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Контролната планова проверка в Районен съд - Харманли бе извършена 

в периода от 09.11.2015г. до 13.11.2015г. в изпълнение на Заповед № КП 01-

25/03.11.2015г. на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет /ИВСС/ от инспектор Захаринка Тодорова и експерт Диана Иванова. 

 

ЦЕЛ на контролната проверка 

Да се контролира изпълнението на препоръките, дадени с Акт за 

резултати от извършена комплексна планова проверка в Районен съд - 

Харванли, по граждански дела, в периода 11.05.2012г. – 15.05.2012г. от 

инспектор Захаринка Тодорова и експерт Диана Иванова, в изпълнение на 

Заповед № ПП – 01-36/27.04.2012г. на Главния инспектор на ИВСС, 

издадена на основание чл.58, ал.1 от Закона за съдебната власт и съобразно 

Плана за провеждане на комплексни планови проверки на ИВСС за 2012г. 

 

ПЕРИОД и ОБХВАТ на контролната проверка 

Проверката включва периода м. юни 2012г. – м. октомври 2015г., с 

обхват организацията на административната дейност и дейността по 

образуване, разпределение, движение и приключване на граждански дела в  

Районен съд - Харманли, съобразно дадените препоръки. 

 

МЕТОД на контролната проверка 

 Непосредствена проверка на граждански дела в Районен съд - 

Харманли; 

 Индивидуални разговори и анализ на документацията. 

 

ИЗТОЧНИЦИ на информация 

  Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка по 

граждански дела в Районен съд - Харманли, в изпълнение на Заповед № ПП 

– 01-36/27.04.2012г. на Главния инспектор на ИВСС; 

 Допълнителна информация, изискана от Председателя на Районен 

съд - Харманли с писмо за справки изх. №  И-01-95/15.10.2015 г. 

 

Плановата проверката в Районен съд – Харманли по гражданските дела 

бе извършена в периода 11.05.2012г. – 15.05.2012г. от инспектор Захаринка 

Тодорова и експерт Диана Иванова и включваше образуването, 

разглеждането и приключването, в периода м. януари 2010г. – м. май 2012г., 

на граждански дела. В изготвения акт са направени следните 
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ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

 

Вследствие случилото се на 06.02.2012г. бедствие, при което са били 

наводнени съдебната сградата, оборудване на съда, архивирани граждански 

и наказателни дела, описни и срочни книги, азбучници и пр., част от 

документацията на съда е била негодна, напълно унищожена или в 

състояние на частично възстановяване. По тези причини, проверяващият 

екип е извършил проверка по образуването, движението и приключването 

на гражданските дела основно за периода 01.01.2011г. – 30.04.2012г. 

 

Установено е било, че броят на делата за проверявания период са били 

както следва: 

 

 През 2010г. в РС- Харманли са постъпили общо 1046 бр. дела (в това 

число 258 бр. гр. дела и 788 бр. частни гр.дела), останали несвършени от 

минали години –141бр. дела или общо за разглеждане – 1187 бр. дела. От 

тях свършени през 2010г. са 1054 бр. дела (в това число 299 бр. гр. дела и 

755 бр. частни гр.дела).  

През 2011г. в РС- Харманли са постъпили общо 1343 бр. дела, (в това 

число 265 бр. гр. дела и 1078 бр. частни гр.дела), останали несвършени от 

минали години – 133 бр. дела или общо за разглеждане – 1476 бр. дела. От 

тях свършени през 2011г. са 1332 бр. дела (в това число 233 бр. гр. дела и 

1099 бр. частни гр.дела).  

За периода 01.01.2012г. – 30.04.2012г. в РС- Харманли са постъпили 

общо 602 бр. дела, (в това число 89 бр. гр. дела и 513 бр. частни гр.дела), 

останали несвършени от минали години – 144 бр. дела или общо за 

разглеждане – 746 бр. дела. От тях свършени са 596  бр. дела (в това число 

79 бр. гр. дела и 517 бр. частни гр.дела) . 

 

В хода на комплексната планова проверка е констатирано, че 

образуваните в РС-Харманли граждански дела са се движили и 

приключвали в разумни срокове, но по съществена част от тях са допускани 

пропуски и нарушения. 

 

Съобразно правомощията на ИВСС по чл. 58 ЗСВ и с цел подобряване 

организацията на дейността по образуване, разпределение, 

администриране, движение и приключване на гражданските дела, 

отстраняване на пропуските и повишаване на качеството на 
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правораздавателната дейност в  РС- Харманли, проверяващият екип на 

ИВСС е дал следните препоръки: 

1. Председателят на РС - Харманли, в изпълнение на правомощията си 

по ЗСВ, да упражнява постоянен контрол върху работата в съда, свързана с 

осъществяване на административната дейност и организацията по 

образуване, движение и приключване на съдебните дела, както и по 

отношение вярно, точно и своевременно попълване на информацията в 

деловодните книги и регистри; 

2. Председателят на РС – Харманли да организира и контролира  

дейността на служба „Съдебно деловодство”, като следи за отстраняване на 

констатираните нарушения и пропуски с настоящия акт и за спазване 

изискванията на ПАРОАВАС при движение, подреждане и съхранение  на 

делата, както и при водене на деловодните книги и регистри; 

3. Председателят на РС – Харманли да създаде организация и 

контролира пълното и точно водене на Регистъра на съдебните решения по 

чл. 235, ал. 5 ЗСВ, според изискванията на чл. 62, ал.4 ПАРОАВАС; 

4. Председателят на РС – Харманли, в съответствие с изискването по 

чл. 46, ал.1 от ПАРОАВАС, да организира извършването на дейността по 

образуване и разпределение на делата от нея или от определен съдия. За 

целта да бъде издадена нарочна заповед, с която да се определи 

процентната натовареност на съдиите в РС-Харманли, като със същата се 

гарантира равномерно разпределение на делата между съдебните състави и 

се отчетат ангажиментите на Административния ръководител на съда;  

5. Председателят на РС – Харманли да организира и контролира 

стриктното и вярно въвеждане на всички данни в електронната деловодна 

програма на съда, свързани с образуване, администриране, движение и 

приключване на делата; 

6. Съдиите от РС – Харманли да осъществяват срочното и периодично 

разглеждане на делата, като използват предвидените в ГПК процесуални 

средства за дисциплиниране на страните и на вещите лица; 

7. Съдиите от РС - Харманли да извършват по-задълбочено 

предварително проучване на делата преди насрочването им в открито 

съдебно заседание и преди обявяване ход по същество, с цел недопускане 

неоснователно забавяне на съдебното производство; 

8. Съдиите от РС – Харманли да спазват предвидените процесуални 

срокове по движение на делата и да постановяват съдебните актове в 

законоустановените сроковете по чл. 316 и чл.  235, ал.5 от ГПК, както и да 

обявяват актовете точно и своевременно, съобразно изискванията на ГПК и 

ПАРОАВАС;  

9.  Председателят на РС – Харманли да издаде нарочна заповед, с 

която на основание чл. 337 ЗСВ да не разрешава ползването на платен 

годишен отпуск преди съответният съдия да изготви своите актове и да 

върне делата, които са му възложени, да регламентира условията при 

получаване на целеви парични награди (ДМС) на всеки магистрат и 
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съдебен служител в РС-Харманли, като ги обвърже с конкретните, 

индивидуално постигнати резултати през съответната година, както и да 

осъществява контрол по изпълнението й;  

10.  Съдиите от РС – Харманли на общо събрание да анализират и 

обобщят практиката на съда по: 

=ненасрочените и неприключилите дела, образувани до 2011г. и 

неприключили към 30.04.2012г.,  

= делата, по които производството е спряно и дела, образувани по реда 

на Глава двадесет и пета „Бързо производство”, както и  

=обезпечителното производство по отношение определянето на 

началния момент, от който започва да тече срок за предявяване на бъдещ 

иск;  

11.  Председателят на РС – Харманли да упражни правомощията си по 

чл. 80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ и да свика Общо събрание на съда, на което да 

запознае съдиите и съдебните служители с констатациите, изводите и 

препоръките на настоящия акт. 

