
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 
 

 гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел./факс: 02/989 48 66 
 
 
 

 
 
 

А    К     Т 
 

за резултати  от извършена проверка 
 

РАЙОНЕН СЪД  ПАЗАРДЖИК  - ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
        
 

  Проверката в РС – Пазарджик съгласно Заповед № 287/19.10.2009 год. на 
Главния инспектор на ИВСС  бе извършена в периода 02.11.- 06.11.2009 год., от екип 
в състав: Мария КУЗМАНОВА - инспектор и експертите: Ирина ЦАЧЕВА и Адриана 
ТОДОРОВА. 

  Административното ръководство на съда през 2008 год. и до м. септември 
2009 год. е осъществявано от АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, след което с решение 
на ВСС № 37/10.2009 год. е избрана  за председател  НИКОЛИНКА ЦВЕТКОВА, 
встъпила на 20.10.2009 год. 

        В РС – Пазарджик по щат съдиите са 14, от които  само една съдийска 
бройка е била непопълнена до м. 09.2008 год. Районните съдии имат специализация 
по материя и са обособени в две отделения – гражданско и наказателно. 
Председателят на съда АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, като наказателен съдия, е 
натоварен с организацията и движението на наказателните дела, а  зам. председател  
на гражданското отделение до м.Х.2009 год. е ИВАНКА ИЛИНОВА . 
  През 2008 год. в РС – Пазарджик  са обособени седем граждански състава,  
разглеждали гражданските дела както  следва: 

 - съдия ИВАНКА ИЛИНОВА - делби и всички други граждански дела без 
облигационни, вещни и трудови дела; 

 - съдия ВЕСЕЛКА ЗЛАТЕВА - вещни искове и други граждански дела без 
делби, облигационни и трудови дела; 

 - съдия МАРИАНА ДИМИТРОВА - облигационни искове и  отчасти трудови 
дела и други граждански дела без делби и  вещни искове; 

 - съдия НИКОЛИНКА ПОПОВА - трудови дела, отчасти делби и други 
граждански дела без облигационни и вещни искове;                
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 -  съдия  НИКОЛИНКА ЦВЕТКОВА – облигационни и отчасти вещни искове, 
други граждански дела без делби и трудови дела; 
                  - съдия ЦВЕТАНКА ВЪЛЧЕВА – до 03.06.2008 год., след което излиза в 
майчинство и делата на този състав са преразпределени на останалите съдии; 
                   - съдия ДЕСИСЛАВА РАЛИНОВА - встъпила на 17.09.2008 год., като 
районен съдия - облигационни и отчасти вещни искове и други граждански дела без 
делби и трудови дела;  
                   - съдия ГЕРГАНА КИРОВА - младши съдия - командирована от ОС -
Пазарджик за периода 15.09.2008 - 24.01.2009 год.- облигационни и отчасти трудови, 
без делби и вещни искове.  
                  Няма конкретни заповеди за посоченото разпределение на делата по 
съдии. На съвещания между гражданските съдии са определени видовете дела 
обосноваващо специализация и повишаване квалификацията на съдиите в 
гражданската материя. На общо събрание на гражданските съдии  от 17.02.2009 год. 
следва ново преразпределение по съдии и намаляване натовареността по материи  в 
процентно отношение. На 22.09.2009 год., след проведено общо събрание е 
направено ново преразпределение. 

 Всички граждански съдии влизат в съдебно заседание с персонален 
съдебен секретар.                      

 От административния персонал на съда, пет граждански деловодители 
участвуват в организацията по образуването и движението на гражданските дела, 
разпределени по съставите, като  двама от тях водят по 2 състава. 
 

  І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ  
 
  Осъществяваното административно и организационно ръководство от 

председателя А. АЛЕКСАНДРОВ се характеризира с издаването на заповеди за 
организация дейността на гражданските съдии, включително и с обсъждания на 
дежурствата през съдебната ваканция. 

 Организационното ръководство по гражданските дела в РС - Пазарджик се 
осъществява от  зам. председателя  И. ИЛИНОВА. 

  Графикът за заседанията на гражданските състави е определян в началото 
на всяка календарна година със заповед на председателя на съда. Графикът на 
дежурствата е изготвян ежемесечно от председателя на съда, съгласуван с всички 
граждански съдии. Обезпеченията са разпределяни по дежурства, а бързите 
производства  - на случайния принцип по материи на съставите.  
                   Проведени са инцидентни неформални обсъждания между гражданските 
съдии по проблеми на новия ГПК: заповедното производство, обезпечителното 
производство, постановяване неприсъствено решение и др. Гражданските съдии от 
РС - Пазарджик са участвували в проведеното обучение по новия ГПК на 26 и 
27.03.2009 год. на семинар с всички съдии от съдебния регион. 
                   Всеки граждански състав, съгласно графика е имал от 4 до 5 съдебни 
заседания месечно в три съдебни зали отредени за тях в Съдебната палата. 
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                   През проверявания период са проведени и протоколирани две общи 
събрания на съдиите: за обсъждане възникнали проблеми по новия ГПК - на 
02.06.2008 год., за обсъждане становища и усъвършенстване ПАРОАВАС и проекта 
за нов Кодекс за етично поведение на българските магистрати.  
                   През 2008 год. двама граждански съдии са участвали в семинари, 
организирани от НИП, СЮБ и др. 

         ОС - Пазарджик е извършил проверка на работата на гражданските съдии 
от РС – Пазарджик за периода 01.01.2008 - 31.12.2008 год., приключила с доклад в 
края на м. януари 2009 год.    

 
 

             ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 
ГРАЖДАНСКИТЕ  ДЕЛА 
 

        А. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО  
 

                  Информационната система за съдебното деловодство е на 
„Информационно обслужване” АД, Варна и функционира от 01.01.2002 год. В  
електронното деловодство са въведени всички дела от 2002 год. насам, включително 
и висящите от минали години и е обхванат изцяло процеса на движение на 
преписките от входящия документ, постановяване на съдебния акт, обжалване  и 
изпращане делото на по-горната съдебна инстанция, респективно резултат и до 
влизане в сила постановените съдебни актове. 
                   Постъпващите в съда ИМ, обвинителни актове, молби, писма  и др. 
документи са приемани в „Регистратура” и след въвеждането им във входящия 
дневник на електронното деловодство /САС/ се разпределят за предаване в 
гражданското и  наказателното деловодства или на административния секретар.                   
                   Образуването и движението на всички дела се отразява по електронен път 
и се прави разпечатка на хартиен носител, с изключение на изходящия дневник и 
книгата за откритите съдебни заседания за всеки граждански съдия, които са водени 
на хартиен носител. Със заповед № 35/12.02.2008 год., на председателя на съда, 
направените разпечатки ежедневно и седмично през годината са  подреждани в папки 
и в началото на 2009 год. са подвързани в  книги /томове/.   
                   Проверени бяха всички граждански деловодни книги, водени през 2008 год. 
и 2009 год., изискуеми съгласно ПАРОАВАС /отм./ и ПАРОАВАС обн., ДВ, бр. 
66/18.08.2009 год.:    
                   - Входящия дневник се води в служба ”Регистратура” по час и дата  за 
всички постъпващи книжа в съда. За 2008 год. са въведени 7355 отбелязвания.  В 
края на деня, регистраторът разпределя книжата за гражданското или наказателното 
деловодства и за административния секретар и прави разпечатка от деловодната 
система. Изходящият дневник се води от регистратора само на хартиен носител и в 
него се правят отбелязвания за всички изходящи от съда книжа и писма. За 2008 год. 
в изходящия дневник са направени 602 отбелязвания; 
                   - Разносната книга за 2008 год. е в два тома, води се на хартиен носител и 
отразява кореспонденцията между съда и Районна прокуратура – Пазарджик, Бюро 
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съдимост, Община Пазарджик, ОС - Пазарджик, АС - Пазарджик и други институции и 
организации с подписи на предаващия и приемащия;  

        - Азбучният указател за гражданските дела е с отразяване страните и 
делата е на електронен носител  с ежеседмични  разпечатки, подреден по месеци в 
подвързаната книга; 
                   - Описната книга се води за всички граждански дела с разпечатка от САС, в 
която на ръка се попълват девет графи, като: дата на с.з., в което делото е обявено за 
решаване, дата на постановяване на съдебния акт, резултат, дата на изпращане 
делото на горната инстанция, резултат от инстанционната проверка, номер, дата и 
том на подреждане решението в регистъра  по чл. 235 ГПК и предаване в архив;  
                   - Водени са 8 отделни книги за откритите заседания на всички граждански 
съдии на хартиен носител. За тези книги се налага общия извод за неправилно  
вписани диспозитиви на съдебните актове /уважава иска изцяло или частично, или 
отхвърля/, основанията за оставяне ИМ без движение, за спиране или прекратяване 
производството по делото са  непълни или неточни, причините за отлагане  най-често 
се вписват - за събиране на доказателства, а не конкретната причина, в отделни 
случаи не се нанася датата за следващото с.з., в изолирани случаи са извършвани 
поправки на датите, в които делото е предадено в деловодството и др. В графата 
„решение”, в случаите на постановяване на определение, не се отразява, че е 
определение – гр.д. № 1285/2007 год. обявено за решаване  на 21.04.2008 год., в хода 
на произнасянето съдът е отменил определението за даване ход по същество и 
прекратил производството по делото поради недопустимост на иска – в срочната 
книга е  отразено: „ отхвърля иска като недопустим”; 
                    - Книгата за закритите и разпоредителни заседания се води на електронен 
носител с разпечатки - една за всички граждански съдии. За 2008 год. са подвързани 2 
тома. Нанасят се резултатите от определенията и разпорежданията на съда по 
обездвижване ИМ, по допускане на доказателствата, разпореждания по чл. 131 ГПК 
за размяна на книжа, докладчика и датата на обявяване на определението или 
разпореждането и др.; 
                    -  Архивната книга  се води само на хартиен носител: през 2008 год. са 
архивирани 2018 дела, а през 2009 год. 2165 бр. дела;  
                    - Регистърът по чл. 235, ал. 5 ГПК се води от 01.03.2008 год. по 
изискванията на чл. 58а ПАРОАВАС /отм./. За 2008 год. има 8 тома или общо 800 бр. 
решения. При проверката на том 1 от 2009 год. се установи, че са неправилно 
подредени 5 бр. решения от 23 и 29.12.2008 год.;  

         -  Книгите по чл. 49 ПАРОАВАС /отм./ и чл. 50 ПАРОАВАС обн. ДВ бр. 
66/18.08.2009 год., са  водени в съответствие с изискванията;  

-                     -  Книга „специален регистър” по Закона за домашното насилие - води се 
от 2005 год. насам. За 2008 год. са постъпили 24 бр. дела. Книгата продължава и през 
2009 год., като до момента са постъпили 12 бр. дела; 
                    - Книгата за изпратените съобщения за прекратен брак се води от 
23.11.2007 год. и продължава и понастоящем. 
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                    Ежегодно, два пъти през годината, е извършвана инвентаризация на 
гражданските дела, като през м. януари и м. юли 2008 год., комисията не е 
констатирала изгубени дела. През м. януари 2009 год. е констатирано едно изгубено 
дело – гр.д. № 74/2004 год., изпратено на ВКС и посочено като възстановено при 
инвентаризацията през  м.VІІ.2009 год.  

