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           Контролната проверка в Районен съд Поморие /ПРС/ е извършена в 

периода от 07.09.2015г. до 11.09.2015г., в изпълнение на Заповед № КП-01-

4/01.09.2015г. на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет, от инспектор Светлана Бошнакова и експертите Атанас Попов и 

Христо Нанев. 

Цел на проверката е да се провери изпълнението на отправените 

препоръки в  Акт за резултати от извършена планова проверка на Районен 

съд – Поморие, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-44/08.05.2013г. 

на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет,   за 

подобряване на  работата на Районен съд- Поморие. 

Обхват: Проверката обхващаше всички граждански дела образувани и 

разгледани в Районен съд – Поморие.  

Проверяван период: Проверяваният период включва времето от 

01.01.2014г.- 30.06.2015г.  

Задача на проверката е определена съгласно приетата методика на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на проверки. 

Методът на проверката е непосредствена проверка на деловодните 

книги и делата; анализ на документацията, индивидуални беседи и разговори. 

 

          Препоръки отправени с Акт за резултати от извършена планова 

проверка на Районен съд – Поморие, в изпълнение на Заповед № ПП-01-

44/08.05.2013г.  на Главния инспектор на ИВСС 

 

             І. Административният ръководител на Районен съд-Поморие, 

съдия Веселин Белев да упражни правомощието си по чл.80, ал.1, т.1 от 

Закона за съдебната власт за общо организационно и административно 

ръководство на съда и предприеме необходимите мерки за: 

 

               1.За разпределение на делата по чл.390 от ГПК на принципа на 

случайния подбор, с оглед избягване на всякакво съмнение  в 

обективното и безпристрастно произнасяне на съда; 

    2. Преодоляване на практиката на многократно ползване на 

отпуски от по 1 или 2 дни, извън съдебната ваканция, като водещо до 

затормозяване цялостната работа на съда и съответно до забавяне на 

разглеждането и решаването на гражданските дела; 

     3. Подобряване на материалната база на съда предвид 

изложените съображения в констативната част и изводите  на Акта;  
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               4. Значително подобряване на срочността на произнасяне със 

съдебни решения от съдиите Д.Димитров и Ив. Бъчваров. 

 

              ІІ. Административният ръководител на Районен съд- Поморие, 

съдия В.Белев, да упражни правомощието си по чл.80, ал.1, т.9 от Закона 

за съдебната власт и свика Общо събрание на съда, на което да постави 

на обсъждане следните въпроси:  

 

               1. Възможност за специализация на съдиите в Районен съд – 

Поморие по гражданска и наказателна материя за определен период от 

време, с оглед ускоряване на съдопроизводството по граждански дела; 

     2. Постановяване на определения по чл.140 от ГПК, които да 

съдържат подробно произнасяне по доказателствените искания на 

страните, направени в исковата молба и в отговора към нея, които са 

допустими, относими и необходими с цел ускоряване на гражданското  

съдопроизводство;  

      3. Стриктно спазване на императивните разпоредби по Глава 

ХХV от ГПК „Бързо производство”. 

      4. Спазване на едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК за 

решаване на делата;  

      5. Повишаване на ефективността на правораздаване като 

отношение на решени и насрочени дела; 

      6. Стриктно спазване на срока по чл.395, ал.2 от ГПК, за 

произнасяне на съда в производството по чл.390 от ГПК, в деня на 

постъпване на молбата. 

      7.  Задължителното посочване в определенията за допускане на 

обезпечение по чл.390 от ГПК на срок за предявяване на обезпечения 

иск, съобразен с разпоредбата на чл.390, ал.3 от ГПК, начален момент на 

този срок, както и на предупреждението по същия законов текст относно 

последствията при непредставяне на доказателства за предявен 

обезпечен иск. 

      8. Служебна отмяна на обезпеченията, при непредставени в срок 

доказателства за предявен обезпечен иск.  

      9. Точно прилагане на разпоредбата на чл.418, ал.2 от ГПК за 

отбелязване на издадения изпълнителен лист, не само върху заповедта за 

незабавно изпълнение, но и върху документа – основание за издаването 

и. 

     10. Прилагане към производствата по чл.130, ал.2 от СК на 

социални доклади от Дирекция „Социално подпомагане”, с оглед 

спазване на разпоредбите на Закона за закрила на детето. 



