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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

            
 

 

 
 
 

 

А К Т 
 

с резултати от извършена проверка 
 
На основание заповед № 64/9.03.2009г. на Главния инспектор при 

Инспектората към Висшия съдебен съвет бе извършена проверка по 
образуването и движението на в.гр. д. №449/2005г. на ОС- Смолян във връзка 
с молба до ВКС за отмяна на съдебно решение с Вх. № 2411/31. 05. 2007г., 
подадена от С. В. И., Т. В. Г. и др. Проверката бе извършена от Инспектор 
МИЛКА ВАРНОВА- ИТОВА и от експертите МАРИЕЛА МИТЕВА и 
ДИАНА ИВАНОВА.  

Извършената проверка бе иницирана във връзка със сигнал Вх. №2032/ 
2008г., подаден от С. В. И., с адрес: гр. София против забавянето на 
движението на подадената от нея и др. лица молба за отмяна на влязло в сила 
съдебно решение по в.гр. д. №449/05г. по описа на Окръжен съд- Смолян с 
Вх. № 2411/31. 05.2007г. на Окръжен съд- Смолян. 

Жалбоподателката твърди, че на 31. 05. 2007г. заедно с други лица, 
подала молба чрез Смолянския окръжен съд до Върховния касационен съд, с 
която искат решението, постановено от Окръжен съд- Смолян по в.гр. д. 
№449/05г. да бъде отменено на осн. чл. 231, ал.1, б.”е”, ГПК(отм). Според нея 
Смолянският окръжен съд неоснователно отказвал да изпрати на Върховния 
касационен съд молбата за отмяна и съответното дело. 
  
 КОНСТАТАЦИИ: 
 

На 27. 09. 2006г. С. И. и К. Н. подали до Окръжен съд- Смолян молба, с 
която поискали на осн. чл. 37, ГПК(отм) да им бъде възстановен срока за 
подаване на касационна жалба срещу решение №102 от 4. 04. 2006г., 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 
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постановено по в. гр. д. №449/05г. на СмОС, който пропуснали поради 
нередовно връчване на съобщенията за него. На 20. 02. 2007г. Т. Г. подала 
такава молба със същото искане и идентични мотиви. С определение №44, 
постановено на 19. 03. 2006г. СмОС оставил молбата на С. И. и К. Н. без 
разглеждане, защото според него била недопустима. Илиева и Найденов 
обжалвали този съдебен акт на 5. 04. 2007г. с частна жалба. 

На 16. 04. 2007г. ответничката Г. К. поискала на осн. чл. 192, ал.4, 
ГПК(отм) съдът да й присъди разноските за производството по 
възстановяване на срока. С определение от 16. 04. 2007г. СмОС осъдил С. И., 
К. Н. и Т. Г. да заплатят на Г. К. 80 лв. разноски за производството по чл. 37, 
ГПК(отм).    

На 31. 05. 2007г. С. В. И. и Т. В. Г. с адрес:село Конуш, Пловдивска 
област, Б. В. Н., Ю. В. Н., В. В. Н. и Б. В. Н. като пълномощник на К. В. Н. с 
адрес- гр. Смолян подали молба за отмяна на съдебно решение №102/4. 04. 
2006г. по в.гр. д. №449/2005г. по описа на СмОС с правно основание чл. 231 
,ал.1, б. „е”, ГПК(отм). Молбата е подадена чрез Окръжен съд- Смолян до 
Върховния касационен съд. Била платена и държавната такса. 

На 2. 06. 2007г. съдия- докладчикът Мария Славчева се произнесла с 
резолюция ”най- напред делото да се изпрати на ВКС по жалбата срещу 
определението, с което е отказана молбата по чл. 37, ГПК и разноските, след 
което делото да се докладва за администриране на молбата за отмяна”. 

  С определение №195/29. 06. 2007г. ВКС отменил определенията на 
СмОС, постановени на 19. 03. 2007г. и на 16. 04. 2007г. по в. гр. д. №449/05г. 
по описа на ОС-Смолян с предмет молби по чл. 37, ГПК(отм) и разноски и 
върнал делото на същия състав за ново разглеждане. 

СмОС насрочил ново заседание по делото, което да се проведе на 2. 10. 
2007г. Т. Г. с молба от 28. 09. 2007г. и С. И. с молба от 1. 10. 2007г. поискали 
заседанието, насрочено за 2. 10. 2007г. да бъде отложено. С. И. направила и 
отвод на съдия- докладчикът по делото Мария Славчева, както и на съдия 
Росица Кукудева. 