         В съда се използват утвърдените образци, съгласно приложение № 1 
ПАРОАВАС /отм./ и сега действащия ПАРОАВАС. 
             

    Б. ОБРАЗУВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА  
             

   Образуването на гражданските дела през 2008 год. е ставало в деня на 
постъпването им или най-късно на следващия ден.                                  
                    Принципът на случайния избор на разпределение на делата по см. на чл. 
26, ал. 1 ПСАРОАВАС /отм./, е въведен на 21.06.2006 год. и осъществяван ежедневно 
от зам. председателя И. ИЛИНОВА. Не е въведена практика да се събират и 
подреждат в папка всички протоколи от проведения случаен избор за деня.   
                    Видно от данните в модул ”Архив” в системата на случайното 
разпределение, не може да се проследи в програмата през 2008 год., защо е имало  
преразпределение на дела и др. По обяснения на зам. председателя И. ИЛИНОВА  в 
системата се залагали проценти на разглеждане делата по материи, с оглед 
специализацията наложена от години в съда: едни съдии да гледат само делбени 
дела, други само вещни дела, трети само трудови дела и т.н., наложило системния 
оператор да сменя натовареността по видовете дела няколко пъти годишно, 
залагайки други проценти.  

        След определянето на докладчика делата своевременно са докладвани на 
съответния съдия, който проверява редовността на ИМ и насрочва делото в с.з. При 
констатирана нередовност на ИМ същата е оставяна без движение от докладчика. 

        Начинът на подреждане на насрочените дела и делата без движение е 
съобразно изискванията на ПСАРОАВАС /отм./ и позволява при поискване и справка 
незабавното представяне на делото.   
 

    В. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА  
      
                     През 2008 год. в РС - Пазарджик са постъпили 2876 бр. дела, останали 
несвършени от минали години 565 бр. дела или общо  за разглеждане 3441 бр. дела. 
Свършените дела през 2008 год. са 2900, от които в срок до 3 месеца  2491. От общия 
брой свършени дела са прекратени 217 и приключили със съдебен акт 2683. 
Несвършени към 31.12.2008 год. са 541 бр. дела. Като материя преобладават делата 
по чл. 410 и 417 ГПК /заповедното производство/ - общо 954, делата по СК, 
облигационни искове, вещни искове и др.  
                    Тези данни съпоставени на броя съдии заседавали през 2008 год.  
открояват нивото  натовареност на гражданските дела в РС-Пазарджик.   
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        - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА В ОТКРИТО 
ЗАСЕДАНИЕ  
 

         От проверката на граждански дела, образувани преди 01.03.2008 год. бе 
констатирано, че преимуществено съдебните заседания по доказателствата се 
насрочват през месец. Отлагане на дела е имало поради нередовна процедура по 
призоваване на страна, за събиране на доказателства, не изготвяне своевременно на 
експертизи от вещи лица. Също така се установи, че съдиите в изолирани случаи  са 
прилагали санкцията на чл. 65, ал. 1 и чл.110 ГПК /отм./ за дисциплиниране на 
страните.  
  
                  - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 
УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ - образувани преди 01.01.2008 год. и в периода от 
01.01.2008 год. до 29.02.2008 год. 
 
                      От проверката в книгите за откритите заседания и изготвената справка за 
дела, образувани в периода от 01.01.2008 год. до 29.02.2008 год. се установи, че 133 
бр. дела са свършени над 3 месеца, например:  
 

          - гр.д. № 425/2008 год., обр. на 25.02.2008 год., с предмет – чл. 99, ал. 1 
СК , на доклад на съдия ПОПОВА. ИМ е оставена без движение- неизвестен адрес на 
ответницата, наложило призоваването й чрез ДВ. В с.з. на 01.10.2008 год. е даден ход 
по същество на делото, решението е от 03.10.2008 год.; 

 - гр.д. № 431/2008 год., обр. на 26.02.2008 год., с предмет – чл. 45 ЗЗД, 
на доклад на съдия ЗЛАТЕВА. В с.з., проведено на 01.04.2008 год. съдът е допуснал 
привличането на трето лице помагач и е приел за съвместно разглеждане обратен 
иск. Делото е отлагано 4 пъти за събиране на доказателства. На 26.11.2008 год. е 
подадена молба от ищеца за оттегляне на ИМ и молба от ответника за оттегляне на 
обратния иск. С определение от 27.11.2008 год., съдът е прекратил производството по 
делото; 

- гр.д. № 27/2008 год., обр. на 08.01.2008 год., иск за 344 лв., на доклад 
на съдия ВЪЛЧЕВА, съдия ПОПОВА. ИМ е оставяна без движение три пъти. В с.з. на 
15.05.2008 год. не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по 
призоваване на ответното дружество. За събиране на доказателства са проведени 2 
с.з., като в с.з., проведено на 08.10.2008 год. е даден ход по същество, решението е от 
17.10.2008 год.;  

- гр.д. № 474/2008 год., обр. на 29.02.2008 год., с предмет - чл. 86 СК, на 
доклад на съдия ЦВЕТКОВА. Първото по делото заседание, насрочено за 07.04.2008 
год., не е проведено, не е намерен ответника. В с.з. на 26.05.2008 год. не е даден ход 
на делото, поради нередовно призоваване на ответника. На 30.06.2008 год. не е 
даден ход на делото, като съдът е разпоредил ответника да се призове чрез ДВ и му  
назначава особен представител. На 15.09.2008 год. е даден ход на делото, отложено 
за събиране на доказателства. В с.з. на 03.11.2008 год. е даден ход по същество, 
решението е от 24.11.2008 год.;   
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- гр.д. № 142/2008 год., обр. на 21.01.2008 год., с предмет – чл. 4 и чл. 7 
от Закона за потребителския кредит, на доклад на съдия ДИМИТРОВА. ИМ е била 
оставена без движение. В три  поредни заседания не е даден ход на делото, поради 
нередовно призоваване на ответника. След това, за събиране на доказателства, са 
проведени три съдебни заседания, като на 25.11.2008 год. е даден ход по същество 
на делото, решението е от 28.11.2008 год.;  

- гр.д. № 217/2008 год., обр. 31.01.2008 год., иск за 191.12 лв., на доклад 
на съдия ЦВЕТКОВА. ИМ е оставена без движение, след което са проведени 5 с.з. за 
събиране на доказателства. В с.з. на 08.09.2008 год. е даден ход по същество, 
решението е от 16.09.2008 год. 
   
  От разгледаните дела, може да се направи извод, че основна причина 
за свършване на делата над 3-месечния срок е отлагане на делото поради 
нередовна процедура по призоваване на ответника, наложило призоваването му 
чрез ДВ. Друга причина за отлагането на делата е разглеждането им в 5 – 6 с.з. за 
събиране на доказателства. 
 
 

            ОБРАЗУВАНИ дела преди 01.01.2008 год. и неприключили към 
31.12.2008 год.  -  74 бр., от които 44 бр. са  с постановен съдебен акт през 2009 год. 
От произволно избрани дела, установихме:  

 
                       - гр.д. № 251/1993 год., обр. на 03.02.1993 г., делба, на доклад на съдия 
ИЛИНОВА, съдия ПОПОВА. На 12.04.2007 год. е постановено решение, по първа 
фаза на делбата, като в една част производството по делото е било прекратено. 
Производството по делото е продължило, като на 11.03.2009 год. е обявено за 
решаване по втора фаза на делбата, решението е постановено на 19.06.2009 год. По 
въззивна жалба, делото е изпратено в ОС - Пазарджик;   
              - гр.д. № 4455/1994 год., обр. на 28.11.1994 год., делба, на доклад на 
съдия ПОПОВА. На 11.02.2009 год. е било първото по делото заседание по втора 
фаза на делбата, на 14.05.2009 год. съдът е одобрил постигната между страните 
спогодба и е прекратил производството по делото;  

- гр.д. № 1512/1998 год., обр. на 23.04.1998 год., облигационно, на 
доклад на съдия ДИМИТРОВА. Производството е било възобновено с разпореждане 
от 16.12.2008 год., проведени са 6 с.з., като в с.з. на 02.06.2009 год. е обявено за 
решаване, решението е постановено на 09.07.2009 год. По въззивна жалба, делото е 
изпратено на ОС – Пазарджик;  