КОНСТАТАЦИИ от извършената контролна проверка: 

 

За нуждите на контролната проверка и с оглед  изпълнение на 

препоръките, дадени с Акт за резултати от извършена в периода 08.05.2012г. 

– 11.05.2012г. комплексна планова проверка, обхващаща периода м. януари 

2010г. – м. май 2012г., бяха изискани с писмо от изх. №  И-01-

95/15.10.2015г. и подготвени справки, въз основа на които и извършената на 

място контролна проверка на съдебната документация и на произволно 

избрани дела, констатациите са следните: 

 

 Административно ръководство. Кадрова обезпеченост 

 

В РС-Харманли , считано от м. май 2012г.  до 29. 09.2013г. е утвърден 

щат от 19  души, от които 3 щ. бр. съдии, 1щ. бр. съдия по вписванията и 1 

щ.бр. държавен съдебен изпълнител, както  и 14 щ. бр. съдебни служители. 

От 30.09.2013 г. е утвърден щат от 20 щ. бр. в  РС-Харманли, тъй като  

с решение  на ВСС по протокол № 5/07.02.2013 г. е  разкрита 1 щ. бр. съдия. 

С Решение на ВСС по протокол № 7/12.02.2015 г. е увеличена щатната 

численост на РС Харманли с 2 щатни бройки - 1 съдебен деловодител и 1 

съдебен секретар. 

Към 30.10.2015 г. утвърденият щат в РС - Харманли е 22 щ. бр., от 

които -  4  щ. бр. съдии, 1 щ. бр. съдия по вписванията и 1 щ. бр. държавен 

съдебен изпълнител  и 16 щ. бр. съдебни служители. 
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Административното ръководство на РС – Харманли от м. май 2012г. 

до 28.12.2014 г. се е осъществявало от Административен ръководител – 

председател на съда - Юлия Желязкова Станковска, от 29.12.2014г. е 

назначена изпълняващ функциите Административни ръководители –

председател на РС Мария Атанасова Кръстева, а от 30.04.2015 г. е 

назначена Минка Иванова Китова за Административен ръководител - 

Председател на съда. Административен секретар е Иринка Иванова Златева 

до 30.03.2014 г., а от 01.04.2014 г. е преназначена на длъжността главен 

специалист „ЧР”. 

 Юлия Желязкова Станковска е назначена  на длъжност 

“административен ръководител – председател” на РС - Харманли с решение 

на Висшия съдебен съвет по протокол № 52 от 11.12.2009г. и е встъпила в 

длъжност на 28.12.2009г. 

 Мария Атанасова Кръстева е назначена за изпълняваща функциите 

“административен ръководител – председател” на РС - Харманли с решение 

на Висшия съдебен съвет по протокол №62/18.12.2014 г. и е встъпила в 

длъжност на 29.12.2014г. 

Минка Иванова Китова е назначена  на длъжност “административен 

ръководител – председател” на РС-Харманли с решение на Висш съдебен 

съвет по протокол № 22/30.04.2015г. и е встъпила в длъжност на 

11.05.2015г. 

Веселин Христов Коларов е назначен на длъжност “съдия” в РС- 

Харманли с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 35 от 

31.07.2008 г. и е встъпил в длъжност на 01.09.2008 г.  

 Мария Атанасова Кръстева е избрана на длъжност “съдия” в РС- 

Харманли с протокол от районната съдебна избирателна комисия 

гр.Харманли на 07.06.1981 г. и е встъпила в длъжност на 10.06.1981 г.  

 Юлия Желязкова Станковска е назначена на длъжност “съдия” в РС - 

Харманли с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 17 от 

28.04.1999 г. и е встъпила в длъжност на 03.05.1999 г.  

 Иринка Иванова Златева е назначена на длъжност “административен 

секретар”, с придобито средно образование, по специалност ветеринарен 

техник, с трудов договор, считано от 02.09.2002 г. до 30.03.2014г. Със 

заповед №53/13.03.2014г. длъжността „административен секретар” е 

трансформирана в длъжност „главен специалист ЧР”, считано от 

01.04.2015г.  

 

Съдии в РС, включително командировани в и от РС, са: 
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Юлия Желязкова Станковска - съдия в РС Харманли - командирована 

със заповед № ЛС 4 /12.01.2015 г. на Председателя на Апелативен съд -

Пловдив в РС - Пловдив да изпълнява длъжността ”съдия” за периода 

19.01.2015 г. - 30.06.2015 г. и със заповед №ЛС 154/12.06.2015 г. е 

командирована в РС – Пловдив, за периода 01.07.2015 г. до 31.12.2015 г. 

Общ брой – 4 съдии по щат, от които заети 4 бр. Командировани съдии 

в  РС-Харманли няма, командировани съдии от съда - съдия Юлия 

Желязкова Станковска в Районен съд – Пловдив, за периода 19.01.2015г. - 

30.06.2015г. и 01.07.2015г. - 31.12.2015 г.  

Съдии, разглеждащи граждански дела: 

1. За периода м. май 2012г. – м. октомври 2015г. 

име на съдия                                               състав                     период                              

Юлия Желязкова Станковска            I 

Мария Атанасова Кръстева               II 

Веселин Христов Коларов                III 

Минка Иванова Китова                     IV 

 

2. За периода м. май 2012г. – м. октомври 2015г. 

 

име на съдия                                               състав                     период                              

Юлия Желязкова Станковска            I 

Мария Атанасова Кръстева              II 

Веселин Христов Коларов               III 

Минка Иванова Китова                    IV 

 

 Общи данни за РС-Харманли за 2013г., 2014г. и за периода на 

2015г. 

През 2013г. в РС- Харманли са постъпили общо 1112 бр. дела (в това 

число 286 бр. първоинстанционни гр. дела и 826 бр. частни гр. дела), 

останали несвършени от минали периоди – 141 бр. дела или общо за 

разглеждане – 1253 бр.  дела. От тях  свършени за периода са 1116 бр. дела 

(в това число 292 бр. първоинстанционни гр. дела и 824 бр. частни гр. дела). 

През 2014г.в РС- Харманли са постъпили общо 906 бр. дела (в това 

число 314 бр. първоинстанционни гр. дела и 592 бр. частни гр. дела), 

останали несвършени от минали периоди – 137 бр. дела или общо за 

разглеждане – 1043 бр.  дела. От тях  свършени за периода са 927 бр. дела (в 

това число 338 бр. първоинстанционни гр. дела и 589 бр. частни гр. дела). 



 

 8 

През периода на 2015г. в РС- Харманли са постъпили общо 736 бр. 

дела (в това число 186 бр. първоинстанционни гр. дела и 550 бр. частни гр. 

