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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

            
 

 

 
 

 
 

АКТ 
 
 

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 
НА РАЙОНЕН СЪД - ГР. ЛУКОВИТ 

 
 
 
 
На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, приетият план за 

провеждане на комплексна планова проверка от Инспектората към Висшия 
съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и следствените служби в 
Апелативен район – гр. Велико Търново и Заповед № 128/01.09.2008 г. на 
Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

се извърши комплексна проверка относно работа по граждански дела 
на: Районен съд – гр. Тетевен, Районен съд – гр. Луковит, Районен съд – гр. 
Троян, Районен съд – гр. Ловеч, Окръжен съд – гр. Ловеч и Апелативен съд – 
гр. Велико Търново, с обхват на проверката от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г. 

Срок за извършване на проверката от 02.09.2008 г. до 12.09.2008 г. 
Проверяващи: 
инспектор – Незабравка Иванова Стоева и експерти – Николай Иванов 

Костадинов и Николай Ичев Илиев. 
Обхват на проверката: 
 - разпределението на делата на случаен принцип, в съответствие с чл. 

9, ал. 1 от Закона за съдебната власт; 
 - непосредствена проверка на деловодните книги; 
 - срокове за изготвяне на съдебните актове; 
 - спрени дела; 

 Изх. №……………… 
 Дата: …………….… 
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 - проверка на дела на случаен принцип; 
 - индивидуални беседи и разговори; 
 - изискване на статистически данни от ръководителите на съответните 

съдилища. 
 
Направени констатации: 
 
В Районен съд – гр. Луковит, през проверявания период, съдийският 

състав е включвал: Цветан Кръстев Ценков – председател, Виолета Ганчева 
Фиденкова и Ирена Василева Рабаджиева – районни съдиии. Няма 
специализирани състави за гледане на граждански и наказателни дела. 

Създадена е интеренет страница на Районен съд – Луковит, но след 
разговор с деловодството на съда, се установи, че поради липса на системен 
администратор, копия от актовете на съда не се оповестяват в електронната 
страница. 

 
I. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор, 

съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за съдебната власт. 
 
Към момента на провеждане на проверката все още не беше въведена 

системата за електронно разпределение на делата на случайния подбор, като 
делата са разпределяни съразмерно между съдиите.  

Към настоящия момент, след проведено обучение на съдебните 
служители за работа с електронна деловодна система, такава е въведена и 
функционира.  

 
II. Деловодни книги. 
 
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 
ПСАРОВАС /отм./.  

Районен съд – гр. Луковит разполага с интернет страница и електронна 
деловодна система. 

 
III. Образуване, движение и приключване на делата. 
 
През 2007 г. са разгледани 474 дела. Най-голям е броят на делата, 

разгледани по общия ред - 171, от които гражданско административни 
производства по ЗСПЗЗ и ЗВСВГЗГФ – 96, по СК – 41, делбени дела – 31, - по 
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Закона за закрила на детето – 20 и производства по чл. 242 във вр. с чл. 237 от 
ГПК /отм./ - 163. 

От общия брой, постъпили за разглеждане граждански дела,, са 
приключени 412 или 87%. От свършените 412 граждански дела, 344 са 
приключили в тримесечен срок или 83%. и над три месеца - 68 броя дела. 

Към 31.12.2007г. 62 бр. дела са останали неприключени, което е 13% от 
общо разгледаните граждански дела. 

От проверка в описна книга „Гражданска” се установи, че решенията са 
постановявани в инструктивния 30-дневен срок, съгласно чл. 190 от 
Гражданския процесуален кодекс /отм./, от датата на обявяване на делото за 
решаване. Видно и от самия отчетен доклад за 2007 г. на Районен съд – гр. 
Луковит е, че през отчетния период има просрочени само два съдебни акта по 
граждански дела от съдия Фиденкова, чиито решения са предадени в срок от 
един до два месеца. В Районен съд – гр. Луковит няма постъпили жалби за 
бавност. 