 4 

                 

          КОНТРОЛНАТА ПРОВЕРКА КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО: 

 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ. 

НАТОВАРЕНОСТ НА  СЪСТАВИТЕ ПО 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА.  УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

 

Административното и организационното ръководство на Районен съд- 

Поморие към датата на проверката  се осъществява от Председателя на съда, 

съдия Нася Япаджиева.  

В Районен съд- Поморие през проверявания период, по граждански 

дела са правораздавали следните съдебни състави: 

 

Съдия НАСЯ ЯПАДЖИЕВА; 

          Съдия ВЕСЕЛИН БЕЛЕВ; 

          Съдия ДИМИТЪР ДИМИТРОВ; 

          Съдия ИВАЙЛО БЪЧВАРОВ. 

           

           В съда не е създадена организация за разделение на съдиите по 

гражданскоправна и наказателноправна материя. Посочените съдии са 

правораздавали, както  по граждански така и по наказателни  дела.  

Разпределението на всички дела се извършва електронно според 

поредността на постъпването им и при спазване на принципа на случайния 

подбор. Прилага се системата, предоставена от ВСС – “Law Choice”. В съда 

действат утвърдени „Правила за разпределение по съдии-докладчици на 

делата постъпващи в ПРС”, допълнени и изменени с последна заповед от 

21.05.2015г.. Съгласно същите, постъпилите в съда книжа се образуват в дела 

по  тяхната поредност  и се разпределят по докладчици чрез  горепосочената 

система в деня на постъпването им. Електронното разпределение на делата се 

извършва от Председателя на съда, а в негово отсъствие от заместващия го 

съдия. Така определеният начин на разпределение е в съответствие  с 

разпоредбата на  чл.35, ал.4 от ПАС. 

Със Заповед № 110/20.09.2013г. е отменена т.21, ал.1,т.3 от Правилата, 

уреждаща разпределение на производствата по чл.390 от ГПК на дежурен 

съдия. След тази дата посочените дела се разпределят при спазване на 

принципа по чл.9 от ЗСВ.  
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Разпорежданията на председателите на състави се изпълняват в срок от 

съдебния секретар и деловодител.     Деловодството и дейността на съдебните 

секретари са добре организирани, поради което не стават причина за забавено 

движение на дела. Със заповед от 23.09.2013г. на председателя на съда са 

утвърдени „Правила за времеви стандарти относно движението на 

постъпилите в ПРС дела”. Правилата уреждат инструктивно необходимите 

срокове за произнасяне на съда с разпореждане по чл.131 от ГПК, 

определение по чл.140 от ГПК, насрочване на първо открито съдебно 

заседание и др.  

          В хода на проверката бе установено че в съда не се отлагат цели 

съдебни заседания. В Правилата за разпределение на делата е уредено, че при 

отсъствие на докладчик, насроченото съдебно заседание се поема от съдия 

определен от Председателя на съда. 

            Делата се насрочват ритмично и през кратки интервали.  

  Няма изгубени или унищожени дела, преди изтичане срока на 

съхранението им.  

   

 

                                  2. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДА 

ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

По данни от отчетния доклад за 2014г., Районен съд-Поморие, са 

разгледани 840 граждански и частни граждански дела, от които постъпили 

през годината 736 дела и останали от предходен период 104 дела. 

Приключени са 759 дела или 90 на сто от делата, което бе констатирано и при 

плановата проверка. 

        

 

                                       3. УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

 

По отношение условията на труд следва да отбележим, че материалната 

база е същата като при плановата проверка и не отговаря на 

представителността на институцията. 

           Съдиите  не разполагат със самостоятелни кабинети, но работните им 

места са оборудвани с необходимите компютърни конфигурации. Откритите 

съдебни заседания се провеждат в две съдебни зали, които са добре 

оборудвани и са достатъчни за безпрепятственото правораздаване. 
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 ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ В 

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ. 

                                     

                                      СЪДИЯ НАСЯ ЯПАДЖИЕВА 

  

          По данни от предоставени за целта на проверката справки през 

проверявания период, съдия Япаджиева е разгледала в открито заседание 163 

дела. Свършени са 68 дела, от които 63 дела с решение и 5 дела с 

определение. Съотношението на свършени към разгледани в открито съдебно 

заседание дела, показва коефициентът на ефективност в размер на 42 на сто.  