дела), останали несвършени от минали периоди – 116 бр. дела или общо за 

разглеждане – 852 бр.  дела. От тях  свършени за периода са 752 бр. дела (в 

това число 199 бр. първоинстанционни гр. дела и 553 бр. частни гр. дела). 

Като  материя  от гражданските дела по общия исков ред преобладават 

делата по следните закони: Закона за закрила на детето, Закон за защита  от 

домашно насилие, установителни искове по реда на чл.422 ГПК, 

облигационни искове, искове по реда на чл.49 и чл. 50 СК,  по частните гр. 

дела  -  чл.410 и чл. 417 ГПК. 

 

 Натовареност 

 

Обща натовареност 

Видно от предоставената справка, общата натовареност по щат и 

действителна натовареност (граждански и наказателни дела) в Районен съд 

– Харманли е както следва: 

-за 2013г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане –            44,13; 

Натовареност по щат към свършени дела –                     38,60; 

Действителна натовареност към дела за разглеждане – 54,31; 

Действителна натовареност към свършени дела –          47,51 

 

-за 2014г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане –             35,54; 

Натовареност по щат към свършени дела –                      31,79; 

Действителна натовареност към дела за разглеждане –  35,54; 

Действителна натовареност към свършени дела –           31,79 

 

-за първото полугодие на 2015г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане –            35,92; 

Натовареност по щат към свършени дела –                     29,50; 

Действителна натовареност към дела за разглеждане – 47,89; 

Действителна натовареност към свършени дела –          39,33. 

 

Натовареност – граждански  дела: 

Видно от предоставената справка, общата натовареност по щат и 

действителна натовареност по граждански дела в Районен съд – Харманли е 

както следва: 
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- за 2013г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане –            26,10; 

Натовареност по щат към свършени дела –                     23.25; 

Действителна натовареност към дела за разглеждане – 31,12 

Действителна натовареност към свършени дела –          28,61 

-за 2014г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане –             21,72; 

Натовареност по щат към свършени дела –                      19,31; 

Действителна натовареност към дела за разглеждане –  21,72; 

Действителна натовареност към свършени дела –           19,31 

-за първото полугодие на 2015г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане –             22,95; 

Натовареност по щат към свършени дела –                      18,58; 

Действителна натовареност към дела за разглеждане –  30,61; 

Действителна натовареност към свършени дела –           24,77 

 

Разпределени спрямо свършени дела по съдии и процент на 

натовареност при разпределение на постъпващите дела, за 2013г., 2014г. и 

първото полугодие на 2015г., в това число на Председателя и на 

Зам.председателите: 

 

за 2013г. 

     Съдия  Разпределени 

Граждански 

дела 

гр. дела 

 

решени                      

                    прекратени 

              частни гр.дела 

 

решени                    прекратени 

общо % 

нато

варе

ност 

Юлия Станковска 281 54 19 202 4 279 90/80 

Мария Атанасова 357 76 36 260 5 377 100 

Веселин Коларов 355 76 23 254 7 360 100 

Минка Китова 119 5 3 90 2 100 100 

 

 

за 2014г. 

 

     Съдия  Разпределени 

Граждански 

дела 

гр. дела 

 

решени      прекратени 

              частни гр.дела 

 

решени                прекратени 

общо % 

натовар

еност 

Юлия Станковска 198 58 17 129 4 208 70/90 

Мария Атанасова 258 67 30 165 2 264 100 
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Веселин Коларов 178 45 30 113 4 192 100 

Минка Китова 272 60 31 163 9 263 100 

 

 

 Граждански дела, разглеждани в открито съдебно заседание, 

производствата по които следва да се движат и приключат в 

кратки процесуални срокове - по реда на чл. 310 от ГПК – 

бързо производство 

 

За 2013г. са образувани общо 12 бр. дела, по съдии както следва: 

Съдия Минка Китова       -        1 бр.; 

Съдия Мария Атанасова -         3 бр.; 

Съдия Веселин Коларов -         3 бр.; 

Съдия Юлия Станковска -        5 бр. 

 

За 2014г. са образувани общо 9 бр. дела, по съдии както следва: 

Съдия Минка Китова      -        3 бр.; 

Съдия Мария Атанасова -       5 бр.; 

Съдия Веселин Коларов -       1 бр.; 

Съдия Юлия Станковска -      0 бр. 

 

 Висящи, неприключили към 30.10.2015г. производства, 

образувани преди 01.01.2014г. 

 

Делата, образувани преди 01.01.2014г. и неприключени към 

30.10.2015г. , са общо 2 бр.: 

Съдия Мария Атанасова -  1  бр. ;  

Съдия Веселин Коларов -  1  бр.   

 

 Дела с отменен ход по същество  

Делата с отменен ход по същество за 2013г., 2014г. и за периода на 

2015г., по съдии, са както следва: 

Съдия Веселин Коларов -  3 бр. за 2013г.;  6 бр. за 2014г. и 4бр. за 

периода на 2015г.; 

Съдия Мария Атанасова -  2 бр. за 2013г.;  4 бр. за 2014г. и 3бр. за 

периода на 2015г.; 

Съдия Минка Китова -       0 бр. за 2013г.;  6 бр. за 2014г. и 1бр. за 

периода на 2015г.; 
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Съдия Юлия Станковска - 1 бр. за 2013г.;  7 бр. за 2014г. и 0бр. за 

периода на 2015г. 

 

 Частни граждански дела - 

Обезпечения по реда на  чл. 390 ГПК за периодите 2013г., 2014г. и 

периода на 2015г., са общо 13 по съдии, както следва: 

Съдия Мария Атанасова -  1 бр. за 2013г.; 1 бр. за 2014г. и 1бр. за 

периода на 2015г.;  

Съдия Юлия Станковска - 1бр. за 2013г.;  3 бр. за 2014г. и 0 бр. за 

периода на 2015г.;  

Съдия Веселин Коларов -  1 бр. за 2013г.; 0 бр. за 2014г. и 0 бр. за 

периода на 2015г.;  

Съдия Минка Китова -   2 бр. за 2013г.; 1 бр. за 2014г. и 2 бр. за 

периода на 2015г.  

 

 Постановени съдебни решения 

 

Постановените съдебни решения за 2014г. и за периода на 2015г., по 

съдии са както следва: 

Съдия  Минка Китова     - 106 бр. решения;  

Съдия Мария Атанасова -122 бр. решения;  

Съдия Веселин Коларов - 100 бр. решения;  

Съдия Юлия Станковска -  61 бр. решения.  

Постановени съдебни решения след едномесечния срок по чл. 235, 

ал.5 ГПК, за проверявания период: 

 

Съдия докладчик -/общ брой 

просрочени решения 

№ дело Правно 

основание 

Дата, на която 

делото е 

обявено за 

решаване 

Дата на 

обявяване на 

акта в книгата 

за открити 

заседания  и 

връщане на 

делото в 

деловодството 

на съда 

Забава/в дни 

и месеци/ 

след 

едномесечн

ия срок по 

чл. 235,ал.5 

ГПК 

Мария Атанасова   -   26 бр. 

 

 

 

Гр.д.№794/2013 

Гр.д.№633/2012 

Гр.д.№129/2014 

Гр.д.№112/2013 

Чл.422ГПК 

Чл.124 ГПК 

ЧЛ.49 СК 

Иск за 1225,00 

24.02.2014 

31.03.2014 

12.05.2014 

12.05.2014 

03.04.2014 

04.06.2014 

19.06.2014 

18.06.2014 

       9 дни 

2 м. 3 дни 

       7 дни 

      6 дни 
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Юлия Станковска -      8бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веселин Коларов –      4бр. 