На 2. 10. 2007г. СмОС уважил подадените молби и отложил делото за 9. 
10. 07г. 

На 9. 10. 2007г. съдът оставил без уважение искането за отвод и оставил 
без движение молбата за възстановяване на срока по чл. 37, ГПК(отм), 
подадена от С. И. и др. ищци по делото. Указал им да изпълнят изискванията 
по чл. 39, ал.2 от ГПК(отм) и в 7-дневен срок да представят съответната 
касационнна жалба като внесат и държавната такса за нея. 

На 16. 10. 2007г. с писмена молба С. И. представила  касационна жалба 
срещу решението по в. гр. д. №449/05г. на СмОС. 
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С определение №390/21.12.07г. ОС- Смолян отхвърлил молбата по чл. 
37, ГПК(отм). Това определение било потвърдено от ВКС с определение №99 
от 27. 02.2008г., постановено по частно производство №390/08г. по описа на 
ВКС.  

На 18. 03. 2008г.съдия- докладчикът постановила разпореждане, че 
молбата за отмяна на съдебно решение №102/4. 04. 2006г. по в.гр. д. 
№449/2005г. по описа на СмОС, подадена от С. И. и др. на 31. 05. 2007г. е 
подадена в срок и съответната такса е внесена, поради което „препис от 
молбата следва да се изпрати на другите страни за писмен отговор в 7- дневен 
срок”. 

Върху разпореждането служба „Деловодство” е отразила, че на 18. 03. 
2008г. е изпратила 6бр. съобщения. Видно от материалите по делото 
изпратените съобщения са 4бр.Съобщенията до Д. К. и Б. К. и двамата с адрес 
в гр. Смолян, са изпратени чрез техния адвокат- Лилян Сираков, който ги е 
получил на 19. 03. 2008г. Съобщението до В. К. е изпратено на адреса й в гр. 
Русе, където го е получила на 21. 03. 2008г., а съобщението до Г. К. е 
изпратено на адреса й в гр. София, където го е получила на 27. 03. 2008г. 
Освен бележката на служба „Деловодство” по делото няма никакви други 
доказателства, че са изпратени съобщения на Н. Л. и Н. М. и двете от гр. 
Смолян.Не е ясно на кого са изпратени- на тях лично или са уведомени чрез 
процесуалният им представител- адв. Лилян Сираков. 

На 14. 10. 2008г. има разпореждане на съдията-докладчик да се 
изпратят напомнителни за невърнатите съобщения. Същия ден те са 
получили препис от молбата за отмяна на съдебното решение по в. гр. д. 
№449/05г. на СмОС и са били уведомени за правото на отговор в 7- дневен 
срок  от получаване на съобщението чрез техния процесуален представител 
адвокат Лилян Сираков. 

Окръжен съд- Смолян изпратил на Върховен касационен съд молбата за 
отмяна на решението, подадена от С. И. ведно с в. гр. д. №449/2005г. на 
16.10.2008г. с писмо Изх. №2414. 

 
  ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 
 

ИЗВОДИ : 
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1.Мария Славчева- заместник- председател на Окръжен съд- Смолян е 
допуснала нарушение на чл.12, ал.2 от Закона за съдебната власт. 

Съгласно този текст сроковете, определени в процесуалните закони, 
които се отнасят до осъществяване на правомощия на съдията са 
задължителни за него. 

Делото е изпратено на ВКС за произнасяне по молбата за отмяна преди 
да изтече срокът за отговор на противната страна. Видно от писмо Изх. 
№2414 на СмОС делото е изпратено на ВКС на 16. 10. 2008г., а последното 
съобщение е получено от Н. Л. и Н. М. чрез техния процесуален представител 
на 14. 10. 2007г. Срокът за представяне на отговор изтича на 21.10.2007г.Като 
изпратила делото преди да изтече срокът за предоставяне на отговор съдия 
Славчева е нарушила правото им на защита. 

В Правилника за администрацията в районните, окръжните, 
административните, военните и апелативните съдилища липсва изрична 
регламентация относно сроковете за движението на молбите за отмяна на 
влязли в сила съдебни решения. Съгласно чл. 46, ал.2 от Закона за 
нормативните актове, когато нормативният акт е непълен, за неуредените в 
него случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят за подобни случаи. В 
случая по аналогия следва да се приложи чл. 76 от раздел „Производство по 
дела за обжалвани актове” на Правилника за съдебната администрация в 
районните, окръжните, административните, военните и апелативните 
съдилища(отм. с ДВ бр. 9 от 29. 01. 2008г.). Според този текст на закона, в 
редакцията, която е била в сила към датата на подаване на молбата за отмяна 
на съдебното решение, жалбите и протестите се изпращат на по- горния съд 
по разпореждане на съдията- докладчик заедно с делото най- късно три дни 
след изтичане на срока за възражение. Аналогично е съдържанието и на 
разпоредбата на чл. 101 от действащия Правилник за администрацията в 
районните, окръжните, административните, военните и апелативните 
съдилища.  