 - гр.д. № 204/2001 год., обр. 06.02.2001 год., с предмет - чл. 59 ЗЗД, на 
доклад на съдия ДИМИТРОВА, след това съдия ИЛИЕВА, съдия ВЪЛЧЕВА, съдия 
РАЛИНОВА. Исковата молба е оставена без движение. В с.з. проведени на  09.04. и 
на 17.05.2001 год. не е даден ход на делото, поради нередовно призоваване на 
ответника. В с.з. на 18.06.2001 год. е даден ход, съдът е спрял производството по 
делото до приключване на изпълнително дело № 2113/2000 год. – съдия И. 
ДИМИТРОВА. С резолюция от 13.11.2008 год., съдия М. ДИМИТРОВА е възобновила 
производството с мотиви, че същото е било неправилно спряно. В с.з. на 16.12.2008 
год. съдът спира производството на осн. чл. 182, ал. 1, б. „б” ГПК (отм.). С 
определение от 16.07.2009 год., съдът прекратява производството по делото; 
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  - гр.д. № 771/2007 год., обр. на 26.03.2007 год., с предмет – чл. 254 ГПК 
(отм.), на доклад на съдия ВЪЛЧЕВА, съдия ЦВЕТКОВА. Делото е разгледано в 5 с.з., 
отлагано за доказателства, като в с.з. на 07.02.2008 год., съдът спира производството 
до приключване на досъдебно производство № 10/2007 г., по описа на НСлСл. На 
всеки 2 – 3 месеца се изпращат писма до НСлСл за движението на досъдебното 
производство; 
  - гр.д. № 1721/2006 год., обр. на 10.10.2006 год., делба, на доклад на 
съдия ИЛИНОВА. В с.з. на 15.11.2006 год. не е даден ход на делото, в с.з. от 
17.01.2007 год., съдът спира производството по делото на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК 
(отм.). Периодично са изпращани писма за движението на преюдициалното дело. С 
определение от 25.06.2009 год. съдът е възобновил производството по делото, в с.з. 
на 23.09.2009 год. е даден ход по същество на делото, решението е от 19.10.2009 
год.; 
  - гр.д. № 1045/2006 год., обр. на 15.06.2006 год., с предмет – чл. 108 ЗС, 
на доклад на съдия ЗЛАТЕВА. Проведени са 2 с.з., като в с.з. на 23.11.2006 год. съдът 
спира производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 1 б. „г” ГПК (отм.). С определение 
от 18.05.2009 год. производството е възобновено. Периодично са изпращани писма за 
движението на преюдициалното дело; 
  - гр.д. № 2987/2007 год., обр. на 13.12.2007 год., облигационно, на 
доклад на съдия ЗЛАТЕВА. Исковата молба е оставяна без движение три пъти. 
Проведени са 8 с.з., като в с.з. на 07.04.2009 год. делото е обявено за решаване. С 
разпореждане от 08.05.2009 год., съдът е отменил дадения ход по същество на 
делото, поради: „непредставяне на писмени бележки по съществото на спора от 
пълномощника на ищцовата страна и внася делото в о.с.з.” На 09.06.2009 год. е 
проведено с.з. и е даден ход по същество на делото, решението е постановено на 
22.07.2009 год. По въззивна жалба делото е изпратено на ОС – Пазарджик. 
 
  Причината за висящите дела от стари години и неприключили до 
31.12.2008 год. е големия брой делбени дела, както и дела, спрени поради наличие 
на преюдициален спор.  Всички спрени дела са добре администрирани, по всяко дело 
периодично се изпращат писма за движението на преюдициалното дело. Следва да 
се отбележи, че не винаги докладчикът е прецизирал причините за спиране 
производството по делото, както и отмяната хода по същество на делото. 
 
 

Постановени съдебни актове извън срока по чл. 190 ГПК (отм.) са по 
30 бр. дела, като по 3 дела, срока е превишен с повече от 2 месеца, : 

 
             - гр.д. № 175/2008 год., в с.з. на  30.09.2008 год., е даден ход на делото 

по същество, съдебния акт е постановен  на 16.12.2008 год., на доклад на съдия 
ЗЛАТЕВА; 

             - гр.д. № 46/2008 год., в с.з. на 17.03.2008 год. е даден ход по 
същество, съдебния акт е обявен на 02.07.2008 год., на доклад на съдия 
ДИМИТРОВА;  

             - гр.д. № 182/2008 год., в с.з. на 14.04.2008 год. е даден ход по 
същество, съдебния акт е постановен на 20.06.2008 год., на доклад на съдия 
ЦВЕТКОВА. 
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            С оглед не малкия брой дела, постъпили за разглеждане в РС – 
Пазарджик през 2008 год., се констатира стремеж на съдиите да постановяват 
съдебните актове в законовия срок.  
 

 
            ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО и върнати в с.з. – 5 дела, 

образувани преди 01.01.2008 год. и 5 дела, образувани в периода 01.01.2008 год. – 
29.02.2008 год., например:  

 
 -  гр.д. № 1722/2005 год., на доклад на съдия ПОПОВА. В с.з. на 

20.02.2008 год. е даден ход по същество, с определение от 29.02.2008 год. съдът е 
отменил дадения ход по същество, като е оставил ИМ без движение. Решението е 
обявено на 27.03.2009 год.; 

 - гр.д. № 738/2006 год., на доклад на съдия ЗЛАТЕВА. В с.з. на 
22.04.2008 год. е даден ход по същество, с определение от 25.07.2008 год. съдът е 
отменил дадения ход по същество. Решението е обявено на 09.04.2009 год.; 

 - гр.д. № 331/2007 год., на доклад на съдия ПОПОВА. В с.з. на 
13.02.2008 год. е даден ход по същество, с определение от 25.02.2008 год. съдът е 
отменил дадения ход по същество за отстраняване нередовности на ИМ. Решението 
е обявено на 02.12.2008 год.; 

 - гр.д. № 1338/2007 год., на доклад на съдия ЦВЕТКОВА. В  с.з. на 
14.01.2008 год. е даден ход по същество, с определение от 14.02.2008 год., съдът е 
отменил дадения ход по същество и оставил ИМ без движение. Решението е обявено 
на 23.04.2008 год.; 

- гр.д. № 87/2008 год., на доклад на съдия М. ДИМИТРОВА. В с.з. на 
15.10.2008 год. е даден ход по същество, на 22.10.2008 год. съдът е отменил дадения 
ход и оставил ИМ без движение, поради констатирани противоречия между 
изложените обстоятелства и заявения петитум. След отстраняване на нередовността 
на ИМ, съдът е насрочил делото за 18.02.2009 год., даден е ход по същество, 
решението е от 12.03.2009 год.; 

 - гр.д. № 423/2008 год., на доклад на съдия ЦВЕТКОВА. В с.з. на 
24.03.2008 год. е даден ход по същество, с определение от 28.03.2008 год. е отменен 
дадения ход по същество, тъй като в хода за произнасяне съдът е констатирал, че не 
е била призована заинтересованата страна. Решението е обявено на 17.05.2008 год. 

 
 Проверката на делата установи, че основна причина за отмяна на 

дадения ход по същество  е недобрата предварителна подготовка.  
  
 
 
            СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА   до 29.02.2008 год.  

 
            Спрени дела, образувани в периода от 01.01.2008 год. до 29.02.2008 год. 

– няма. Спрени дела, образувани преди 01.01.2008 год. и неприключили към 
31.12.2008 год. - 11 бр. Проверката на всички спрените делата, установи:  

 
              - гр.д. № 1737/1998 год., обр. на 08.05.1998 год., на доклад на съдия 
ПОПОВА. В с.з. на 08.05.2007 год. съдът спира производството на осн. чл. 182, ал. 1, 
б. „г” ГПК (отм.). Периодично са изпращани писма за движението на преюдициалното 
дело;   
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  - гр.д. № 183/2003 год., обр. на 04.02.2001 год., на доклад на съдия 
ЗЛАТЕВА. В с.з. на 21.11.2005 год. съдът спира производството на осн. чл. 182, ал. 1, 
б. „г” ГПК (отм.). Периодично са изпращани писма за движението на преюдициалното 
дело;   

  - гр.д. № 353/2003 год., обр. на 28.05.2003 год., на доклад на съдия 
ПОПОВА. В с.з. от 06.01.2008 год. съдът спира производството на осн. чл. 182, ал. 1, 
б. „б” ГПК (отм.). Производството по делото е продължило  през 2009 год.;   
  - гр.д. № 2755/2007 год., обр. на 14.11.2007 год., на доклад на съдия 
ЗЛАТЕВА. В с.з. на 17.06.2008 год. съдът спира производството на осн. чл. 182, ал. 1, 
б. „г” ГПК (отм.). В с.з. на 11.06.2008 год. съдът спира производството на осн. чл. 182, 
ал. 1, б. „б” ГПК (отм.). Периодично са изпращани писма за движението на 
преюдициалното дело; 
  - гр.д. № 1483/2007 год., обр. на 04.06.2007 год., на доклад на съдия 
ЗЛАТЕВА. В с.з. от 09.10.2007 год., съдът спира производството по делото на осн. чл. 
182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.). Периодично са изпращани писма за движението на 
преюдициалното дело;     
  - гр.д. № 1091/2007 год., обр. на 18.04.2007 год., на доклад на съдия 
ДИМИТРОВА. В с.з. от 02.10.2007 год., съдът спира производството по делото на осн. 
чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.). Периодично са изпращани писма за движението на 
преюдициалното дело.  
                      Останалата част от спрените дела са посочени на стр. 7 и 8 от 
настоящия акт. 
 

Проверката на спрените дела установи, че са добре администрирани, 
периодично се изпращат писма за движението на преюдициалните дела. Друга 
част от спрените дела са възобновени и са продължили съдопроизводствените 
действия през 2009 год. 