От приключените граждански дела по 19 от тях са обжалвани 
съдебните решения, като един от съдебните актове е отменен и делото е 
върнато за ново разглеждане, един е изменен, осем от решенията са оставени 
в сила, а по девет от делата няма резултат. 

По отношение на всички дела, заседанията се насрочват през два 
месеца. 

 
На случаен принцип бяха изискани и проверени следните дела: 
 
1. Дела образувани след 01.01.2007г. и неприключени към 

31.12.2007г. 
 -гр.д.№125/07г. внесена искова молба на 07.05.07г. за извършване на 
съдебно делба, постановено Решение от 05.11.07г. за допускане на делбата, 
Решение от 10.03.08г. за сметки и подобрения, Решение №65/17.97.08г.. 
 - гр.д.211/07г. внесена искова молба на 19.09.07г. за извършване на 
съдебна делба, постановено Решение/22/20.02.08г. за допускане на делбата, 
делото обявено аз решаване на 15.07.08г. изготвено Решение №64/16.07.08г. 
 -гр.д.№67/07г. внесена искова молба на 09.03.07г. за извършване на 
съдебна делба, неколкократно отлагани заседания, поради нередовно 
призоваване, конституиране на нови страни в процеса. Постановено Решение 
№67/04.03.08г. за допускане на делбата 
 -гр.д.№223/07 внесена искова молба на 25.10.2007г. за извършване на 
съдебна делба, постановено Решение от 24.03.08г. за допускане на делбата.  
 -гр.д№225/07г. внесена искова молба за извършване на делба, 
постановено Решение №21/18.02.08г. за допускане на делбата.  
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 -гр.д.№192/07г. внесена искова молба от 30.07.07г. за извършване а 
съдебна делба, постановено Решение от 07.01.08г. за допускане на делбата, 
Решение от 27.06.08г. за сметки и подобрения.  
 -гр.д.№229/07г. внесена искова молба от 21.11.07г.за извършване на 
доброволна делба, постановено Решение №229/07.01.08г. за допускане на 
делбата, Решение от 16.05.08г. за сметки и подобрения. 

 - гр. д. № 178/2007 г., образувано на 03.07.2007 г. по молба за делба, 
постъпила на 02.07.2007 г. На съдебното заседание, проведено на 13.11.2007 
г., съдът е дал ход по същество и с Решение № 182 от 14.11.2007 г. е допуснал 
извършването на съдебната делба. Делбеното дело се намира във втора фаза, 
допусната е съдебно-техническа експертиза. Предприемани са процесуални 
действия от съда, свързани с конституиране на нови страни в процеса. 

 - гр. д. № 238/2007 г. – делото е образувано на 18.12.2007 г. по молба, с 
правно основание чл. 97 от ЗС, депозирана в съда на 17.12.2007 г. Съдът е 
оставил без движение исковата молба до внасяне на държавна такса. С молба 
на ищеца, получена по факс в съда на 13.02.2008 г., същият заявява, че 
представя квитанция за платена такса. Съдът насрочва делото, но в кориците 
на делото липсва приложена квитанция, доказваща действителното внасяне 
на държавната такса. 
 На съдебното заседание, проведено на 17.07.2008 г., съдът е счел делото 
за изяснено и го е обявил за решаване в 30 дневен срок. Към момента на 
извършване на проверката липсва изготвено решение по делото, но следва да 
се отбележи, че инструктивния срок е изтекъл в периода на съдебната 
ваканция, поради което и забавянето не може да бъде определено като 
голямо. 