         Проверката на случайно избрани граждански дела, разгледани в открито 

заседание от съдия Нася Япаджиева показа следното: 

   Бяха проверени гр.д. №№ 180/14г; 739/13г; 486/14г; 418/14г; 

467/12г; 205/12г; 81/15г; 111/14г; 366/14г; 20/15г; 132/14г; 412/14г; 234/14г; 

87/15г; 386/14г; 96/14г; 146/14г; 610/14г;287/14г.  и др. 

            Съдия Япаджиева проверява редовността на исковите молби  и се 

произнася с Разпореждане по чл.131 от ГПК, в деня на постъпване на 

исковите молби. След изтичане на едномесечния срок по чл.131 от ГПК, 

съдия Япаджиева се произнася незабавно с определение по чл.140 от ГПК. 

Определенията са подробни и съдържат произнасяне по доказателствените 

искания на страните и по допускане на доказателствата, които са относими, 

допустими и необходими. Голяма част от определенията по чл.140 от ГПК 

съдържат и разпореждане за назначаване на експертиза, което действие на 

съда ускорява съдопроизводството. Проверените  дела се разглеждат 

обикновено в две съдебни заседания, но често се решават и след проведено 

едно съдебно заседание. 

             Редки са случаите на отлагане на делата поради непризовани или 

късно призовани страни.  

   Съдът проверява  редовността и допустимостта на исковите молби 

преди да разпореди размяна на книжа. Не бяха констатирани случаи на 

оставяне без движение на исковата молба или прекратяване на съдебното 

производство, поради недопустимост на иска, забелязани в открито съдебно 

заседание.  

 Проверката на съдебните граждански дела разглеждани по правилата 

на Глава ХХV от ГПК „Бързо производство” показа, че визираните в 

чл.310 и сл. от ГПК срокове се спазват от съдия  Япаджиева неотклонно. 

Съдът, разпорежда размяна на книжа в съответствие с разпоредбата на 

чл.311, ал.1 от ГПК, в деня на постъпването им. Спазва се и разпоредбата на 

чл.312, ал.1 от ГПК, относно алтернативния срок за изготвяне на 
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определението за насрочване на делото. Съдът  се произнася веднага след 

постъпване на  отговора на исковата молба.  

            Разпоредбите по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК, относно насрочване на 

делото в триседмичен срок, както и на чл.312, ал.1, т.2 от ГПК, досежно 

изготвянето на задължителен писмен доклад по делото също  се съблюдават. 

Прилага се разпоредбата на чл.315, ал.2 ГПК, относно посочване на дата за 

произнасяне с решение. Спазва се нормата на чл.316 от ГПК, за 

постановяване на решението в двуседмичен срок след заседанието, в което е 

приключило разглеждането на делото. 

 Вследствие  на доброто проучване на делата преди съдебно заседание, 

през проверявания период, съдия Япаджиева е постановила 2 определения за 

отменен ход по същество. По гр.д. № 266/13г. съдът е постановил отмяна на 

хода по същество поради постъпила молба от страните за частично 

прекратяване на производството и спиране в друга част, относно претенции 

за сметки. По гр.д. №391/14г. съдия Япаджиева е възобновила 

производството също по молба на страна. 

   През проверявания период  съдия Япаджиева  е постановила 12 

съдебни акта извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК. Просрочието по всички дела 

е от няколко дни до  един месец след срока по чл.235, ал.5 от ГПК, но не 

следва да се допуска, предвид управленските и функции за контрол по 

спазването на този срок от останалите съдии. 

              По отношение качеството на работа следва да посочим, че през 

проверявания период са обжалвани 33 съдебни акта, постановени от съдия 

Нася Япаджиева. Изцяло потвърдените съдебни актове са 21 или 63 на сто, 

което показва високо качество на правораздаване. 

         Действията на съдия Япаджиева по проверените дела, свидетелстват за 

познаване и съобразяване с разпоредбите на действащия ГПК за бързина на 

процеса. Резерви отново, както е констатирано при плановата проверка, 

следва да се търсят  в подобряване на срочността на решаване на делата и 

съответно спазването на едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК. 