        
 

ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ  ПРОИЗВОДСТВА 
 

            Дела, образувани по реда на чл. 126а, по Закона за закрила на детето и 
Закона за защита срещу домашното насилие – 60 бр. Проверката на някои от тях 
установи:    

 
 - гр.д. № 2/2008 год., обр. на 02.01.2008 год., с предмет - чл. 26 ЗЗДет., 

на доклад на съдия ИЛИНОВА. В първото по делото заседание, проведено на 
16.01.2008 год., е даден ход на делото по същество, решението е от 16.01.2008 год.; 

            - гр.д. № 3/2008 год., обр. на 02.01.2008 год., с предмет - чл. 126ж, ГПК 
(отм.), на доклад на съдия ЗЛАТЕВА. В с.з. на 16.01.2008 год. е даден ход по 
същество на делото, с определение от 18.01.2008 год. съдът е отказал да издаде 
заповед за възстановяване владението на имота; 

- гр.д. № 23/2008 год., обр. на 08.01.2008 год., с предмет - чл. 344 КТ, на 
доклад на съдия ПОПОВА.  В с.з. на 21.05.2008 год. е даден ход по същество на 
делото, решението е постановено на 26.05.2008 год.; 

            - гр.д. № 171/2008 год., обр. на 22.01.2008 год., с предмет - чл. 19 ЗГР, 
на доклад на съдия М. ДИМИТРОВА. В с.з. на 26.02.2008 год., ИМ е оставена БД. В 
с.з. на 29.04.2008 год. е даден ход по същество на делото, решението е постановено 
на 29.04.2008 год.; 
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           - гр.д. № 464/2008 год., обр. на 28.02.2008 г., с предмет - чл. 84 – 86 СК, 
на доклад на съдия ЦВЕТКОВА. Проведени са 3 с.з., като в с.з. проведено на 
12.05.2008 год. е даден ход по същество на делото, решението е постановено на 
17.05.2008 год.; 

 - гр.д. № 237/2008 год., обр. на 04.02.2008 год, с предмет - чл. 26 ЗЗДет., 
на доклад на съдия ВЪЛЧЕВА. В с.з. на 03.04.2008 год. е даден ход по същество на 
делото, решението е постановено на 23.04.2008 год.; 

- гр.д. № 108/2008 год., обр. на 18.01.2008 год., с предмет - чл. 86 СК., на 
доклад на съдия ЗЛАТЕВА. В с.з. на 01.04.2008 год. е даден ход по същество на 
делото, решението е постановено на 30.04.2008 год.; 

 
                      Делата са изрядно администрирани, разгледани и приключили в най-
кратки срокове, при спазване разпоредбите на Глава дванадесета „а”  ГПК (отм.).  
 
 

           Образувани дела по чл. 309 ГПК (отм.) за периода 01.01.2008 год. до 
29.02.2008 год.  – 7 бр.: 
 

- ч.гр.д. № 64/2008 год., обр. на 11.01.2008 год., на доклад на съдия 
ДИМИТРОВА. С определение от 14.01.2008 год. съдът е допуснал обезпечение на 
бъдещ иск, определил е 1-месечен срок за предявяване на исковете. С определение 
от 15.05.2008 год., съдът е отменил допуснатото обезпечение по постъпила молба, че 
исковото производство е прекратено;  

           - ч.гр.д. № 177/2008 год., обр. на 23.01.2008 год., на доклад на съдия 
ЦВЕТКОВА. С определение от 23.01.2008 год. съдът е допуснал обезпечение по 
предявените осъдителни искове по гр.д. № 1788/2008 год.; 

           - ч.гр.д. № 195/2008 год., обр. на 25.01.2008 год., на доклад на съдия 
ВЪЛЧЕВА. С  определение от 25.01.2008 год. съдът е отхвърлил молбата, като 
неоснователна; 

   - ч.гр.д. № 254/2008 год., обр. на 06.02.2008 год., на доклад на съдия 
ЗЛАТЕВА. С определение от 06.02.2008 год. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ 
иск, определил е 1-месечен срок за предявяване на иска. По делото няма данни за 
заведен иск, обезпечението не е отменено; 

- ч.гр.д. № 279/2008 год., обр. на 11.02.2008 год., на доклад на съдя 
ДИМИТРОВА. С определение от 11.02.2008 год. съдът е допуска обезпечение на 
бъдещ иск и определя 1-месечен срок за предявяване на иска. По делото няма данни 
за заведен иск, обезпечението не е отменено; 

           - ч.гр.д. № 304/2008 год., обр. на 14.02.2008 год., на доклад на съдия 
ПОПОВА. С определение от 14.02.2008 год., съдът допуска обезпечение и определя 
1-месечен срок за предявяване на иска. Издадена е обезпечителната заповед, но 
няма данни за заведен иск. Обезпечението не е отменено; 

 - ч.гр.д. № 454/2008 год., обр. на 27.02.2008 год., на доклад на съдия 
ЗЛАТЕВА. С определение от 27.02.2008 год., съдът е допуснал обезпечение на бъдещ 
иск, определил е 1-месечен срок за предявяване на иска. С определение от 
12.05.2008 год. съдът е отменили допуснатото обезпечение по постъпила молба от 
молителя (ищец). 

 
                    От проверката на делата се установи, че съдиите са се произнасяли в 
срока по чл. 314, ал. 2 ГПК (отм.), при спазване на подсъдността. По някои от  
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дела, съдът не е отменил допуснатото обезпечение, съгласно разпоредбата на чл. 
309, ал. 2, изр. последно ГПК /отм./  въпреки, че няма данни за предявен иск. 
 
 
          Дела, образувани по реда на чл. 242, във вр. с чл. 237 ГПК (отм.) – 159 
бр. Проверката на случайно избрани дела, установи: 
 
  - ч.гр.д. № 333/2008 год., обр. на 21.01.2008 год., по чл. 237, б. „ж” ГПК 
(отм.), на доклад на съдия ЦВЕТКОВА. Определението на съда е от 18.03.2008 год. 
По делото е приложен копие от нотариален акт. Върху акта на съда са отбелязани 
имената, дата и подпис на лицето, получило ИЛ; 
  - ч.гр.д. № 266/2008 год., обр. на 06.02.2008 год., по чл. 237, б. „в” ГПК 
(отм.), на доклад на съдия ЦВЕТКОВА. Определението на съда е от 11.02.2008 год. С 
молба е получен ИЛ - отбелязани имената, дата и подпис на лицето; 
  - ч.гр.д. № 438/2008 год., обр. на 27.02.2008 год., по чл. 237, б. „д” ГПК 
(отм.), на доклад на съдия ЦВЕТКОВА. Молбата е оставена без движение. С 
определение от 30.05.2008 год., съдът връща молбата, поради неотстранени 
нередовности;  

- ч.гр.д. № 350/2008 год., обр. на 20.02.2008 год., по чл. 237, б. „е” ГПК 
(отм.), на доклад на съдия  ЗЛАТЕВА. Определението на съда е от 13.03.2008 год. По 
делото е приложен оригинала на записа на заповед, с надлежна бележка за 
издадения ИЛ, дата, сума,  печат на съда. С молба е получен ИЛ - отбелязани 
имената, дата и подпис на лицето; 

- ч.гр.д. № 343/2008 год., обр. на 20.02.2008 год., по чл. 237, б. „е” ГПК 
(отм.), на доклад на съдия ДИМИТРОВА. Определението на съда е от 13.03.2008 год. 
По делото е приложен оригинала на записа на заповед, с надлежна бележка за 
издадения ИЛ, дата, сума, печат на съда. С молба е получен ИЛ - отбелязани 
имената, дата и подпис на лицето; 

- ч.гр.д. № 269/2008 год., обр. на 06.02.2008 год., по чл. 237, б. „е” ГПК 
(отм.), на доклад на съдия ЗЛАТЕВА. Определението на съда е от 05.03.2008 год. По 
делото е приложен оригинала на записа на заповед, с надлежна бележка за 
издадения ИЛ, дата, сума,  печат на съда. С молба е получен ИЛ - отбелязани 
имената, дата и подпис на лицето; 
 

Проверката установи, че по повечето дела, образувани по чл. 242, във 
вр. с чл. 237 ГПК (отм.), съдът е разглеждал молбата в срока, визиран в чл. 242, ал. 
4 ГПК (отм.). По делата е спазена подсъдността и са направени отметки съгласно 
разпоредбата на чл. 243, ал. 2 ГПК / отм./.   
    
 
                    - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 
УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ – образувани след 01.03.2008 год.  
 
                    От деловодните книги и проверка на произволно избрани граждански дела  
бе констатирано, че първото съдебно заседание по гражданските дела, образувани 
след 01.03.2008 год. е  насрочвано след около 2 месеца от датата на образуване на 
делото, с оглед разпоредбата на чл. 131 ГПК,  за изчакване на едномесечния срок за 
отговор на ИМ. 
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         От проверката в книгите за откритите заседания и избрани дела на 
произволен принцип, образувани след 01.03.2008 год., се установи, че общо 513 бр. 
дела са свършени над 3 месеца, като например:  

 
         - гр.д. № 623/2008 год., обр. на 24.03.2008 год., на доклад на съдия 

ИЛИНОВА, предмет – иск за делба. С резолюция от 10.04.2008 год. на съдията-
докладчик, написана саморъчно върху съобщението до ответника, ИМ е оставена без 
движение. Няма постановено определение по чл. 140 ГПК, нито проекто-доклад, а в 
първото по делото съдебно заседание от 08.10.2008 год. няма направен доклад по чл. 
145, ал. 3, изр. второ ГПК. Съдебният акт по първа фаза по допускане на делбата е 
постановен на 07.11.2008 год. В с.з. от 27.05.2009 год. производството по делото е 
спряно, като е даден 6-мес. срок на ищеца да представи данни за наследниците на 
ответника.С определение от 22.06.2009 год. производството по делото е възобновено, 
на 16.09.2009 год. е даден ход на делото по същество. На 02.10.2009 год. е 
постановен съд. акт; 
                    - гр.д. № 667/2008 год., на доклад на съдия ВЪЛЧЕВА, заменена 
впоследствие от съдия ИЛИНОВА, поради отпуск по майчинство. Делото е образувано 
на 03.04.2008 год., с предмет - чл. 73 и сл. ЗГР, молбата оставена без движение на 
07.04.2008 год., с дадени указания  до молителя за изпълнение в срок.  Две поредни 
съдебни заседания: от 02.07.2008 год. и от 24.09.2008 год., са отлагани за събиране 
на доказателства. На 15.10.2008 год. е даден ход по същество, съд. акт е постановен 
на 14.11.2008 год.; 

         - гр.д. № 690/2008 год., образувано на 08.04.2008 год., с предмет – чл. 
344, ал. 1, т. 1-3 КТ, на доклад на съдия ДИМИТРОВА. На 09.04.2008 год. е изпратен 
препис от ИМ на ответника за отговор в 1-мес. срок, без приложенията. На 23.06.2008 
год. на ответника са изпратени преписи от приложенията към ИМ за отговор отново в 
1- месечен  срок.  На 14.08.2008 год. е постановено разпореждане по чл. 312 ГПК, като 
делото е насрочено за разглеждане в с.з. за 27.08.2008 год., когато е даден ход по 
същество, съд. акт е постановен на 08.09.2008 год.; 