С горепосочените действия съдия Славчева е осъществила състава на 
дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал.3,т.5 от ЗСВ. 

Служба „Деловодство” на ОС- Смолян не е изпълнила задължението 
си по чл. 32, т.3 и т.5 от  на Правилника за съдебната администрация в 
районните, окръжните, административните, военните и апелативните 
съдилища(отм. с ДВ бр. 9 от 29. 01. 2008г.).Тя не е изпратила препис от 
молбата за отмяна на решението на всички страни, а дори да допуснем, че 
това е било сторено служба „Деловодство” не е проследила дали всички 
съобщения са връчени своевременно. 

Служба „Деловодство” на ОС- Смолян не е изпълнила и 
задължението си да следи за изтичане на процесуалните срокове. 

 
2.Мария Славчева- заместник- председател на Окръжен съд- Смолян е 
осъществила и дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал.3, т.2 от ЗСВ. 
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Разглеждането на молбата по чл. 37, ГПК(отм), подадена от С. И. и К. 
Н. е продължило 17 месеца. В практиката се приема, че това е необичайно 
дълъг срок за разглеждане на молба за възстановяване на срок, който 
страната е пропуснала. 

Действия, които неоправдано забавят производството по делото се 
наблюдават в периода от края на м. юни 2007г. когато ВКС е отменил 
определенията на СмОС, постановени на 19. 03. 2007г. и на 16. 04. 2007г. до 
средата на м. октомври 2007г. когато СмОС в открито заседание оставил 
молбата по чл. 37, ГПК(отм) без движение. 

Вместо да остави без движение молбата по чл. 37, ГПК(отм) и да даде и 
указания за отстраняване на нередовностите в срока по чл.100,ГПК(отм) в 
закрито заседание, съдия- докладчикът Мария Славчева насрочила делото в 
открито заседание на 2. 10. 2007г. По този начин съдия- докладчикът 
неоправдано забавил производството по делото и нарушил изискването за 
разглеждане на делото в разумен срок, регламентирано в чл. 6, §1 от 
Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и 
Допълнителния протокол към нея от 20. 03. 1952г., ратифицирани от 
България (ДВ бр. 66 от 1992 г.) и чл. 7, ал.1 от Закона за съдебната власт. 
Изискването за разумен срок е предвидено и в чл. 13  действащия ГПК. 

 Като е насрочила делото в открито заседание за 2. 10. 2007г., което 
след това отложила за 9.10. 2007г. съдия Славчева е извършила и 
дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал.3, т.2 от ЗСВ- действия, които 
неоправдано са забавили производството по делото с три месеца. 
 

На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт Инспекторатът 
към ВСС /ИВСС/ дава следните  
 
 
ПРЕПОРЪКИ: 
 
 
Председателят на Окръжен съд- Смолян: 

1. да предприеме необходимите мерки за подобряване работата на 
деловодството във връзка със задължението му по чл. 86, ал.1, т.1 от 
ЗСВ. 

2. да обърне внимание на Мария Славчева- заместник- 
председател на Окръжен съд- Смолян за по- ефективно използване на 
възможностите на ГПК за спазване на разумния срок за приключване на 
делата.  
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На осн. чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт, препоръките да се 
изпълнят в срок от 1 (един) месец, считано от датата на връчване на 
настоящия Акт за резултатите от извършената проверка. 

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

на ОС- Смолян да уведоми Главния инспектор за изпълнение на препоръките 
в определения срок. 

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

изпрати на Председателя на СмОС и на Мария Славчева- съдия в ОС- 
Смолян. 

 
На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ, да се сигнализира за 

извършените нарушения    Висшия съдебен съвет. 
  
 
    ИЗГОТВИЛ АКТА: 
     /МИЛКА ВАРНОВА- ИТОВА ИНСПЕКТОР/ 
 
   

Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на Радка Свиркова- 
Председател на Окръжен съд- Смолян. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 
възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 
    Получил акта:………………………………. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на Мария Славчева- 

съдия в ОС- Смолян. 
На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 
 
    Получил акта:………………………………. 
 
ММ 
 
 