 - внесена искова молба на 13.03.07г., гр.д. образувано на 14.03.07г., 
насрочено за 17.04.07г. В съдебно заседание от 17.04.07г. на делото не е 
даден ход поради нередовно призоваване на ответника. Дадени са указания на 
ищците за посочване на актуален адрес на ответника и делото е отложено за 
19.06.07г. В съдебно заседание от 19.06.07г. отново е констатирано нередовно 
призоваване на ответника и е разрешено призоваване чрез публикация в 
„Държавен вестник”. Делото е отложено за 09.10.07г. Поради връщане на 
призовката от редакцията на „Държавен вестник” с резолюция за неспазване 
на чл.50, ал.1 от ГПК /отм./, делото е отложено за 29.11.2007г. Резолюцията е 
от 01.10.2007г. Изпратени са нови призовки. В съдебно заседание от 
29.11.2007г. е даден ход на делото и исковата молба е оставена без движение 
по възражения на процесуалния представител на ответника. Съдът е 
определил 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите и е отложил 
делото за 29.01.08г. В срока за отстраняване на нередовностите 
пълномощникът на ищците не е представил поправената искова молба и е 
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уведомил с молба от 16.01.08г. за смъртта на един от ищците. На молбата е 
поставена резолюция от 17.01.08г. за посочване на адреси на наследниците на 
починалия ищец. В съдебно заседание от 29.01.08г. съдът е спрял 
производството на основание чл.182, ал.1, б.”б”. Изпратени са съобщения на 
наследниците на починалия ищец. С молба от 23.04.08г. е представено 
удостоверение за наследниците на починалия ищец. На 30.04.08г. 
производството е възобновено и делото е насрочено за 03.06.08г. В съдебно 
заседание от 03.06.08г. съдът е дал ход на делото, приел е доказателства,  
назначена е експертиза, задължена е страната да представи скица. 
Администриране на делото : Молба по доказателствата от 03.06.08г.; 
резолюция от 03.06.08г.; делото е отложено за 15.07.08г. В съдебно заседание 
от 15.07.08г. на делото не е даден ход, тъй като двама от процесуалните 
представители на ответника са направили възражение по неполучена молба за 
уточнение на първоначалната искова молба. Дадени са указания да се връчат 
преписи от молбата и делото е отложено за 07.10.2008г. Пълномощникът на 
ищците на 14.07.08г. е депозирал нова молба уточнение с приложени нови 
доказателства – комбинирана скица за имота и искане за уточняване на 
съдебно техническата експертиза. Върху молбата е поставена резолюция на 
съдията от 14.07.08г. 

 
2. Спрени дела по реда на чл. 182 от ГПК /отм./. 
 - гр. д. № 159/2006 г., образувано на 03.11.2006 г. по искова молба за 

делба на СИО, постъпила на 02.11.2006 г. Първото заседание по делото е 
насрочено за 29.11.2006 г. С Решение от 29.11.2006 г. съдът е допуснал 
делбата. На съдебното заседание, проведено на 17.04.2007 г., съдът определя 
заключението на вещото лице да бъде изпратено на Община Луковит за 
издаване на виза от главния архитект. С протоколно определение от 
16.04.2008 г., по искане на страните, съдът спира производството по делото, 
на основание чл. 182, ал. 1, б „а” от ГПК /отм./. Не е налице хипотезата на чл. 
184 от ГПК /отм./. 

 - гр. д. № 20/2008 г., образувано на 20.02.2008 г. по искова молба, 
депозирана на 19.02.2008 г. С протоколно определение от 23.04.2008 г., по 
искане на страните, съдът е спрял производството по делото, на основание чл. 
182, ал. 1, б. „а” от ГПК /отм./. 

 - гр. д. № 41/2008 г., образувано на 08.05.2008 г. по искова молба, 
депозирана на 29.04.2008 г. С протоколно определение от 04.08.2008 г., по 
искане на страните, съдът, на основание чл. 229 ал. 1, т. 1 от ГПК, е спрял 
производството по делото. 

 - гр. д. № 32/2006 г., образувано на 28.02.2006 г. по молба, получена в 
съда на 21.02.2006 г. С определение, постановено в съдебното заседание, 
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проведено на 05.04.2006 г., делото е спряно на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” 
от ГПК /отм./. съдът служебно е изследвал въпроса за наличието на 
преюдициален спор, както и за неговото движение. 

 
3. Дела по чл.237 от ГПК – 163 дела. 
- ч.гр.д.№10/2007г., внесена молба на 09.01.07г. с основание чл.237, 

б.”д” от ГПК, образувано производство на 10.01.2007г., постановено 
определение на 10.01.2007г. Изпълнителният лист е получен на 15.01.2007г.  