 

 

 

 

Минка Китова -         19бр. 

 

Гр.д.№113/2013 

Гр.д.№551/2011 

Гр.д.№709/2013 

Гр.д.№542/2013 

Гр.д.№190/2014 

Гр.д.№35/2014 

Гр.д.№39/2014 

Гр.д.№696/2013  

Гр.д.01026/2013 

Гр.д.№442/2007 

Гр.д.№485/2014 

Гр.д.№135/2014 

Гр.д.№445/2014 

Гр.д.№441/2014 

Гр.д.№437/2013 

Гр.д.№613/2013 

Гр.д.№86/2015 

Гр.д.№890/2014 

Гр.д.№893/2014 

Гр.д.№895/2014 

Гр.д.№169/2015 

Гр.д.№83/2015 

 

Гр.д.№786/2013 

Гр.д.№234/2013 

Гр.д.№182/2013 

Гр.д.№584/2013 

Гр.д.№37/2014 

Гр.д.№312/2014 

Гр.д.№315/2014 

Гр.д.№457/2012 

 

Гр.д.№1165/2012 

 Гр.д.722/2013 

Гр.д.№366/2014 

Гр.д.№952/2013 

 

Гр.д.№1074/2013 

Гр.д.№428/2014 

Иск 4040,00 

ЗС 

Иск 1500,00 

Чл.344 КТ 

Обезщ. КТ 

Обезщ. КТ 

Обезщет. КТ 

Родител.права 

Иск 726,00 

Чл.14 ЗСПЗЗ 

Чл.422 ГПК 

Чл.124 ал.1 ГПК 

Делба 

Чл.127 ал.1 ГПК 

Чл.415 ГПК 

Иск 565,00иск 

7368,00 

Чл.124 ГПК 

Чл.124 ГПК 

Чл.124 ГПК 

Иск 366,78 

чл.415 ГПК 

 

чл.344 КТ 

чл.128 КТ 

чл.128 КТ 

чл.128 КТ 

обещет.КТ 

иск 

чл.49 СК 

чл.221 КТ 

 

чл.422 ГПК 

Обезщ. КТ 

Чл.422 ГПК 

Иск  5770,00 

 

Чл.34 ЗС 

Делба 

12.05.2014 

16.05.2014 

02.06.2014 

02.06.2014 

03.09.2014 

15.09.2014 

15.09.2014 

17.11.2014 

16.02.2015 

16.02.2015 

09.03.2015 

16.03.2015 

27.04.2015 

18.05.2015 

08.06.2015 

15.06.2015 

22.06.2015 

29.06.2015 

26.06.2015 

29.06.2015 

02.07.2015 

02.07.2015 

 

12.03.2014 

30.04.2014 

30.04.2014 

30.04.2014 

08.10.2014 

22.10.2014 

22.10.2014 

12.11.2014 

 

18.07.2014 

11.11.2014 

12.05.2015 

08.09.2015 

 

11.09.2014 

25.09.2014 

18.06.2014 

20.06.2014 

11.07.2014 

10.07.2014 

10.10.2014 

05.11.2014 

04.11.2014 

18.12.2014 

01.04.2015 

23.03.2015 

25.05.2015 

20.05.2015 

28.05.2015 

24.07.2015 

26.08.2015 

21.08.2015 

20.08.2015 

19.08.2015 

19.08.2015 

19.08.2015 

19.08.2015 

26.08.2015 

 

23.05.2014 

02.06.2014 

02.06.2014 

02.06.2014 

07.01.2014 

16.12.2014 

16.12.2014 

17.12.2014 

 

27.08.2014 

15.12.2014 

16.06.2015 

14.10.2015 

 

13.10.2014 

27.10.2014 

      6 дни 

      4 дни 

      9 дни 

      8 дни 

      7 дни 

1 м. 20 дни 

       19 дни 

         1 ден 

       25 дни 

       11 дни 

1 м. 15 дни 

 1 м.   3 дни 

        1 ден 

  1 м.   5 дни 

1 м. 18 дни 

  1 м.    6 дни 

        28 дни 

        19 дни 

       19 дни 

       19 дни 

       19 дни 

       24 дни 

 

1 м. 11 дни 

         2 дни 

         2 дни 

         2 дни 

1 м. 29 дни 

       24 дни 

         5 дни 

         5 дни 

 

        9 дни 

       4 дни 

       2 дни 

       6 дни 

 

      2 дни 

      2 дни 
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Гр.д.№934/2013 

Гр.д.№937/2013 

Гр.д.№306/2014 

Гр.д.№926/2013 

Гр.д.№612/2014 

Гр.д.№124/2014 

Гр.д.№449/2014 

Гр.д.№608/2014 

Гр.д.№758/2014 

Гр.д.№694/2014 

Гр.д.№651/2014 

Гр.д.№122/2014 

Гр.д.№167/2014 

Гр.д.№428/2014 

Гр.д.№136/2015 

Гр.д.№10/2015 

Гр.д.№74/2015 

Обезщ. КТ 

Чл.422 ГПК 

Чл.124 ГПК 

Обезщ. КТ 

Чл.49 СК 

Делба 

Чл.124 ГПК 

Чл.124 ГПК 

Чл.422 ГПК 

Чл.49 СК 

Чл.55 ЗЗД 

Чл.108 ЗС 

Делба 

Делба 

чл.49 СК 

Обезщ.КТ 

чл.108 ЗС 

16.10.2014 

27.11.2014 

04.12.2014 

11.02.2014 

11.12.2014 

19.12.2014 

11.03.2015 

16.04.2015 

23.04.2015 

23.04.2015 

07.05.2015 

13.05.2015 

13.05.2015 

21.05.2015 

03.06.2015 

04.06.2015 

17.09.2015 

17.11.2014 

06.01.2015 

08.01.2015 

12.01.2015 

15.01.2015 

27.01.2015 

14.04.2015 

18.05.2015 

25.05.2015 

26.05.2015 

15.06.2015 

17.06.2015 

06.07.2015 

30.06.2015 

08.07.2015 

08.07.2015 

19.10.2015 

   1 ден 

  9 дни 

 4 дни 

  1 ден 

  4 дни 

8 дни 

3 дни 

2 дни 

1 ден 

3 дни 

8 дни 

4 дни 

22 дни 

8 дни 

5 дни 

4 дни 

2 дни 

 

 

В РС-Харманли към момента на проверката няма просрочени съдебни 

актове (или дела без обявени в срок съдебни актове). 

 

 Инстанционен контрол  

Брой обжалвани съдебни актове /решения и определения/, брой 

потвърдени, изменени и отменени актове за 2014г. и първото полугодие на 

2015г., по съдии: 
 

За  2014г. 

- общият брой на обжалваните решения са 51, като 31 потвърдени, 15 

изцяло отменени и 5 са частично отменени; 

- общият брой на обжалваните определения са общо 23, като 12 са 

потвърдени, 10 отменени и 1 частично отменено. 
 
По съдии, както следва: 

1.съдия Юлия Станковска 

-обжалвани решения - 21 броя, от тях потвърдени - 14 броя, изцяло 

отменени - 5 броя, обезсилени - 0 броя, частично отменени - 2 броя; 

-обжалвани определения - 3 броя, от тях потвърдени – 2 броя;  

2.съдия Мария Атанасова 
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- обжалвани решения - 14 броя, от тях потвърдени - 7 броя, изцяло 

отменени – 6 броя, обезсилени - 0 броя, частично отменени  - 1 брой. 