 

СЪДИЯ ВЕСЕЛИН БЕЛЕВ 

 

По данни от предоставени за целта на проверката справки през 

проверявания период съдия Белев е разгледал 137 дела в открито съдебно 

заседание. Свършени са 82 дела. Съотношението на свършени към 

разгледани в открито съдебно заседание дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 60 на сто. 

              Проверката на случайно избрани граждански дела, разгледани в 

открито заседание от съдия Веселин Белев показа следното: 
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Бяха проверени гр.д. №№ 395/14г; 484/13г; 436/14г; 602/14г; 489/14г; 

256/14г; 406/14г; 104/14г; 124/15г; 257/14г; 173/14г; 148/14г; 182/14г; 

161/14г; 3/15г; 10/14г; 102/14г;85/15г.и др. 

Съдия Белев проверява редовността на исковите молби  и се произнася 

с Разпореждане по чл.131 от ГПК, незабавно  след постъпването им. 

Съобщенията до ответника, ведно с исковата молба и книжата по делото, се 

изпращат обикновено  в деня на постановяване на разпореждането. 

Веднага след изтичане на едномесечния срок по чл.131 от ГПК, съдия 

Белев се произнася с определение по чл.140 от ГПК. Определенията са 

подробни и съдържат проекти за доклади, както и произнасяне по 

доказателствените искания на страните и по допускане на доказателствата, 

които са относими, допустими и необходими. Определенията съдържат и 

разпореждане за назначаване на експертиза, което действие на съда ускорява 

съдопроизводството. Делата се разглеждат най-често в две до три  съдебни 

заседания. Но по гр.д. № 395/14г. са насрочени 7 открити съдебни заседания. 

В първото от тях ход, на делото не е даден поради изпращането му в БОС по 

частна жалба. Въпреки това съдът  е насрочил още 5 съдебни заседания, като 

във всяко от тях е констатирано, че делото не е върнато от БОС, поради което 

ход не следва да бъде даван. Едва в 7 открито съдебно заседание съдът е 

разгледал делото и веднага го е обявил за решаване. Необяснима  е причината 

за насрочване на делото, след като същото е било изпратено в горна 

интстанция.  

 Редки са случаите на отлагане на делата поради непризовани или късно 

призовани страни.  

Не бяха констатирани случаи на оставяне без движение на исковата 

молба или прекратяване на съдебното производство, поради недопустимост 

на иска, забелязани в открито съдебно заседание.  

Проверката на съдебните граждански дела разглеждани по правилата на 

Глава ХХV от ГПК „Бързо производство” показа, че визираните в чл.310 и 

сл. от ГПК срокове се спазват стриктно от съдия Белев. Съдът, разпорежда 

размяна на книжа в деня на постъпване на книжата, в съответствие с 

разпоредбата на чл.311, ал.1 от ГПК.  Спазва се и разпоредбата на чл.312, ал.1 

от ГПК, относно алтернативния срок за изготвяне на определението за 

насрочване на делото.  

            Разпоредбите по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК, относно насрочване на 

делото в триседмичен срок, както и на чл.312, ал.1, т.2 от ГПК, досежно 

изготвянето на задължителен писмен доклад по делото са спазени. Прилага се 

разпоредбата на чл.315, ал.2 ГПК, относно посочване на дата за произнасяне 

с решение. Спазва се нормата на чл.316 от ГПК, за постановяване на 
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решението в двуседмичен срок след заседанието, в което е приключило 

разглеждането на делото. 

 През проверявания период  съдия Белев  е постановил 4 определения за 

отменен ход по същество. И по четирите дела причината е субективна. Съдът 

късно е преценил необходимостта от допълнителни доказателства. 

   Съдия Белев изготвя срочно съдебните решения. От предоставените 

за целта на проверката справки, е видно, че през проверявания период няма 

постановени  съдебни решения извън едномесечния срок по чл. 235, ал.5 от 

ГПК. 

              По отношение качеството на работа следва да посочим, че през 

проверявания период са обжалвани 26 съдебни акта, постановени от съдия 

Веселин Белев. Изцяло потвърдените съдебни актове са 10 или 38 на сто. При 

плановата проверка е установено, че качеството на работа на съдия Белев 

възлиза на 58 на сто. Данните обективират извод за снижено качество на 

правораздаване.   