- ч.гр.д.№11/2007г., внесена молба на 09.01.07г. с основание чл.237, 
б.”д” от ГПК, образувано производство на 10.01.2007г., постановено 
определение на 10.01.2007г. Изпълнителният лист е получен на 15.03.2007г.  

- ч.гр.д.№12/2007г., внесена молба на 09.01.07г. с основание чл.237, 
б.”д” от ГПК, образувано производство на 10.01.2007г., постановено 
определение на 10.01.2007г. Изпълнителният лист е получен на 15.03.2007г.  

4. Прекратени дела 
- гр.д. №184/2007г., образувано на 17.07.2007 г. по искова молба на 

основание чл.99, ал.1 от СК, постъпила на 16.07.2007г. Делото е насрочено за 
09.10.2008г. Производството е прекратено на 09.10.2007г. поради неявяване 
на ищцата.  

- гр.д. №179/2007г., образувано на 09.07.2007 г. по искова молба 
постъпила на 06.07.2007г. Делото е насрочено за 22.08.2007г. Производството 
е прекратено поради оттегляне на иска на основание чл.119, ал.1 от ГПК 
/отм./.  

  
5. Обезпечително производство. 
За 2007г. има образувано едно гр.д. по реда на чл.308 от ГПК /отм./. 

Молбата е постъпила на 24.04.2007г., производството е образувано на 
25.04.2007г. С резолюция от 26.04.2007г. молбата е оставена без движение, 
тъй като не е посочена цена на иска /молбата е много формална/. С 
определение от 03.05.2007г. , което не съдържа мотиви, е допусната 
обезпечителна мярка – запор върху сметка за сумата от 6 940, 80 лв., във 
връзка с неизплатена данъчна фактура. По делото има приложени 
доказателства, но не няма обсъждани аргументи. Определен е двумесечен 
срок за предявяване на иск. Обезпечителната заповед не съдържа мотиви. 
          
          6. Съдебна делба. 
         - гр.д. №239/2007г. образувано на 19.12.2007 г. по искова молба за делба 
на наследствени имоти, постъпила на 18.12.2007г. Делото е насрочено за 
23.01.2008г. В първото съдебно заседание са приети доказателства и делото е 
отложено за 13.02.2008г. І-фаза на делбата е приключила с решение от 
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04.03.2008г. Направени са искания за реално възлагане на имота и допускане 
на съдебно техническа експертиза за възможните варианти на разпределение 
на имотите. Делото е отложено за 02.07.08г. С молба вещото лице е възразило 
по депозита, определен в съдебно заседание, поради невнесените разлики в 
депозитите. На делото не е даден ход, поради непредставяне на заключението 
на съдебно- техническата експертиза и делото е отложено за 06.08.2008г. В 
съдебно заседание от 06.08.2008г. делото е отложено за 08.10.2008г. поради 
неявяване на вещото лице.  
         - гр.д. №157/2006г. образувано на 03.11.2006 г. по искова молба за делба 
на наследствен недвижим имот, постъпила на 02.11.2006г. Делото е 
насрочено за 22.12.2006г. В първото съдебно заседание са приети 
доказателства, дадена е възможност за представяне на нови доказателства и 
делото е отложено за 15.02.2007г. . І-фаза на делбата е приключила с решение 
от 14.03.2007г. В съдебно заседание от 10.07.2007г. са направени искания за 
възлагане на имота, допускане на съдебно-техническа експертиза и делото е 
отложено за 23.10.2007г. Поради неизготвяне на съдебно-техническата 
експертиза делото е отложено за 29.11.2007г.  По ІІ-фаза на делбата е 
постановено решение на 23.01.2008г. В съдебно заседание от 08.04.2008г. 
делото е отложено за 08.05.2008г. по молба на ответника, постъпила по факс, 
поради влошеното му здравословно състояние. В съдебно заседание от 
08.05.2008г. е допусната съдебно-техническа експертиза за възможните 
варианти за разпределение на имотите и делото е отложено за 10.06.2008г. В 
съдебно заседание от 10.06.2008г. делото е отложено за 15.07.2008г. поради 
поставена допълнителна задача на вещото лице. На 14.07.2008г. е депозирана 
молба от процесуалния представител на ответника с искане за отлагане на 
делото поради неговата ангажираност пред Окръжен съд гр.Ловеч. Молбата е 
уважена и делото е отложено за 16.09.2008г. 
 