-обжалвани определения – 7 броя, от тях потвърдени - 4 броя; 

 

3.съдия Веселин Коларов 

-обжалвани решения -16 броя, от тях потвърдени - 10 броя, изцяло 

отменени – 4 броя, обезсилени - 0 броя, частично отменени - 2 броя. 

-обжалвани определения – 7 броя, от тях потвърдени – 4 броя; 

 

4.съдия Минка Китова 

-обжалвани решения - 0 броя. 

-обжалвани определения – 6 броя, от тях потвърдени – 2 броя; 

 

През първото полугодие на 2015г.  

- общият брой на обжалваните решения са 14 бр., като 8 бр. 

потвърдени, 5 бр. изцяло отменени и 1 бр. частично отменено; 

- общият брой на обжалваните определения са общо 20 бр., като 10 бр. 

са потвърдени, 9 бр. отменени и 1 бр. частично отменено. 
 
По съдии, както следва: 

1.съдия Юлия Станковска 

-обжалвани решения – 1 брой, изцяло отменено; 

-обжалвани определения – 2 броя, от тях потвърдени – 1 брой;  

2.съдия Мария Атанасова 

- обжалвани решения – 9 броя, от тях потвърдени 5 броя, изцяло 

отменени – 3 броя, обезсилени - 0 броя, частично отменени  - 1 брой; 

-обжалвани определения – 9 броя, от тях потвърдени - 4 броя;  

 

3.съдия Веселин Коларов 

-обжалвани решения - 1 брой, изцяло отменено; 

-обжалвани определения – 4 броя, от тях потвърдени – 1 брой;  

 

4.съдия Минка Китова 

-обжалвани решения - 3 броя, потвърдени. 

-обжалвани определения – 5 броя; потвърдени – 4 броя, изцяло 

отменени – 3 броя. 
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 Съобразно установеното в хода на проверката, предоставените на 

проверяващия екип справки и информацията от Председателя на Районен 

съд – Харманли по изпълнение на препоръките, дадени с Акт за резултати 

от извършена комплексна планова проверка в Районен съд – Свиленград и 

издадените заповеди, бе установено следното: 

            

ПО Т.1 ОТ ДАДЕНИТЕ ПРЕПОРЪКИ: 

 

Бе констатирано, че за упражняване постоянен контрол върху работата 

в съда, свързана с осъществяване на административната дейност и 

организацията по образуване, движение и приключване на съдебните дела, 

както и по отношение вярно, точно и своевременно попълване на 

информацията в деловодните книги и регистри, са издадени заповеди и 

определени служители, които да проверяват и изготвят протоколи 

утвърдени от Административен ръководител - Председател към всяко 

първо число на месеца за оставените без движение дела, за спрените дела, 

както и за водене на книгите  и регистрите от служба „Съдебното 

деловодство”.  

Препоръката е изпълнена. 

 

ПО Т.2 ОТ ДАДЕНИТЕ ПРЕПОРЪКИ: 

 

За изпълнение на препоръката относно упражняване на контрол върху 

дейността на служба „Съдебно деловодство", със заповед № 

14/07.01.2015г., допълнена със заповед № 129/29.05.2015 г., е въведена 

ежемесечна проверка за подреждане и съхранение на делата, както и за 

воденето на деловодните книги и регистри от главния специалист „ЧР”, 

съобразно изискванията на ПАС. Съставени са протоколи от извършените 

проверки и са докладвани на Председателя на съда, който ги е утвърдил. 

Със заповед № 5/05.01.2015г., допълнена със заповед № 

203/28.09.2015г. са утвърдени вътрешни правила за реда за водене на 

деловодните книги, съобразно изискванията на ПАС, генерирани и 

разпечатани от САС”съдебно деловодство” в РС - Харманли и от ИС ”JES’ 

- за работа на съдебното изпълнение. 

Приети са и вътрешни правила за работа на служба ”Съдебно 

деловодство” при РС - Харманли. Разработени са и се спазват вътрешни 

правила за работата на съдебната администрация, съгласно ИСУК. 

Препоръката е изпълнена. 
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ПО Т.3 ОТ ДАДЕНИТЕ ПРЕПОРЪКИ: 

 

Констатирано бе, че регистъра на съдебните решения по чл. 235,ал.5 

ГПК се води съобразно изискванията на ПАС преди изменението му – чл. 

50, ал.5 ПАС - отменен - ДВ. бр. 2 от 09.01.2015г. За 2015г. би следвало да 

се спазват изискванията на новата разпоредба на чл. 50 б ПАС, като 

съдебен служител (примерно административният секретар), упълномощен 

със заповед на председателя, следва да удостоверява с дата и подпис 

обявяването на съдебното решение в регистъра. 

Направената препоръка е изпълнена, но след м. януари 2015г. не е 

съобразена и приложена новата разпоредба на чл. 50 б ПАС относно 

изискванията за съдебния регистър. 

 

На случаен принцип бяха проверени няколко съдебни акта по датата, 

вписана в книгата за открити заседания, датата на предаване на делото в 

деловодството на съда и в акта от Регистъра на съдебните решения по чл. 

235, ал.5 ГПК: по гр.дело № 786/2014г. - решението е постановено на 

23.05.2014г., делото е върнато в деловодството на съда на 23.05.2014г., а в 

регистъра на съдебните решения е посочена дата на съдебния акт 

27.05.2014г.; по гр.дело № 604/2013г. - решението е постановено на 

24.04.2014г., делото е върнато в деловодството на съда на 24.04.2014г., а в 

регистъра на съдебните решения е посочена дата на съдебния акт 

08.05.2014г.; по гр.дело № 924/2013г. - решението е постановено на 

14.03.2014г., делото е върнато в деловодството на съда на 14.03.2014г., а в 

регистъра на съдебните решения е посочена дата на съдебния акт 

18.03.2014г.; по гр.дело № 27/2014г. - решението е постановено на 

14.03.2014г., делото е върнато в деловодството на съда на 14.03.2014г., а в 

регистъра на съдебните решения е посочена дата на съдебния акт 

18.03.2014г.; по гр.дело № 222/2014г. - решението е постановено на 

09.10.2014г., делото е върнато в деловодството на съда на 09.10.2014г., а в 

регистъра на съдебните решения, този съдебен акт не е вписан. 

 

Проверката установи, че не е налице съответствие между датата на 

акта, съдържащ се по делото, датата на акта, обявен в Книга за открити 

заседания и връщане на делото в деловодството на съда, от една страна и 

датата на акта в регистъра на съдебните решения по чл. 235, ал.5 ГПК, от 

друга страна. Едно от съдебните решения, постановено по гр.дело, 

проверено в хода на контролната проверка, не е вписано в съдебния 

регистър. Препоръката не е изпълнена, но следва да се отбележи, че 
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разликата в датите, която в някои случаи достига половин месец, се е 

получила поради технологичното време, необходимо, за да се заличат 

личните данни в съдебния акт, според мнението на съдебните служители. 

Проверяващите не считат, че в случая констатираното навежда на съмнение 

за антидатиране, каквото бе установено при комплексната проверка, когато 

разликата достигаше три месеца. Независимо от това, обаче, тези 

нарушения и пропуски, свързани с водене на регистъра на съдебните 

решения по чл. 235,ал.5 ГПК и с датата на обявяване на съдебните актове, 

следва да бъдат преодолени и да не се допускат в бъдеще. 