         - гр.д. № 510/2008 год., обр. на 04.03.2008 год., с предмет - чл. 99, ал. 1 
СК, на доклад на съдия ЦВЕТКОВА. Проведени са общо три с.з., като две поредни 
заседания на 07.04.2008 год. и на 19.05.2008 год. са отлагани за събиране на 
доказателства, а на 19.06.2008 год. е даден ход по същество. На 24.07.2008 год. е 
постановен съд. акт;  

         - гр.д. № 505/2008 год., обр. на 04.03.2008 год., с предмет - чл. 327, ал. 1 
ТЗ, във вр. чл. 318, ал. 1 ТЗ, чл. 301 ТЗ, чл. 294, ал. 1ТЗ, във вр. чл. 86 ЗЗД, на доклад 
на съдия ЗЛАТЕВА. Три поредни съд. заседания: на 15.04.2008 год., на 10.06.2008 
год., на 30.10.2008 год., са отлагани за събиране на доказателства.  На 04.11.2008 год. 
е даден ход по същество, съд. акт е постановен на 04.12.2008 год.;  

  - гр.д.№ 779/2008 год., обр. на 23.04.2008 год., с предмет - чл. 108 ЗС, на 
доклад на съдия ЗЛАТЕВА. Има постановено определение по чл. 140, ал. 1 ГПК, както 
и доклад по чл. 145, ал. 3, изр. второ ГПК.  Две поредни съд. заседания: на 07.10.2008 
год. и на 18.11.2008 год. са отлагани за събиране на доказателства, на 20.01.2009 год. 
е даден ход по същество, съд акт е постановен на 16.02.2009 год.; 
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           - гр.д. № 1510/2008 год., обр. на 12.08.2008 год., с предмет – чл. 108 и 
чл. 109 ЗС,  на доклад на съдия КИРОВА.  Две поредни с.з.: на 30.10.2008 год. и на 
20.11.2008 год. са отлагани за събирани на писмени и гласни доказателства. На 
11.12.2008 год. е даден ход по същество, съд. акт е постановен на 09.02.2009 год.; 

- гр.д. № 1623/2008 год., обр. на 01.09.2008 год., с предмет - чл. 44 и чл. 
55 ЗЗД, на доклад на съдия КИРОВА. На 03.09.2008 год. ИМ е оставена без движение. 
На 04.11.2008 год. е постановено определение по чл. 140, ал. 1 ГПК.  В с.з. от 
20.11.2008 год. е даден ход на делото, но няма направен доклад по чл. 146 ГПК, вр. с 
чл. 145, ал. 3, изр. второ ГПК. Проведеното с.з на 09.04.2008 год. е отложено за 
събиране на доказателства. На 30.04.2009 год. е даден ход на делото по същество, 
съд. акт е постановен на 12.06.2009 год.; 

        - гр.д. № 688/2008 год., ИМ е постъпила в съда на 07.04.2008 год., делото 
е обр. на 08.04.2008 год., делба, на доклад на съдия ИЛИНОВА..На 08.04.2008 год. е 
разпоредено изпращане препис от ИМ и приложенията. Няма постановено 
определение по чл. 140, ал. 1 ГПК, а само разпореждане от 10.06.2008 год. за 
насрочване на делото в о.с.з. Няма направен доклад по чл. 145, ал. 3, изр. второ ГПК. 
На 24.09.2008 год. е даден ход на делото по същество, а постановения съд акт е от 
03.10.2008 год. На 11.03.2009 год. е постигната спогодба между страните, одобрена от 
съда; 

           - гр.д. № 1284/2008 год., с предмет - чл. 99 СК, на доклад на съдия 
КИРОВА, обр. на 10.07.2008 год., и същия ден ИМ е оставена без движение. 
Проведените съд. заседания на 11.12.2008 год. и на 22.01.2009 год. са отложени за 
назначаване на особен представител по чл. 48, ал. 2 ГПК и за събиране на 
доказателства. На 19.02.2009 год. е даден ход на делото по същество и съдът е 
обявил, че ще се произнесе с решение на 19.03.2009 год. Съдебният акт е постановен 
на 06.04.2009 год. 
 
        Причините за разглеждане на делата над 3-месечния срок, при 
действието на новия ГПК, се свеждат до следното: изчакване задължителния 
месечен срок за отговор на ИМ; оставяне ИМ „без движение”, с указания за 
изпълнение в срок, както и няколкократно отлагане на съдебни заседания по някои 
от делата за събиране на доказателства. 
                   
 
                   Образуваните дела след 01.03.2008 год. и неприключили към 
31.12.2008 год. са 511 бр.. Проверката на произволно избрани дела, установи: 
 
           - гр.д. № 1095/2008 год., обр. на 19.06.2008 год., на доклад на съдия 
ЗЛАТЕВА. ИМ е оставена без движение на 24.06.2008 год. На 11.09.2008 год. е 
изпратен препис от ИМ и приложенията за отговор по чл. 131 ГПК. На 07.11.2008 год. 
е постановено определение по чл. 140, ал. 1 ГПК и  делото е насрочено в с.з. на 
13.01.2009 год. На 19.11.2008 год. е постъпило уведомление, че ответницата е 
починала, поради което с определение от 25.11.2008 год. съдът е спрял 
производството по делото и е дал 6-мес. срок за представяне доказателства за 
наследници. На 23.02.2009 год. ИМ отново е оставена без движение с дадени 
указания, съобщението за които е връчено лично на пълномощника на ищците на 
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04.03.2009 год. Към момента на проверката - 02.11.2009 год. - по делото няма 
постъпили книжа и делото не е администрирано; 
          - гр.д. № 1881/2008 год., обр. на 02.10.2008 год., с предмет – чл. 72 СК, на 
доклад на съдия ПОПОВА. На 05.12.2008 год. е постановено определение по чл. 140 
ГПК. В с.з. на 18.02.2009 год., производството по делото е спряно, на осн. чл. 229, 
ал.1, т. 1 ГПК. На 18.08.2009 год. производството по делото е възобновено, но на 
23.09.2009 год. отново делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. По 
делото е приложена разпечатка от ел. деловодна система за движението на 
преюдициалното дело и с резолюция от 23.10.2009 год., на съдията-докладчик, е 
указано делото да се докладва след два месеца; 
           - гр.д. № 2259/2008 год., обр. на 06.11.2008 год., с предмет - чл. 99, ал. 1 
СК, на доклад на съдия РАЛИНОВА. На 11.02.2008 год. е постановено определение по 
чл. 140, ал. 1 ГПК, както и проекто-доклад по чл. 140, ал. 3, изр. второ ГПК. Поради 
неизпълнение на указанията на съда от страна на ищцата да внесе определения й 
депозит за особен представител на ответника, съгл. чл. 48, ал. 2 ГПК, с определение 
от 30.07.2009 год. производството по делото е прекратено; 
           - гр.д.№ 2612/2008 год., обр. на 04.12.2008 год., предявен отрицателен 
установителен иск, на доклад на съдия ЦВЕТКОВА. На  05.12.2008 год. са изпратени 
препис от ИМ и приложенията до ответника за отговор по чл. 131 ГПК. На 13.01.2009 
год. е постановено определение по чл. 140 ГПК. В с.з. на 23.02.2009 год. е даден ход 
на делото по същество. С определение от 25.03.2009 год. е отменен дадения ход по 
същество и производството по делото е прекратено. Определението за прекратяване 
е обжалвано пред ОС-Пазарджик, който го е отменил и е върнал  делото на РС - 
Пазарджик за продължаване на процесуалните действия. В насроченото о.с.з. на 
28.09.2009 год. е даден ход по същество,като съд. акт е постановен на същия ден – 
28.09.2009 год.; 
           - гр.д. № 2869/2008 год., обр. на 30.12.2008 год., с предмет - чл. 341 ГПК, 
във вр. чл. 34 ЗС, на доклад на съдия ЗЛАТЕВА. На 10.01.2009 год. ИМ е оставена 
„без движение”.На 24.08.2009 год. с резолюция на съдията е постановено да се   
изпрати препис от ИМ и приложенията до ответника за отговор по чл. 131 ГПК.Същите 
са изпратени едва на 12.10.2009 год., получени от ответника на 19.10.2009 год. и към 
момента на проверката – 02.11.2009 год. не е изтекъл едномесечния срок за отговор;  
  - гр.д. № 2390/2008 год., обр. на 13.11.2008 год., делба, на доклад на 
съдия ИЛИНОВА. На  13.11.2008 год., ИМ е оставена без движение. На  09.12.2008 
год. препис от ИМ с приложенията са изпрати на ответника за отговор по чл. 131 ГПК. 
На 20.12.2008 год. производството по делото е спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК. 
На 09.02.2009 год. производството по делото е възобновено и са изпратени преписи 
от ИМ и приложенията за отговор по чл. 131 ГПК. На 13.04.2009 год. е постановено 
определение по чл. 140, ал. 1 ГПК. В с.з. на 27.05.2009 год. ход на делото не е даден, 
поради нередовно призоваване на ответника /неизвестен адрес/ и ИМ е оставена без 
движение. В с.з. на 16.09.2009 год. е направен доклад по делото по чл. 145, ал. 3 ГПК 
и е даден ход по същество. Съд. акт е постановен на 14.10.2009 год. /І-ва фаза по 
допускане на делбата/. С определение от 29.10.2009 год. производството по делото 
отново е спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК, като съдът е дал 6-мес. срок за 
представяне на удостоверение за наследници. Делото е висящо. 
           
                     Проверката на делата установи, че основна причина за висящите  
производствата и през 2009 год. е оставяне на ИМ без движение; недаване ход на 
делото, поради нередовно призоваване на страна или неизвестен адрес на 
ответника; няколкократно отлагане на делата, след пояснение и допълване на ИМ 
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в с.з., за  посочване и събиране на нови доказателства; спиране производството по 
делата при хипотезите на чл. 229, ал. 1 ГПК; както и поради отмяна хода по 
същество. 
                  