 От направените констатации се налагат следните изводи: 
 

1. 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 ПСАРОВАС /отм./. 
За календарната година са приключени с отразяване началния и крайния 
номер и поредността на страниците. 

2. От свършените дела 83% са приключили в тримесечен срок, като към 
31.12.2007 г. останали неприключени са били 17%, което показва много 
добър резултат за работата на Председателя на съда и на съдиите от Районен 
съд- гр. Луковит. 
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3. Спрените дела са администрирани редовно, с отбелязване 
движението на преюдициалния спор, в случаите, в които делата са спирани на 
основание чл. 182, ал. 1, б „г” от ГПК /отм./. 

От извършената проверка в Районен съд – гр. Луковит и от проверените 
на случаен принцип дела, се налага извод за  добре функциониращ съд. 
Налице е  незабавно образуване,  бързо насрочване и  приключване на делата 
в законоустановените срокове. Случаите, в които има забавяне, са изолирани 
като причините за това са предимно от обективен характер, дължащи се или 
на спецификата и предмета на делата. Забавяне се наблюдава, най-вече, при 
делбените дела, които са с по-голяма продължителност, което е 
предпоставено от специфичния характер на производството и усложненията, 
произтичащи от конституирането на множеството съделители, тяхното 
призоваване и множеството доказателствени искания на страните. 

Като причина за отлагането на гражданските дела следва да се отчете 
несвоевременното изготвяне на заключенията по допуснатите съдебни 
експертизи. 

Малък брой  граждански дела са отложени ,без да са налице  
основанията на чл.107,ал.2 от ГПК/отм./. 

 При констатирани  нередовностти на исковата молба –обстоятелствена 
част и петитум , съдът следва да изисква от ищеца   поправена искова молба 
съгласно изискванията на чл. 100,ал.4 от ГПК/отм./, а не както е възприето в 
практиката на съда- молба уточнение. 
            Част от  делата по чл.237 от ГПК/ отм./ не са приключвали в срока по 
чл.242,ал.4  от ГПК / отм./ 

  В  производството по чл.309, ал.1 от ГПК/отм/, е  допускано 
обезпечение на бъдещия иск по молби, в които: 
- не е  конкретизиран петитума на бъдещия иск; 
- не е  изследвана  допустимостта и вероятната основателност на иска; 
- не са  представени достатъчно писмени доказателства-чл.310,ал.1,б.”а” от 
ГПК /отм./, 
- не е изследвано и не са представяни доказателства, че без допуснатото 
обезпечение за ищеца  ще бъде невъзможно или ще се затрудни  
осъществяването на правата по решението- чл.310,ал.1  от ГПК /отм./; 
 
          ПРЕПОРЪКИ: 
                   

         I. Председателят на Районен съд гр.Луковит  да упражни 
правомощията си по чл.80,ал.1,т. 9 от ЗСВ като  свика Общо събрание на съда                    
и  сведе до знанието на членовете  изводите, направи  с настоящия акт. 
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         II. Председателят на Районен съд   гр.Луковит  да изпълни 
задълженията  си по чл.80,ал.1,т.10 от ЗСВ 

         III. Председателят на Районен съд   гр.Луковит  да създаде 
необходимата организация  по приложението на чл.9 от Закон за съдебната 
власт.   

 
На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт, препис от акта 

да се изпрати на Цветан Кръстев Ценков – административен ръководител на 
Районен съд – гр. Луковит. 

 
 
 

ИНСПЕКТОР: 
/Н. СТОЕВА/ 

 
 

ЕКСПЕРТИ: 
/Н. КОСТАДИНОВ/ 

 
/Н. ИЛИЕВ/ 