         Действията на съдия Белев  по проверените дела, показват в пълна 

степен съобразяване  с разпоредбите на действащия ГПК за бързина на 

процеса. Налице е известно отстъпление от качеството на работа, но е във 

възможностите на съдия Белев да подобри този показател в работата си.  

 

                                   СЪДИЯ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 

 

   По данни от предоставени за целта на проверката справки през 

проверявания период съдия Димитров е разгледал 160 дела в открито съдебно 

заседание. Свършени са 80 дела, от които с решение 68 дела и с определение 

12 дела. Сътношението на свършени към разгледани дела в открито съдебно 

заседание показва коефициент на ефективност в размер на 50 на сто.                                                                                

   Проверката на случайно подбрани граждански дела, разгледани в 

открито заседание от съдия Димитър Димитров показа следното: 

 Бяха проверени гр.д. №№ 107/14г; 474/14г; 421/14г; 641/13г; 450/13г; 

219/13г; 492/14г; 640/13г; 416/14г; 233/14г; 433/14г; 203/14г;181/14г. и др. 

            Съдия Димитров проверява редовността на исковите молби  и се 

произнася с Разпореждане по чл.131 от ГПК, в деня на постъпването им, или 

най-късно на следващия ден. След изтичане на едномесечния срок по чл.131 

от ГПК, съдия Димитров  се произнася с определение по чл.140 от ГПК също 

незабавно. 

            Определенията  са подробни и съдържат произнасяне по 

доказателствените искания на страните и по допускане на доказателствата, 

които са относими, допустими и необходими. Делата се разглеждат в две, а 

нерядко и в едно съдебно заседание. Налице е значително подобрение на 
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работата на съдия Димитров в подготвителната фаза на процеса, в сравнение 

с констатациите при плановата проверка. 

            Не бяха констатирани случаи на оставяне без движение на исковата 

молба или прекратяване на съдебното производство, поради недопустимост 

на иска, забелязани в открито съдебно заседание.  

  Проверката на съдебните граждански дела разглеждани по правилата 

на Глава ХХV от ГПК „Бързо производство” показа, че съдия Димитров 

спазва визираните в чл.310 и сл. от ГПК срокове. Съдът разпорежда размяна 

на книжа незабавно след постъпването на исковата молба в съответствие  с 

разпоредбата на чл.311, ал.1 от ГПК. Спазва се  и разпоредбата на чл.312, ал.1 

от ГПК, относно алтернативния срок за изготвяне на определението за 

насрочване на делото. Съдът се произнася веднага след постъпване на  

отговора на исковата молба. 

            Разпоредбите по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК, относно насрочване на 

делото в триседмичен срок, както и на чл.312, ал.1, т.2 от ГПК, досежно 

изготвянето на задължителен писмен доклад по делото са спазени. Прилага се 

разпоредбата на чл.315, ал.2 ГПК, относно посочване на дата за произнасяне 

с решение. Спазена е и  нормата  на чл.316 от ГПК, за постановяване на 

решението в двуседмичен срок след заседанието, в което е приключило 

разглеждането на делото. Също налице е подобрение на работата на съдия 

Димитров по бързите производства, в сравнение с констатациите при 

плановата проверка. 

  Вследствие  на доброто проучване на делата преди съдебно заседание, 

през проверявания период съдия Димитров няма постановени определения за 

отменен ход по същество.  

    Съдия Димитров е постановил 23 съдебни решения извън срока по 

чл.235, ал.5 от ГПК. Просрочията са от няколко дни до месец и половина след 

срока за произнасяне. Делът на просрочените решения е 34 на сто от всички 

постановени решения през проверявания период. При плановата проверка е 

било констатирано, че делът на  просрочените решения е 60 на сто от всички 

решения, като 15 на сто от тях са постановени извън разумния срок по чл.13 

от ГПК. Настоящата контролна проверка установи значително подобрение на 

работата на съдия Димитров относно срочността на решаване на делата. 

            По отношение качеството на работа следва да посочим, че през 

проверявания период са обжалвани 33 съдебни акта, постановени от съдия 

Димитров. Изцяло потвърдените съдебни актове са 22 или 67 на сто, което 

показва добро качество на правораздаване, което бе констатирано и при 

плановата проверка на ИВСС. 