                  Постановени съдебни актове извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо 
ГПК – 68 бр.: на съдия ЗЛАТЕВА  – 13 бр., съдия КИРОВА – 17 бр., съдия РАЛИНОВА 
– 7 бр., съдия М. ДИМИТРОВА – 11 бр., съдия ЦВЕТКОВА – 20 бр., като при по-
голямата част от делата забавянето е с няколко дни, а при други дела забавянето е от 
един до три месеца: 
 
    - гр.д. № 681/2008 год., обр. на 07.04.2008 год., с предмет - чл. 53, ал. 2 
ЗКИР, на доклад на съдия М. ДИМИТРОВА. В с.з. от 09.12.2008 год. е даден ход на 
делото по същество, съд акт е постановен на 13.03.2009 год.; 
     - гр.д. № 1416/2008 год., обр. на 29.07.2008 год., с предмет - чл. 108 ЗС, на 
доклад на съдия ЗЛАТЕВА. На 20.01.2009 год. е даден ход на делото по същество, 
съд. акт е постановен на 26.03.2009 год.; 
               - гр.д. № 618/2008 год., обр. на 20.03.2008 год., на доклад на съдия 
ЦВЕТКОВА. На 26.05.2008 год. е даден ход на делото по същество, на 18.07.2008 год. 
е постановен съд. акт; 
     - гр.д. № 740/2008 год., обр. на 16.04.2008 год., на доклад на съдия 
ЦВЕТКОВА. На 19.05.2008 год. е даден ход по същество, на 21.07.2008 год. е 
постановен съдебния акт; 

- гр.д. № 1623/2008 год., обр. на 01.09.2008 год., на доклад на съдия 
КИРОВА. На 30.04.2009 год. е даден ход на делото по същество, съд. акт е 
постановен на 12.06.2009 год.; 

 - гр.д. № 1696/2008 год., обр. на 12.09.2008 год., с предмет - чл. 200 КТ, на 
доклад на съдия ДИМИТРОВА. В с.з. на 21.10.2008 год. е даден ход по същество, съд. 
акт е постановен на 17.02.2009 год.; 

 - гр.д. № 1284/2008 год., обр. на 10.07.2008 год., на доклад на съдия 
КИРОВА. На 19.02.2009 год. е даден ход на делото по същество, съд. акт е 
постановен на 06.04.2009 год.; 

- гр.д. № 2432/2008 год, обр. на 18.11.2008 год., с предмет - чл. 53, ал. 2 
ЗКИР, на доклад на съдия РАЛИНОВА. В с.з. на 08.04.2009 год. е даден ход на делото 
по същество, съд. акт е постановен на 27.05.2009 год.; 

- гр.д. № 2714/2008 год., обр. на 16.12.2008 год., жалба срещу 
административен акт, на доклад на съдия ЦВЕТКОВА. На 30.03.2009 год. е даден ход 
на делото по същество, съд. акт е постановен на 28.05.2009 г. 

 
        Съдиите, разглеждащи граждански дела в РС-Пазарджик, следва да 

положат усилия  за стриктно спазване сроковете за постановяване на съдебните 
актове по ГПК.   

 
   Дела с отменен ход по същество, през периода 01.03.2008 год. – 

31.12.2008 год. - 36 бр.: на съдия ЗЛАТЕВА  – 15 бр., на съдия ПОПОВА – 8 бр.; на 
съдия ЦВЕТКОВА  – 6 бр.; на съдия М. ДИМИТРОВА  – 5 бр., на съдия ИЛИНОВА – 2 
бр.; например:  

 
- гр.д. № 1024/2008 год., обр. на 10.06.2008 год., на доклад на съдия 

ЗЛАТЕВА.  В с.з. на 21.10.2008 год. съдът е дал ход по същество. С определение от 
21.11.2008 год., съдът е отменил дадения ход по същество и е насрочил делото на 
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27.01.2009 год. В з.з. от 23.02.2009 год., съдът е оставил без разглеждане жалбата, 
поради липса на правен интерес и е прекратил производството по делото; 

  - гр.д. № 1667/2008 год., обр. на 09.09.2008 год., предмет – чл. 50 ЗЗД, 
на доклад на съдия ЦВЕТКОВА. В с.з. на 30.03.2009 год. е даден ход на делото по 
същество. С определение, постановено в з.з. на 30.04.2009 год. е отменен хода по 
същество и оставен без разглеждане предявения обратен иск от ответника като 
процесуално недопустим,  прекратявайки производството по делото в тази му част. 
Това определение по реда на съдебен контрол е отменено от ОС-Пазарджик, а 
делото е върнато на РС-Пазарджик за продължаване на процесуалните действия. В 
проведеното о.с.з. на 07.09.2009 год. е даден ход на делото по същество, съд. акт е 
постановен на 07.10.2009 год.; 

   - гр.д. № 1868/2008 год., обр. на 01.10.2008 год., с предмет - чл. 99 СК, 
на доклад на съдия ДИМИТРОВА. В с.з. на 09.12.2008 год., съдът е дал ход по 
същество на делото. В хода за произнасяне съдът е констатирал, че е нарушено 
правото на защита на ответника, поради което е отменил хода по същество и 
насрочил делото в с.з. на 01.04.2009 год. където е постигната съдебна спогодба и 
производството по делото е прекратено.  

 
   Проверката на делата установи, че причина за отмяна на дадения ход 

по същество е недостатъчно задълбочената предварителна подготовка на 
процеса. 
 
 
                     СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА за дела, образувани след 01.03.2008 год. – 
18 бр. 
                        От проверените дела  се констатира следното   установи следното: 
   - гр.д. № 1554/2008 год., обр. на 19.08.2008 год., на доклад на съдия 
ПОПОВА, трудов спор по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ. На 10.12.2008 год. производството 
по делото е спряно, на осн. чл.  229, ал. 1, т. 4 ГПК. С резолюция от 24.06.2009 год. на 
съдията-докладчик е указано да се извърши справка за движението на 
преюдициалното дело, но към датата на проверката няма актуални данни относно 
движението на същото; 
           - гр.д. № 1586/2008 год., обр. на 29.08.2008 год., на доклад на съдия 
ЗЛАТЕВА, с предмет – чл. 18, ал. 4 СК. В с.з. на 09.06.2009 год., производството по 
делото е спряно, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК; 
   - гр.д. № 1996/2008 год., обр. на 06.10.2008 год., искане по чл. 26, ал. 1 
ЗЗДет., на доклад на съдия РАЛИНОВА. В с.з. от 22.10.2008 год., производството по 
делото е спряно, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Към датата на проверката, 02.11.2009 
год., няма изискана справка за движението на преюдициалното дело;  
   - гр.д. № 2179/2008 г., обр. на 28.10.2008 год., с предмет – чл. 439, ал. 1 
ГПК, на доклад на съдия ДИМИТРОВА. В с.з. на 10.02.2009 год., производството по 
делото е спряно, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. С резолюция от 16.07.2009 год., 
съдията-докладчик е дал указание делото да се докладва след влизане в сила на 
решението по преюдициалното дело; 
   - гр.д. № 2720/2008 год., обр. на 18.12.2008 год., на доклад на съдия 
ЦВЕТКОВА. С определение от 21.04.2009 год., производството по делото е спряно, на 
осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, т.е. по взаимно съгласие на страните. Към датата на 
проверката - 02.11.2009 год., по делото не е постъпила молба за възобновяване на 
производството, съдът не е приложил разпоредбата на чл. 231, ал. 1 ГПК.   
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                      Проверката при спрените дела установи, че правилно са 
администрирани, по-голяма част от тях периодично са докладвани на съдията за 
предприемане по-нататъшни процесуални действия. При някои от делата не е 
проконтролирано изпълнението на резолюциите от съдебния деловодител.   
                 
      
                   ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ  ПРОИЗВОДСТВА  по чл. 390 ГПК  
                    
                    През 2008 год. са решени общо 27 бр. частни граждански дела по чл. 
390 ГПК, всичките свършени в 3 - месечния срок: 
 
         - ч.гр.д. № 1424/2008 год., Молбата е постъпила в съда на 31.07.2008 
год. С резолюция на съдия ЗЛАТЕВА от 31.07.2008 год. е оставена без движение за 
посочване на банкови сметки.  На 14.08.2008 год. е постановен съдебния акт, като 
исканото обезпечение е отхвърлено; 
                   - ч.гр.д. № 2203/2008 год., На 30.10.2008 год. е постъпила молба по чл. 
390 ГПК и е образувано ч.гр.д. В същия ден съдия ПОПОВА е постановила исканото 
обезпечение и е определен 1-месечен срок за завеждане на иска. Приложена е 
разпечатка от деловодната електронна система за образувано между страните дело 
на 9.12.2008 год, без да има представени доказателства за заведения иск в законовия 
срок; 
                        - ч.гр.д. № 1771/2008 год., Молбата е постъпила на 25.09.2008 год.Още 
същия ден е образувано делото и постановено определение с което е допуснато 
исканото обезпечение и посочен 1 месечен срок - на доклад на съдия ЦВЕТКОВА; 
               - ч.гр.д. № 2633/2008 год. Молбата по чл. 390 ГПК  е постъпила в съда 
на 5.12.2008 год., и още същия ден е образувано делото - на доклад на съдия 
КИРОВА. В з.з. от 05.12.2008 год., съдът е оставил молбата без движение, с указание 
да се представи удостоверение за данъчна оценка, с оглед определяне компетентния 
съд, съгл. чл. 390, ал.1 ГПК. С определение от 18.12.2008 год. е прекратено 
производството по делото и същото е изпратено по подсъдност на ОС-Пазарджик. 
 
                         Проверката установи, че по обезпечителните производства 
съдиите не прилагат  стриктно  разпоредбата на чл. 390, ал. 3, изр. второ ГПК и 
чл. 395 ал.2 ГПК. По делата се следи и е спазена подсъдността.. 
 

             Дела, образувани по реда на ЗЗДет. и ЗЗСДН за периода 01.03.2008 
– 31.12.2008 год.  
       