Необходимо е да се спазват изискванията на новата разпоредба на чл. 

50 б ПАС, според която регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 

ГПК следва да осигурява публичност и право на достъп на всеки до 

съдебните решения, при спазване изискванията на чл. 64 ЗСВ, да се 

образува от последователното подреждане на съдебните решения, като за 

целта Председателят на съда следва да упълномощи съдебен служител, 

който да отговаря за воденето и съхранението на регистъра и да 

удостоверява с подписа си датата на обявяване на всяко решение. 

С оглед направените в хода на проверката констатации ще бъде дадена 

и съответната препоръка. 

 

ПО Т.4 ОТ ДАДЕНИТЕ ПРЕПОРЪКИ:  

 

В съответствие с изискването по чл. 35, ал.4 от ПАС, е организирано 

извършването на дейността по образуване и разпределение на делата , като 

съгласно заповед № 7/05.01.2015 г. и заповед № 116/29.05.2015 г. 

разпределението се извършва от Административен ръководител - 

Председател или от друг съдия, когато Председателят ползва платен 

годишен отпуск или отпуск поради временна нетрудоспособност. 

Със заповед № 1/05.01.215 г. и  заповед № 117/29.05.2015 г. на 

Административния ръководител е определена процентната натовареност на 

съдиите в РС-Харманли, като със същата се гарантира равномерно 

разпределение на делата между съдебните състави и се отчитат 

ангажиментите на Административния ръководител на съда. 

Със заповед № 159/27.09.2012 г. е отменена  заповед № 65/31.03.2010 

г., с която е било възложено на  системния администратор да разпределя 

делата.  

Със заповед №144/11.06.2015 г. са актуализирани Вътрешните правила 

за случайно разпределение на делата. С протокол от 16.01.2014 г. на общо 
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събрание на  магистрати и съдебни служители е била разяснена методиката 

по приложението на принципа на случайното разпределение на делата. 

Препоръката е изпълнена. 

 

ПО Т.5 ОТ ДАДЕНИТЕ ПРЕПОРЪКИ: 

 

Създадена е организация за стриктното и вярно въвеждане на всички 

данни в деловодна програма на съда, свързани с образуване, 

администриране, движение и приключване на делата. При констатиране на 

грешки и пропуски, същите се отстраняват съвместно със системния 

администратор. Не бяха констатирани пропуски в изисканите разпечатки от 

деловодната програма по проверените дела. 

Препоръката е изпълнена. 
 

ПО Т.6 ОТ ДАДЕНИТЕ ПРЕПОРЪКИ: 

 

За осъществяване на срочното и периодично разглеждане на делата, за 

използването на предвидените в ГПК процесуални средства за 

дисциплиниране на страните и на вещите лица, са провеждани периодични 

общи събрания на съдиите от РС – Харманли.  

Проверени бях и висящите, неприключени към 22.10.2015г. 

производства, образувани преди 01.01.2014г. – „стари дела”. 

По време на комплексната проверка, (л.10 и сл.), „старите” дела са 

били 41 бр., видно от изготвената таблица, неразделна част от Акта. Сега те 

са само две, подробно описани, от което е видно предстоящото им 

скорошно приключване.  

Гр. дело № 40/2000г. е образувано на 07.02.2000г., по иск за делба. С 

протоколно определение от 14.09.2005г., постановено от съдия Юлия 

Станковска,  производството по делото е било спряно, на основание чл. 

182, ал. 1, б. „е ГПК”(отм.), поради подадено възражение до Служба по 

кадастъра гр. Хасково, във връзка с отменения кадастрален план (КП) на гр. 

Харманли, в частта му, касаеща делбените имоти. Периодично са били 

отправяни запитвания до страните дали е завършила процедурата по 

възраженията против КП. По подадена жалба по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР 

двукратно са се произнасяли с решения ХОС и ВАС, които актове са били 

представени по делото от ищеца Н.М., с молба от 14.10.2013г. В резултат, 

без изрично възобновяване на производството, с ръкописен, неименован  

акт от 04.11.2013г., изготвен в горния ляв ъгъл на молбата, със съдържание: 

„ ход в с.з. на 02.ХІІ.2013г.- 15ч., да се пр. страните”,  съдия Станковска е 

насрочила делото, не му е дала ход, а отново го е спряла, поради 
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настъпилата смърт на ответник. След получаването на изисканите 

удостоверения, отново без възобновяване хода на съдебното дирене, е било 

указано „ход в с.з. на 15.01.2014г.”, в което заседание съдия Станковска се е 

отвела от разглеждането му, поради близки приятелски отношения с 

наследниците на починалия ответник. Делото е било преразпределено, 

видно от приложения на л. 225 протокол за избор, с изключване на съдия 

Станковска, на доклад на съдия Минка Китова, също отвела се от 

разглеждането му, с определение от 13.02.2014г., на основание чл. 22, ал. 2, 

вр. ал. 1,т. 6 ГПК, тъй като като адвокат е работила в една кантора с 

пълномощника на ответна страна. По този начин и съгласно протокол за 

избор от 13.02.2014г., делото е продължило с докладчик съдия Мария 

Атанасова, насрочила и провела с.з. на 17.03.2014г., в което, за трети 

пореден път, но по съгласие на страните, то е било спряно, като 

участниците са уведомени за последиците след изтичането на 

шестмесечния срок. С молба от 17.09.2014г. е поискано възобновяване и в 

същия ден, с определение № 625, то е било уважено, с насрочване на о.с.з. 

за 13.10.2014г, в което е назначена експертиза от в.л.- геодезист, което да 

даде становище по реалната поделяемост и пазарната оценка на имотите, 

като  с.з. е отложено за 03.11.2014г., за която дата депозитът все още не е 

бил внесен и съответно не е било изготвено заключението. Отлагането на 

заседанието за 24.11.2014г. се е оказало достатъчно като време, тъй като на 

14.11.2014г. заключението е било представено и прието в с.з. на посочената 

дата, като съдът е разпоредил, с оглед нормата на чл. 201 ЗУТ, препис от 

заключението, заедно с проекта за разделяне, да се изпрати на Кмета на 

община-Харманли, за становище. Отговорът, придружен с протокол-

решение на ОЕСУТ при общината, е получен на 13.01.2015г. С протоколно 

определение от 26.01.2015г., с оглед довършване процедурата по чл. 201, 

ал. 3 ЗУТ, препис от протокола е изпратен на Гл. архитект на община-

Харманли. Последният е издал предписание № 92 на 11.02.2015г. към 

страните, за възлагане и внасяне на проект за изменение на ПУП-ПР, 

съгласно КК на гр. Харманли. За финализиране на посочената процедура, 

са били отложени с.з. на 09.03.2015г., на 20.04.2015г., на 18.05.2015г., на 

22.06.2015г., на 13.07.2015г. И след като на 04.08.2015г. по делото е 

постъпило писмо-уведомление, придружено със заповед и цялата преписка 

по изменението на плана, в с.з. на 14.09.2015г., съдът е дал ход на делото, 

приел е доказателства и е отложил заседанието за 28.10.2015г., по искане на 

страните и с цел постигане на спогодба. Такава е заявена пред съдебния 

състав, видно от протокола от с.з. и за техническото й оформяне, както и за 

представяне на скици-проект за одобрение, е отложено за 07.12.2015г.  



 

 20 

Гр. дело № 687/2013г. е образувано на 30.07.2013г.,  на основание чл. 