            Действията на съдия Димитров  по проверените дела, показват 

спазване на  разпоредбите на действащия ГПК за бързина на процеса и 
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съответстват на професионалния му опит. Установено е значително 

подобрение на работата му по отношение спазване на сроковете по делата, 

подлежащи на разглеждане по Глава ХХV от ГПК „Бързо производство” и по 

срочното постановяване на съдебните решения. 

 

                                     СЪДИЯ ИВАЙЛО БЪЧВАРОВ 

 

 Видно от предоставени за целта на проверката справки през 

проверявания период, съдия Бъчваров е разгледал 163 дела в открито съдебно 

заседание. Свършени са 85 дела, от които с решение 77 дела и с определение 

8 дела. Съотношението на свършени и разгледани дела показва коефициент 

на ефективност в размер на 52 на сто. 

   Проверката на случайно избрани граждански дела, разгледани в 

открито заседание от съдия Ивайло Бъчваров показа следното: 

   Бяха проверени гр.д. №№ 689/13г; 438/10г; 13/14г; 175/14г; 90/15г; 

274/14г; 359/14г; 154/14г; 144/14г; 77/14г; 733/14г;579/14г.и др.  

   Съдия Бъчваров проверява редовността на исковите молби  и се 

произнася с Разпореждане по чл.131 от ГПК, незабавно  след постъпването 

им. Съобщенията до ответника ведно с исковата молба и книжата по делото 

се изпращат обикновено в  деня на постановяване на разпореждането. 

   След изтичане на едномесечния срок по чл.131 от ГПК, съдия 

Бъчваров се произнася с определение по чл.140 от ГПК също незабавно. 

Определенията са подробни и съдържат проекти за доклади, както и 

произнасяне по доказателствените искания на страните и по допускане на 

доказателствата, които са относими, допустими и необходими.   

    Не бяха констатирани  случаи на отлагане на дела поради 

непризовани или късно призовани страни.  

             Не бяха констатирани случаи на оставяне без движение на исковата 

молба или прекратяване на съдебното производство, поради недопустимост 

на иска, забелязани в открито съдебно заседание.  

   Проверката на съдебните граждански дела разглеждани по правилата 

на Глава ХХV от ГПК „Бързо производство” показа, че съдът разпорежда 

размяна на книжа незабавно след постъпването на исковата молба, съобразно 

разпоредбата на чл.311, ал.1 от ГПК. Спазва се и  разпоредбата на чл.312, ал.1 

от ГПК, относно алтернативния срок за изготвяне на определението за 

насрочване на делото.  

              Разпоредбите по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК, относно насрочване на 

делото в триседмичен срок, както и на чл.312, ал.1, т.2 от ГПК, досежно 

изготвянето на задължителен писмен доклад по делото са спазени. Прилага се 

разпоредбата на чл.315, ал.2 ГПК, относно посочване на дата за произнасяне 
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с решение. Спазва се и нормата на чл.316 от ГПК, за постановяване на 

решението в двуседмичен срок след заседанието, в което е приключило 

разглеждането на делото. 

    Вследствие  на доброто проучване на делата преди съдебно 

заседание, през проверявания период, съдия Бъчваров няма постановени   

определения за отменен ход по същество, с което да бъде забавено 

съдопроизводството. 

    По отношение срочността на постановяване на съдебните решения, 

от предоставените за целта на проверката справки,бе установено, че през 

проверявания период съдия Бъчваров е постановил 26 съдебни решения 

извън едномесечния срок по чл. 235, ал.5 от ГПК. Просрочието по 19 дела е 

от няколко дни до два месеца след срока по чл.235, ал.5 от ГПК. По 7 дела 

решенията са извън разумния срок по чл.13 от ГПК. Делът на просрочените 

решения е 34 на сто от всички постановени решения през проверявания 

период. По време на плановата проверка е установено, че делът на 

просрочените решения извън разумния срок е 71 на сто от всички 

постановени решения. Данните показват, че е налице значителното 

подобрение в работата на съдия Бъчваров по срочното решаване на делата. 

Но е необходимо  да се положат още усилия за преодоляване на проблема. 

предвид установяването и от настоящата проверка на съдебни решения, 

постановени извън разумния срок по чл.13 от ГПК.  