                          При проверката на  делата се установи следното:  
              - гр.д. № 2029/2008 год., обр. на 10.10.2008 год., с предмет - чл. 29, т. 6 
ЗЗДет., на доклад на съдия КИРОВА. На 25.11.2008 год. е постановено определение 
по чл. 140 ГПК.  В с.з., проведено на 11.12.2008 год. е направен доклад и делото е 
отложено за събиране на доказателства. На 22.01.2009 год. е даден ход по същество, 
съд. акт е постановен на 23.02.2009 год.; 
    - гр.д. № 1992/2008 год., обр. на 06.10.2008 год., с предмет – чл. 30а 
ЗЗДет., на доклад на съдия РАЛИНОВА. В съд. заседание от 23.10.2008 год. е даден 
ход по същество, на 05.11.2008 год. е постановен  съд. акт;  
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    - гр.д. № 695/2008 год., обр. на 10.04.2008 год., искане по чл. 26, ал. 1 
ЗЗДет., на доклад на съдия ВЪЛЧЕВА. В с.з. от 08.05.2008 год. е даден ход по 
същество. Съд. акт е постановен на 14.05.2008 год.; 
    - гр.д. № 694/2008 год., обр. на 10.04.2008 год., искане по чл. 26,ал. 1 
ЗЗДет., на доклад на съдия ДИМИТРОВА. В с.з. на 01.07.2008 год. е даден ход по 
същество. Съд. акт е постановен на 03.07.2008 год.; 
    - гр.д. № 546/2008 год., обр. на 06.03.2008 год., искане по чл. 26 ЗЗДет., 
на доклад на съдия ЦВЕТКОВА. В с.з. на 31.03.2008 год. е даден ход на делото по 
същество. Съд. акт е постановен на 15.04.2008 год.; 
   - гр.д. № 545/2008 год., обр. на 06.03.2008 год., искане по чл. 26 ЗЗДет., 
на доклад на съдия ЗЛАТЕВА. На 22.04.2008 год. е проведено с.з., на което е  даден  
ход по същество, на 07.05.2008 год. е постановен съд. акт; 
   - гр.д. № 904/2008 год., обр. на 29.05.2008 год., искане по чл. 26, ал. 1 
ЗЗДет., на доклад на съдия ПОПОВА. В с.з. от 09.07.2008 год. е направен доклад по 
чл. 146 ГПК, даден е ход на делото по същество и съдебния акт е постановен същия 
ден – 09.07.2008 год.; 
            - гр.д. № 1878/2008 год., обр. на 01.10.2008 год., молба по ЗЗСДН, на 
доклад на съдия ДИМИТРОВА.  В първото с.з. на 28.10.2008 год., ход на делото не е 
даден, поради нередовна процедура по призоваване на ответника. Проведени са 2 
с.з., като в с.з. от 11.11.2008 год. е даден ход по същество на делото, решението е 
обявено на 19.11.2008 год.; 
   - гр.д. № 1173/2008 год., обр. на 30.06.2008 год., молба по ЗЗСДН, на 
доклад на съдия ЗЛАТЕВА. В първото с.з. на 20.08.2008 год. не е даден ход на 
делото, поради нередовно призоваване на страните. В  с.з. от 03.09.2008 год. и 
16.12.2008 год. не е даден ход на делото, поради нередовно призоваване на 
ответника. В с.з. от 13.01.2009 год. е даден ход по същество, решението е обявено на 
15.01.2009 год.; 
   - гр.д. № 622/2008 год., обр. на 21.03.2008 год., молба по ЗЗСДН, на 
доклад на съдия ПОПОВА. Молбата за незабавна защита е оставена без движение, 
поправената молба е от 26.03.2008 год. Първото по делото с.з. е проведено на 
16.04.2008 год. В с.з. от 14.05.2008 год. е даден ход по същество и е обявено 
решението. 
  
                       Проверката установи, че по голяма част от делата по Закона за 
закрила на детето няма постановено определение по чл. 140 ГПК и няма доклад по 
чл. 146 ГПК /с изключение на гр.д. № 904/2008 год. -  съдия Попова/. Проверката на 
делата, образувани по Закона за защита срещу домашното насилие установи,  че 
не винаги е спазвана разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗЗСДН, като първото 
съдебно заседание е насрочвано след около 2 месеца. Също следва да се отбележи, 
че повечето съдии не са спазвали разпоредбата на чл. 15, ал. 1 ЗЗСДН, като са 
постановявали съдебния акт няколко дена след последното по делото заседание.  
   
 
                       БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА  по чл. 310 ГПК   
 

            През 2008 год. са разгледани 105 бр. дела по реда на чл. 310 ГПК. 
Проверката на случайно избрани дела, установи:  

 
    - гр.д. № 702/2008 год.., обр. на 11.04.2008 год., с предмет чл. 86 СК, на 

доклад на съдия ДИМИТРОВА. Отговорът на ответника е получен на 09.05.2008 год. С 
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определение от 27.06.2008 год. съдът е изготвил доклад и насрочил делото. В 
първото с.з. от 15.07.2008 год. е даден ход на делото, като е отложено за разпит на 
свидетели. В с.з. от 06.08.2008 год. е даден ход по същество, съдът е обявил, че ще 
се произнесе с решение на 08.08.2008 год., решението е от 08.08.2008 год.; 

     - гр.д. № 1293/2008 год., обр. на 11.07.2008 год., с предмет чл. 82 СК, на 
доклад на съдия КИРОВА. Отговорът на ответника е получен на 28.09.2008 год. С 
определение от 28.10.2008 год., съдът е изготвил писмен доклад по делото и го е 
насрочил. Проведени са 4 с.з. за събиране на доказателства. В с.з. на 19.02.2009 год. 
е даден ход по същество, като съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 
05.03.2009 год. Решението е обявено на 04.03.2009 год.; 

    - гр.д. № 1767/2008 год., обр. на 25.09.2008 год., с предмет чл. 86 СК, на 
доклад на съдия РАЛИНОВА. ИМ е оставена без движение, поправената ИМ е от 
02.10.2008 год. Отговорът на ответника е получен на 19.11.2008 год. С определение 
от 20.11.2008 год. съдът е изготвил писмен доклад и насрочил делото. В първото по 
делото с.з. от 10.12.2008 год. е даден ход по същество на делото, съдът е обявил, че 
ще се произнесе с решение на 22.12.2008 год., решението е обявено на 20.12.2008 
год.;  

    - гр.д. № 2343/2008 год., обр. на 11.11.2008 год., с предмет - чл. 357 КТ, 
на доклад на съдия ПОПОВА. Отговорът от ответника е получен на 14.11.2008 год. С 
определение от 16.12.2008 год. съдът е изготвил писмен доклад и насрочил делото. В 
първото по делото с.з. от 07.01.2009 год. е даден ход по същество, като съдът е 
обявил, че ще се произнесе с решение на 21.01.2009 год. Решението е обявено на 
08.01.2009 год.; 

   - гр.д. 2132/2008 год., обр. на 20.10.2008 год., с предмет - чл. 72 и чл. 82 
СК, на доклад на съдия РАЛИНОВА. Ответникът не е изпратил отговор на ИМ. С 
определение от 03.02.2009 год., съдът е изготвил доклад и насрочил делото. В с.з. от 
25.03.2009 год. съдът е присъединил гр.д. № 800/2009 год. към производството по 
гр.д. № 2132/2008 год. и делото е продължило по общия исков ред през 2009 год.; 

   - гр.д. № 1223/2008 год., обр. на 04.07.2008 год., с предмет – чл. 86 СК, 
на доклад на съдия ЗЛАТЕВА. Ответникът не е изпратил отговор на ИМ. С 
разпореждане от 07.11.2008 год. съдът е изготвил писмен доклад и насрочил делото. 
В първото с.з. от 02.12.2008 год. е даден ход по същество на делото, съдът е обявил, 
че ще се произнесе с решение на 16.12.2008 год., решението е обявено на 05.12.2008 
год.;  
                     - гр.д. № 5662/2008 год., обр. на 11.03.2008 год., с предмет - чл. 86 СК, на 
доклад на съдия ЦВЕТКОВА. Ответникът не е изпратил отговор на ИМ. С 
определение от 19.05.2008 год. съдът е изготвил писмен доклад по делото и го е 
насрочил. В първото по делото с.з. от 02.06.2008 год. е даден ход по същество, съдът 
е обявил, че ще се произнесе с решение на 09.06.2008 год., решението е обявено на 
06.06.2008 год.; 

 - гр.д. № 1418/2008 год., обр. на 29.07.2008 год., с предмет - чл. 344 КТ, 
на доклад на съдия КИРОВА. Отговорът от ответника е получен на 14.08.2008 год. С 
определение от 17.09.2008 год. съдът е изготвил писмен доклад и насрочил делото. В 
с.з. на 02.10.2008 год., не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по 
призоваване на ищеца. В с.з. на 30.10.2008 год. е даден ход на делото, съдът е 
допуснал изменение на ИМ. В с.з. на 20.11.2008 год. е даден ход по същество, съдът 
е обявил, че ще се произнесе с решение на 04.12.2008 год., обявено на същата дата. 
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   Проверката установи, че съдиите са проявявали стремеж за спазване 
сроковете, визирани в Глава двадесет и пета ГПК. В повечето от проверените 
дела не е спазван срока, визиран в чл. 312, ал. 1ГПК, което е от значение за  
бързото приключване на делата, образувани по реда на чл. 310 ГПК. 
 