430 ТЗ, вр. чл. 99 ЗЗД, от АД, срещу две физически лица (съпрузи), с искане 

за признаване за установено, че дължат, по договор за банков кредит, 

сумата от 13 957 лв. Разпределено е било в същия ден, на доклад на съдия 

Веселин Коларов. След редица пречки по движението на делото, свързани с 

уведомяването на ответницата, процедура по назначаване на особен 

представител на същата, прекратяване на производството по отношение на 

нея, с определение № 716/23.10.2014г., е изготвен подробен проект за 

доклад по спора, дадени са указания към страните, приканени са към 

спогодба, допуснати са доказателствата и е било насрочено о.с.з. за 

18.11.2014г. В него е приет доклада на съда и доказателствата по делото, 

назначена е ССчЕ и е отложено за 20.01.2015г., в което, поради обективни 

пречки не е било изготвено заключението и е било заменено вещото лице, а 

с.з. е насрочено за 10.03.2015г., отложено по молба на експерта за 

21.04.2015г. Данните по него са, че заключението отново не е било 

изготвено, при липсата на относими документи, които не са й били 

предоставени, поискано е съдействие от съда с нарочна молба от 

09.04.2015г. Следващото с.з. е проведено на 09.06.2015г., в което са приети 

представени документи и с.з. е определено за 25.08.2015. Експертизата е 

депозирана по делото на 14.08.2015г., приета в с.з., в което е поставена 

допълнителна задача, с отлагане за 27.10.2015г., отложено по искане на 

пълномощника на ответника, свързано с негов ангажимент по провеждания 

балотаж на местните избори, за 15.12.2015г.  

 

Спрените производства, образувани преди 01.01.2014г., са 2 бр., на 

доклад на съдия В.Коларов: 

Гр. дело № 748/2013г. е образувано на 26.08.2013г., видно от нарочен 

печат, попълнен от разпределящия - съдия Атанасова, по искова молба от 

23.08.2013г., подадена на основание чл. 422, ал. 1, вр. чл. 415 ГПК от ВиК-

Хасково, срещу длъжника К.С.И от с. Овчарово, направил възражение по 

издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 574/2013г. 

С определение № 805 от з.з. на 26.08.2013г., с преценката, че са налице 

основанията по чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК, съдът е спрял производството, до 

произнасянето на РП-Харманли с влязъл в сила акт. В обстоятелствената 

част на ИМ се твърди установено с протокол незаконно присъединяване, в 

имота на ответника, към водопроводните и канализационни системи. 

Препис от определението е бил изпратен на РП-Харманли на 26.09.2013г., 

за произнасяне. Към настоящия момент по делото са приложени 

периодични запитвания и отговори: че  е било образувано ДП № 15/2014г. 
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на РУХ-Харманли, срещу неизвестен извършител, което било в начален 

етап, че срокът му е удължен с два месеца, че е приключено, но 

наблюдаващият прокурор е в отпуск, че въпросното ДП е спряно „до 

издирването на нарушителя и до момента (11.08.2015г.), не е било 

възобновено”, - л. 23 по делото. След справката с последно цитираното 

съдържание за спиране на досъдебното производство, са приложени още 

седем идентични  такива, последното от които е от 14.10.2015г.   

Гр. дело № 533/2011г. – е образувано на 19.05.2011г. по искове по КТ, 

разпределено в деня на получаването на ИМ срещу заповедта за налагане 

на дисциплинарно наказание уволнение и прекратяване на трудовия 

договор на Б.М.Г. След няколко отлагания, ход на делото е бил даден в с.з., 

проведено на 20.01.2012г. Последвали са неколкократни отлагания на 

съдебните заседания, като подаваните молби от пълномощниците и на 

двете страни,  поради ангажираността им по други дела в други съдилища 

или заболяване, са били уважавани, до заседанието на 25.06.2013г., в което, 

поради внесен от РП-Харманли обвинителен акт за длъжностно 

присвояване срещу ищцата по настоящето дело, същото е било спряно, на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК, до приключването на НОХД № 

524/2012г. досежно наказателната отговорност на ищцата. Справки за 

движението на преюдициалното дело са правени периодично. С 

определение № 696/15.10.2014г. съдия Коларов е отказал уважаването на 

подадена от пълномощника на ищцата молба за възобновяване на 

производството, тъй като основанието за спиране не е отпаднало. За 

движението на  производствата (досъдебно, прокурорска преписка, НОХД, 

образувани по три пъти внасян и връщан обвинителен акт и пр.), по делото 

са приложени подробни справки от РП- Харманли от 28.01.2015г., от 

06.03.2015г., от. 12.05.2015г., от 05.08.2015.г., и от 08.10.2015г. На 

04.11.2015г. от РП-Харманли е изпратена писмо, придружено с копие на 

призовка за 08.12.2015г., за насрочването на НОХД № 420/2015г. на РС-

Харманли, заедно с разпореждане от 28.10.2015г. постановено също от 

съдия Коларов.  

Препоръката по този пункт е изпълнена.  

 

ПО Т.7 ОТ ДАДЕНИТЕ ПРЕПОРЪКИ: 

 

Издадена е нарочна заповед № 160/27.09.2012 г. и заповед № 

35/29.05.2015 г., с които е указано на съдиите от РС - Харманли да 

извършват по-задълбочено проучване на делата преди насрочването им в 
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открито съдебно заседание и преди обявяване ход по същество, с цел 

недопускане неоснователно забавяне на съдебното производство; 

По отношение на делата с отменен ход по същество (ОХС), плановата 

проверка е констатирала, че от общо 22 бр. дела през проверявания период, 

7 бр. са били на доклад на съдия Станковска, 9 бр. - на доклад на съдия 

Коларов, 2 бр. - на доклад на съдия Атанасова и 4 бр. - на доклад на съдия 

Калоян Петров, (командирован от РС-Ивайловград, със заповед № АД-

122/07.07.2010 г. на Председателя на ОС-Хасково, да разгледа 12 бр. гр. 

дела).  

Проверката на всички постановени от съдиите определения за 

възобновяване на съдебното дирене е довела до извода, че в по-голямата си 

част използването на този правен способ е в резултат на недостатъчно 

проучване на делата преди приключване на съдебното дирене, или на 

непроследяване изпълнението на дадени вече указания. С цел недопускане 

неоснователно забавяне на съдебното производство е дадена изрична 

препоръка, която да насочи усилията на съда към използване на ОХС само в 

краен случай, като се акцентува на по-задълбоченото предварително 

проучване на делата преди насрочването им в открито съдебно заседание и 

преди обявяване на ход по същество.  

 Настоящата контролна проверка установи частично изпълнение  на 

дадената препоръка.  

През 2013г. тези дела са били 6 бр., като гр.д. № 4/2003 г. и гр. д. № 

801/2012г. са с отменен ход по същество, за да се спре производството, 

поради настъпила смърт на страна. Останалите четири дела са с 

постановени определения за отмяна на хода, за да се попълни 

доказателствения материал, включително и чрез експертизи и да се 

отстрани процесуален пропуск, свързан с нарушено право на защита (гр.д. 

№ 640/2009г.).  

През 10-те месеца на настоящата година, тримата съдии в РС Харманли 

са постановени 8 определения с ОХС, като само по гр.д. № 607/2015г. 