             По отношение качеството на работа следва да посочим, че през 

проверявания период са обжалвани 43 съдебни акта, постановени от съдия 

Бъчваров. Изцяло потвърдените съдебни актове са 23 или 53 на сто, което 

показва повишено качество на правораздаване, с оглед  установения при 

плановата проверка показател в размер на 44 на сто. 

             Действията на съдия Бъчваров  по проверените дела показват 

значително подобрение на работата му по срочното разглеждане и решаване 

на делата. Но следва да се положат допълнителни усилия за решаване на 

делата в срока по чл.235, ал.5 от ГПК. 

 

                       ІІІ.ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

          Частни граждански дела по чл.390 от ГПК 

За проверявания период, в Районен съд- Поморие, са образувани 

разгледани  6 частни граждански дела с правно основание чл.390 от ГПК.  

Бяха проверени частни гр.д. №№ 414/2014г; 434/14г; 614/14г; 11/15г; 

70/15г; 84/15г.   

Делата са разпределяни при спазване на принципа по чл.9 от ЗСВ. 
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          По всички дела съдът се е произнесъл в деня на постъпването им, или 

най-късно на следващия ден.            

           По всички дела е спазена местната и родова подсъдност. 

           В определенията се изследва обезпечителната нужда и вероятната 

основателност на бъдещия иск..  

          В определенията за допускане на обезпечение на бъдещ иск, е 

определен срок за предявяване на обезпечения иск. Определен е и начален 

момент на този срок, съобразен с ТР №6/14г. по ТД №6/13г. на ОСГТК на 

ВКС 

В определенията се посочват последиците по чл. 390, ал. 3 от ГПК за 

непредставяне на доказателства за предявен иск в определения срок. Съдът 

изпълнява и задължението си за служебна отмяна на наложените обезпечения 

при наличие на предпоставките за това по същия законов текст. Налага се 

извод за подобрена работа по обезпечителните производства в сравнение с 

констатираното при плановата проверка на ПРС. 

           

           Заповедни производства 

Проверката на случайно подбрани дело по заповедното производство 

показа следното: 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК са 

разглеждани от съдията- докладчик в съответствие с разпоредбата на  чл. 411, 

ал.2 от ГПК, в тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Спазена 

е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След като съдът е 

разпоредил издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, до 

длъжника е връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. 

Разпорежданията на Председателя на съдебния състав се изпълняват 

незабавно от съдебния секретар и деловодител.  

Когато съдът е констатирал, че съобщението до длъжника е редовно 

връчено, и след изтичане на двуседмичния срок по чл. 414, ал.2 от ГПК, е 

издавал с разпореждане изпълнителен лист. 

Изпълнява се задължението по чл. 416 ГПК - върху заповедта за 

изпълнение по чл. 410 от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен 

лист.  

По делата с правно основание чл.417 от ГПК,  се установи, че съдът се 

произнася в срок със заповед за изпълнение на парично задължение въз 

основа на документ по чл.417 от ГПК. Постановява се  разпореждане за 

издаване на изпълнителен лист. Спазено е и изискването на чл. 418, ал. 2 от 

ГПК, за издадения изпълнителен лист да бъде направена надлежна бележка, 

както върху заповедта за изпълнение по чл. 417 от ГПК, така  и върху 

представения документ.  
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Други частни граждански дела 

 

Контролната проверка установи, че по частните граждански дела,  

касаещи защита интересите на малолетни и непълнолетни лица, задължително  

се изискват и прилагат социални доклади от Дирекция „Социално подпомагане”.  

 

          На основание гореизложените констатации се налагат следните  

   

ИЗВОДИ: 

 

Организацията на административната дейност на Районен съд Поморие 

е подобрена. Със заповед на  административния ръководител са изменени 

правилата за случайно разпределение делата, в резултат на което, в периода 

след плановата проверка на съда всички производства по чл.390 от ГПК се 

разпределят при спазване на принципа по чл.9 от ЗСВ. В съда са утвърдени и 

действат „Правила за времеви стандарти относно движението на постъпилите 

в ПРС дела”. В резултат на приложението им, съдебните състави се 

произнасят незабавно след докладването на делата с разпореждане по чл.131 

от ГПК, или разпореждане за оставяне на исковите молби без движение при 

констатирана нередовност. Също незабавно след изтичане на едномесечния 

срок за отговор, съставите постановяват определение по чл.140 от ГПК. В 

повечето случаи последните са подробни и допринасят да бързото и 

безпрепятствено разглеждане на делата. Всички съдебни състави  спазват 

неотклонно императивните срокове по Глава ХХV от ГПК „Бързо 

производство”. В резултат на адекватните административни мерки  и в 

изпълнение препоръките на ИВСС, е подобрена срочността при решаване на 

делата от съдия Д.Димитров и съдия Ивайло Бъчваров. Но все още в съда не 

се спазва неотклонно разпоредбата на чл.235, ал.5 от ГПК. Необходимо е да 

се предприемат съответните действия за цялостно решаване на проблема със 

срочното решаване на делата, особено от съдия Бъчваров. 