 

            ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
 
 

            През 2008 год. в съда  са образувани 954 бр. дела по реда на чл. 410 и 
чл. 417 ГПК. Проверката на случайно избрани дела, установи:  

 
    - ч.гр.д. № 708/2008 год., обр. на 11.04.2008 год., по чл. 417 ГПК, на 

доклад на съдия ВЪЛЧЕВА. Подадена е молба не по образец, оставена от съда без 
движение. На 21.04.2008 год. е подадено заявление по чл. 417 ГПК, на 24.04.2008 год. 
е издадена заповед за изпълнение и ИЛ. По делото е оригинала на запис на заповед, 
върху който е отбелязано, че е издаден ИЛ, дата, суми, печат на съда, подпис; 

  - ч.гр.д. № 710/2008 год., обр. на 11.04.2008 год., по чл. 417 ГПК, на 
доклад на съдия ЗЛАТЕВА. Заповедта за изпълнение е издадена на 23.04.08 год., 
върху нея е отбелязано, че е издаден ИЛ, дата, суми, печат на съда, подпис; 

            - ч.гр.д. № 798/2008 год., обр. на 29.04.2008 год., по чл. 417 ГПК, на 
доклад на съдия ДИМИТРОВА. Заявлението е подадено на 25.04.2008 год. Заповедта 
за изпълнение е издадена на 08.05.2008 год. Върху заповедта и копието от Договор за 
потребителски кредит е отбелязано, че е издаден ИЛ, дата, суми, печат на съда, 
подпис; 

  - ч.гр.д. № 802/2008 год., обр. на 29.04.2008 год., по чл. 417 ГПК, на 
доклад на съдия ПОПОВА. Заявлението е подадено на 25.04.2008 год. Заповедта за 
изпълнение е издадена на 07.05.2008 год. Върху заповедта и копието от Договор за 
потребителски кредит е отбелязано, че е издаден ИЛ, дата, суми, печат на съда, 
подпис; 

  - ч.гр.д. №804/2008 год., обр. на 13.05.2008 год., по чл. 417 ГПК, на 
доклад на съдия ИЛИНОВА. Заявлението е подадено на 12.05.2008 год. Заповедта за 
изпълнение е изд. на 30.05.2008 год., върху нея е отбелязано, че е издаден ИЛ, дата, 
суми, печат на съда, подпис. Върху копието от Договор за потребителски кредит не е 
отбелязано, че е издаден ИЛ; 

           - ч.гр.д. № 1717/2008 год., обр. на 12.09.2008 год., по чл. 410 ГПК, на 
доклад на съдия РАЛИНОВА. Заповедта за изпълнение е издадена на 23.09.2008 год., 
върху нея е отбелязано, че е издаден ИЛ, дата, суми, печат на съда, подпис; 
           - ч.гр.д. № 2272/2008 год., обр. на 06.11.2008 год., по чл. 410 ГПК, на 
доклад на съдия КИРОВА. Заповедта е изд. на 07.11.2008 год. На 10.12.2008 год. е 
депозирано възражение от длъжника. На 12.02.2009 год. е постъпила молба от 
молителя, с която са представени доказателства за предявен иск. 
 
                       Големият брой постъпили заповедни производства е наложил възлагане 
разглеждането на част от тях на съдии от Наказателното отделение, като за периода 
5.06.2009 год. - 16.07.2009 год. от наказателните съдии са разгледани 317 бр. дела. 
Произволно бяха проверени дела, разгледани от наказателните съдии, при които се 
установи следното:  
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  - ч.гр.д. № 1596/2009 год., обр. на 19.05.2009 год., по чл. 410 ГПК, на 
доклад на съдия КИРОВА. Заповедта за изпълнение е изд. на 20.05.2009 год., върху 
нея е отбелязано, че е издаден ИЛ, дата, суми, печат на съда, подпис; 
  - ч.гр.д. № 1890/2009 год., обр. на 15.06.2009 год., по чл. 410 ГПК, на 
доклад на съдия АЛЕКСАНДРОВ. Заповедта за изпълнение е изд. на 15.06.2009 год. 
Няма отбелязване за издаден ИЛ, тъй като резолюцията на съда за издаване на ИЛ е 
от 04.11.2009 год., с оглед разпоредбата на чл. 414, ал. 2 ГПК; 
  - ч.гр.д. № 1954/2009 год., обр. на 22.06.2009 год., по чл. 410 ГПК, на 
доклад на съдия ПОПОВА. Заповедта е изд. на 22.06.2008 год. Резолюцията на съда 
за издаване на ИЛ е от 05.08.2009 год., няма отбелязване за издаването му; 
  - ч.гр.д. № 1982/2009 год., обр. на 25.06.2009 год., по чл. 410 ГПК, на 
доклад на съдия МИХАЙЛОВА. Заповедта е изд. на 26.06.2009 год. Резолюцията на 
съда за издаване на ИЛ е от 03.08.2009 год., няма отбелязване за издаването му; 
  - ч.гр.д. № 1935/2009 год., обр. на 18.06.2009 год., по чл. 417 ГПК, на 
доклад на съдия ШОТЕВА.Заповедта за изпълнение е изд. на 19.06.2009 год., върху 
нея е отбелязано, че е издаден ИЛ, дата, суми, печат на съда, подпис. По делото е 
представен оригинала на запис на заповед, но върху нея не е отбелязано, че е изд. 
ИЛ; 
  - ч.гр.д. № 1994/2009 год., обр. на 29.06.2009 год., по чл. 417 ГПК, на 
доклад на съдия РАДИНА. Заповедта е изд. на 30.06.2009 год., върху нея е 
отбелязано,  че е издаден ИЛ, дата, суми, печат на съда, подпис. По делото е 
представен оригинала от Договор за спогодба, поискан с молба от заявителя. С 
резолюция на съда е разрешено да се върне, след съответното отбелязване върху 
него за издадения ИЛ; 
  - ч.гр.д. № 2021/2009 год., обр. на 29.06.2009 год., по чл. 417 ГПК, на 
доклад на съдия БИШУРОВ. Заповедта за изпълнение е изд. на 03.07.2009 год., няма 
отбелязване за изд. ИЛ. По делото е представен Договор за издаване на кредитна 
карта, също не е отбелязано, че е издаден ИЛ. 
 
 
                   Проверката на делата по Заповедното производство  установи, че 
делата са добре администрирани, проявяван е стремеж за спазване на срока 
визиран в чл. 411, ал. 2 ГПК. По делата, разглеждани от наказателното отделение   
се установи, че някои от съдиите не са спазвали разпоредбата на чл. 416, изр. 
второ – няма отбелязване върху заповедта за издадения ИЛ.  

 
 
                       КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ  
    

            През 2008 год. от върнатите 290 обжалвани дела, резултатите са: 181 -
потвърдени, 62 - отменени, 30 - изменени. 
                        Макар и в недостатъчна степен, посочените данни сочат добро качество 
на правораздавателната работа по гражданските дела.   
 
 
                        ИЗВОДИ: 

 
                       Организационното и административно ръководство в РС - Пазарджик,  
осъществявано от председателя през 2008 год. и 2009 год.  е било на добро ниво.  
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                       В РС - Пазарджик, съдиите разглеждащи граждански дела, са се 
специализирали по определена материя дела, като през 2008 год., в зависимост от 
постъпленията, на конкретния състав е определяно различно процентно съотношение 
от друга материя дела, довело до многократна промяна на процента натовареност в 
програмата за „случайния подбор”. По мнението на проверяващите, този начин на 
разпределение е неподходящ, с оглед броя граждански съдии и направената 
констатация от проверяващите, за не еднаквата им натовареност. Би следвало, 
всички съдии от гражданска колегия да разглеждат всички видове дела, съгласно 
разпоредбата на чл. 9 ЗСВ. 
                     По някои дела се констатира, че не са полагани достатъчно грижи при 
предварителната подготовка на процеса. Това обезпечава своевременното 
отстраняване нередовностите по ИМ, предпоставя правилното конституиране на 
страните и нормалното протичане на процеса. Процесуалните действия на съдиите, 
посочени по-горе, в една част от случаите са довели до приемане и образуване в 
дела нередовни искови молби, продължили и при действието на ГПК, в сила от 
01.03.2008 год.  
                     Проблемите, във връзка с приключване на гражданските дела извън 3 
месечния срок, образувани преди действието на ГПК, в сила от 01.03.2008 год.,  се 
свеждат до следното: нередовна процедура по призоваване на страна, отлагане 
съдебни заседания за събиране на доказателства, които е могло да бъдат заявени 
своевременно. Съдиите не са упражнявали в достатъчна степен правомощията си да 
санкционират страните и вещите лица, по реда на чл. 110, ал. 3 ГПК /отм./.  
   Основна причина, делата да приключват извън 3-месечния срок, при 
действието на ГПК, в сила от 01.03.2008 год., е изчакване задължителния срок за 
отговор на ИМ, оставяне ИМ без движение, недаване ход на делото, поради 
нередовно призоваване на страна или неизвестен адрес на ответника; няколкократно 
отлагане на делата, след пояснение и допълване на ИМ в с.з., за посочване и 
събиране на нови доказателства. 
                      Има спрени дела, които не са администрирани своевременно, като не е 
изисквана справка по движението на преюдициалното дело. С оглед не малкия брой 
дела с отменен ход по същество, при действието на ГПК, в сила от 01.03.2008 год., 
следва да се обърне внимание на съдиите за по-добра предварителна подготовка по 
делата.   
            По част от делата, образувани след 01.03.2008 год., съдът не е спазил 
разпоредбата на чл. 140, ал. 1 ГПК, както и не е прилагал нормата на чл. 140, ал. 3 
ГПК. Не са правени доклади по чл. 145, ал. 3, изр. второ ГПК, във вр. чл. 146 ГПК.  
                      Констатираните неправилности по гражданските дела са споделени със 
съдиите, след приключване проверката на място. 
                      С оглед направените констатации и изводи, ИВСС отправя следните 
 
                        ПРЕПОРЪКИ: 
 
             1. Председателят на РС - Пазарджик да създаде необходимата 
организация, като включи всички съдии, разглеждащи граждански дела, в 
системата за „случайния подбор” при разпределението на всички видове дела.   
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   2. Председателят на РС – Пазарджик да създаде необходимата 
организация,  с оглед стриктното администриране на спрените дела.  
                      
   3. Председателят на РС – Пазарджик, предвид правомощията 
визирани в чл. 80, ал. 1, т. 9 ЗСВ, да свика общо събрание, с оглед направените 
в акта констатации по организацията, движението и приключването в срок на 
гражданските дела, както и по стриктното спазване разпоредбите на чл.  140, ал. 
1 и ал. 3; чл. 145, ал. 3, изр. второ, във вр. чл. 146; чл. 411, ал. 2; чл. 416, изр. 2 и 
чл. 418, ал. 2, изр. 2 ГПК.  
 

4. Председателят на РС - Пазарджик да създаде нужната  
организация, за стриктното прилагане от всички съдии на разпоредбите от 
Глава двадесет и пета ГПК; чл. 235, ал. 5, изр. първо; чл. 390, ал. 3, изр. второ 
ГПК, с оглед приключването на гражданските производства в разумни срокове.    
  
                        В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 2, 
във вр. с ал. 4 ЗСВ, председателят на РС – Пазарджик да уведоми главния инспектор 
на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в изпълнение на препоръките.  
 
                       Настоящия акт да се изпрати на Председателя на РС – Пазарджик и на 
Висшия съдебен съвет. 
 
 
                                                                                        ИНСПЕКТОР : ……………………. 
                                                                                                                  /М. КУЗМАНОВА/ 
    
 
 
 
. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


