нарушения по прилагането на съответните разпоредби от 
новия Семеен кодекс / в сила от 01.10.09г./. 

2. Административният ръководител на Районен съд гр. Стара 
Загора да упражни правомощията си по чл.80, ал.1, т.9 от ЗСВ по 
свикване на Общо събрание на съда и да сведе до знанието му 
констатациите по настоящия акт. 

3. Административният ръководител на Районен съд гр. Стара 
Загора да упражни правомощията си по чл.80, ал.1, т.1 от ЗСВ и да 
упражни контрол върху работата на състава, при който с настоящия акт 
се констатираха постановени съдебни актове, извън разумния тримесечен 
срок. В случай на продължаваща подобна констатация да упражни 
правомощията си по чл.327 от ЗСВ. 

 
    В едномесечен срок от получаване на настоящия акт, 

административният ръководител на Районен съд гр.Стара Загора да 
предприеме мерки за изпълнение на дадените препоръки, за които следва да 
уведоми Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет. 

 
     На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ препис от акта да се изпрати на 

административния ръководител на Районен съд гр.Стара Загора – съдия Росен 
Чиликов, на председателя на Окръжен съд гр. Стара Загора и на Висшия 
съдебен съвет. 

 
 
 
     ИНСПЕКТОР: 
        /Н. СТОЕВА/ 
 