В съответствие с препоръките на ИВСС, всички съдебни състави се 

произнасят в срока по чл.395,ал.2 от ГПК, в деня на постъпване на молбата. В 

определенията за допускане на обезпечение на бъдещ иск се посочва срок за 

предявяване на обезпечения иск и начален момент на този срок, съобразен с 

ТР №6/14г. по ТД.№6/13г. на ОСГТК. Определенията съдържат  

предупреждението по чл.390, ал.3 от ГПК и обезпеченията служебно се 

отменят при непредставени в срок доказателства за предявяване на  

обезпечения иск. 

По заповедните производства се спазва неотклонно и разпоредбата на 

чл.418, ал.2 от ГПК за отбелязване на издадения изпълнителен лист, както 
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върху заповедта за изпълнение, така и върху документа-основание за 

издаването и. 

По частните граждански дела, касаещи защита интересите на малолетни 

 и непълнолетни лица, задължително се изискват и прилагат социални доклади  

от Дирекция „Социално подпомагане”. 

           На основание гореизложените изводи, Инспекторатът към ВСС 

счита, че препоръките отправени с Акт за резултати от извършена 

планова проверка на Районен съд – Поморие по Заповед № ПП-01-

44/08.05.2013г.  на Главния инспектор на ИВСС са изпълнени, в резултат, 

на което е настъпило значително подобрение в работата на съда по 

разглеждане и решаване на делата. Но все още съществува проблем със 

срочното им решаване и спазването на разпоредбата на чл.235, ал.5 от 

ГПК. Предвид това, и на основание чл.58, ал.2 от Закона за съдебната 

власт, Инспекторатът към ВСС отправя до Административния 

ръководител на Районен съд- Поморие, съдия Нася Япаджиева следните  

 

ПРЕПОРЪКИ:  

 

І. Административният ръководител на Районен съд-Поморие, 

съдия Нася Япаджиева да предостави Акта на съдиите в Районен съд 

Поморие, които могат да възразят срещу констатациите и изводите в 

него в 7-дневен срок, по реда на чл.58, ал.3 от ЗСВ. 

     ІІ. Административният ръководител на Районен съд-Поморие, съдия 

Нася Япаджиева да упражни правомощието си по чл.80, ал.1, т.1 от 

Закона за съдебната власт за общо организационно и административно 

ръководство на съда и предприеме необходимите допълнителни  мерки 

за срочното решаване на делата и спазването на разпоредбата на чл.235, 

ал.5 от ГПК, като изпраща в ИВСС ежемесечни справки за решените 

дела, съдържащи дата на обявяване на делото за решаване и дата на 

обявяване на съдебното решение. 

 

 

 

СРОК: 

 

Препоръките да бъдат изпълнени в едномесечен срок от 

получаване на акта, за което да бъде уведомен Главния инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет. 
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Актът за резултати от извършена планова проверка на Районен съд 

Поморие да бъде изпратен на Административния ръководител, съдия 

Нася Япаджиева, като в съпроводителното писмо изрично да се изиска 

обратна информация за датата на получаването му и уведомяването на 

председателите на съдебни състави. 

               

След изтичане на сроковете за изпращане на възражения, 

респективно отговор на постъпили възражения съгласно чл.58, ал.3 ЗСВ, 

копие от акта да се изпрати на  Административния ръководител на 

Окръжен съд- Бургас, г-жа Боряна Димитрова и на г-жа Соня 

Найденова, представляваща Висшия съдебен съвет. 

 

 

 

            

  

 

 

 

 

 

                                                     ИНСПЕКТОР:  

                                                              СВЕТЛАНА БОШНАКОВА 

 

 

 