способът е използван,  за да се прекрати производството. По гр. дело № 

724/2014г., в срока за произнасяне съдът е уважил молба за приемане на 

нови, относими доказателства досежно извършено частично плащане. По 

останалите шест дела докладчиците са направили преценката за обявени за 

решаване дела при неизяснена фактическа обстановка, или за нередовна 

искова молба - гр.д. № 952/2013г. и гр. д. № 321/2014г., които са оставени 

без движение с указания, а по гр.д. № 83/2015г. е било прието незаверено 

копие от протокол за въвод, изготвен от ЧСИ. 
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Предоставените от съда справки за делата с ОХС през 2014г. и 

проверката на постановените от съдиите Китова, Атанасова, Станковска и 

Коларов съдебни актове, показват различно от това положение през 2014г., 

през която са постановени 23 определения за ОХС (с едно повече от общия 

брой на същите за периода на плановата проверка). От тях е прекратено 

поради недопустимост на иска само гр.д. № 37/2013г., а гр.д. № 608/2014г. 

е с ОХС, за да се спре производството. Поради констатацията за допуснати 

съществено процесуално нарушение (гр. дело № 445/2014г.) и грешки е 

отменен ходът по същество по гр. дела №№ 507/2013г. и 926/2013г., а по 

гр.д. № 651/2014г. са били приети незаверени копия от представени 

доказателства. Останалите производства са с възстановена висящност на 

съдебното дирене в срока за произнасяне, поради установени „непълнота в 

доклада по чл. 145 ГПК, за уточняване на активна легитимация, 

неизясненост на спора от фактическа страна и непълнота на 

доказателствата”. По съществена част от тези дела производството е било 

оставяно без движение и са давани указания за отстраняване на празноти и 

неясноти в претенциите. По гр.д.№ 633/2012г., след като е обявил делото за 

решаване съдът е установил, че ИМ не е вписана, не е внесена ДТ и не е 

представена данъчна оценка, за което е дал указания след отмяната на хода 

по същество, а по гр.д. № 51/2014г. е констатирано, че не са посочени 

имотите, чиято ревандикация се иска. 

С оглед констатациите по делата с ОХС, ще бъде направена 

съответната препоръка. 

 

ПО Т.8 ОТ ДАДЕНИТЕ ПРЕПОРЪКИ: 

 

По отношение изпълнение на препоръката за спазване предвидените 

процесуални срокове по движение на делата и за постановяване на 

съдебните актове в законоустановените сроковете по чл. 316 и чл. 235, ал.5 

от ГПК, както и за обявяване актовете точно и своевременно, съобразно 

изискванията на ГПК и ПАС, е предприето следното:  

Ежемесечно са изготвяни справки за непостановените съдебни актове 

над 1 месец и са докладвани на Председателя на съда. Въз основа на доклад 

на комисията, назначена със заповед № АД-197/17.10.2013 г. на Адм. 

ръководител - Председател ОС - Хасково за извършена проверка на 

организацията на работа и дейността на съдиите, ДСИ и съдиите по 

вписванията в РС - Харманли и с оглед констатираните нарушения, със 

заповед № 213/13.11.2013 г. на Председателя на съда е назначената 

комисия. Същата е извършила проверка за периода 13.11.2012 г. до 
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13.11.2013 г., изготвяла е доклад, въз основа на който, със заповед № 

227/10.12.2013г. и заповед № 228/10.12.2013г., са образувани 

дисциплинарни производства срещу съдия Мария Атанасова Кръстева и 

съдия Веселин Христов Коларов. На двамата съдии, на основание чл.313 

пр. 1 от ЗСВ е била дадена възможност да представят писменни обяснения, 

но такива не са депозирани в предвидения срок. Със заповед № 

238/16.12.2013 г. на съдия Мария Атанасова Кръстева е наложено 

дисциплинарно наказание ”порицание” за извършени дисциплинарни 

нарушения по смисъла на чл.307, ал.4, т.1 и 5 от ЗСВ - системно неспазване 

на сроковете, предвидени в процесуалните закони и неизпълнение на други 

служебни задължения. 

Със заповед № 239/16.12.2013 г. на съдия Веселин Христов Коларов е 

наложено дисциплинарно наказание „забележка” за издвършени 

дисциплинарни нарушения по смисъла на чл.307, ал.4 т.1 ЗСВ - системно 

неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони.  

Председателят на съда е издала и заповед № 258/27.12.2013 г. относно 

приключване на образуваните в РС - Харманли съдебни производства в 

разумен срок.   

С оглед изпълнение на препоръката, бяха проверени и следните дела, 

които се движат и приключват в кратки срокове: 

- на доклад на съдия  Минка Китова -  

Гр. дело № 924/2013г. - Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено 

след отстраняване на нередовностите по исковата молба с правно 

основание чл. 344 КТ. Спазена е нормата на чл. 311, ал.1 ГПК. Делото е 

образувано и разпределено в деня на подаване на исковата молба в съда. 

Приложен е и протокол за избор на съдията – докладчик, подписан от 

разпределящия съдия. Ответникът е уведомен на 13.11.2013г., отговор е 

депозиран по делото на 09.12.2013г. и с определение от 18.12.2013г. съдът е 

съобщил доклада по делото, приел е представените с исковата молба 

доказателства, допуснал е ССчЕ, дал е указания и е насрочил о.с.з. за 

17.01.2014г. – не е съобразен срокът по чл. 312, ал.1,т.1 ГПК. Проведени са 

две съдебни заседания – на 17.01.2014г. и на 30.01.20914г., когато 

съдебното дирене е приключило, съдът е дал ход на устните състезания и е 

съобщил, че ще обяви решението си на 13.02.2014г., според изискването по 

чл. 315, ал.2 ГПК. Съдебният акт е постановен по- късно - на 14.03.2014г.- 

не е съобразена нормата на чл. 316 ГПК. Издаден е изпълнителен лист, за 

което е направено надлежно отбелязване, съобразно чл. 406, ал.3 ГПК. 

Гр. дело № 222/2014г. е образувано и разпределено в деня на подаване 

на исковата молба с правно основание чл. 344 КТ в съда – на 01.04.2014г.  
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С разпореждане в з.з. от 07.04.2014г. исковата молба е оставена без 

движение с указания и с последващо разпореждане в з.з. от 11.04.2014г., 

поради неизпълнение на указанията, съдът отново е оставил исковата 

молба без движение. След отстраняване на нередовностите, с разпореждане 

в з.з. от 17.04.2014г., на основание чл. 131 ГПК, препис от исковата молба с 

приложенията е изпратена на ответника за отговор. Същият е постъпил по 

делото на 20.05.2014г. и с определение  от 30.05.2014г. (не с разпореждане 

по чл. 312 ГПК), съдът е докладвал делото, допуснал е представените с 

исковата молба доказателства, дал е указания и е насрочил о.с.з. на 

12.06.2014г., съобразно нормата на чл. 312, ал.1,т.1 ГПК.  В това с.з. е 

назначена ССчЕ и делото е отложено за 06.08.2014г., когато отново е 

отложено по доказателствата за 25.09.2014г. В това с.з. съдебното дирене е 

приключило, съдът е дал ход на устните състезания и е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 09.10.2014г. Решението е постановено на 

посочената дата  - спазени са изискванията на чл. 315, ал.2 и чл. 316 ГПК. 

Същото е обжалвано пред въззивната инстанция, която е потвърдила 

решението на първоинстанционния съд, а ВКС не е допуснал касационно 

обжалване.  

 

- на доклад на съдия  Мария Атанасова- 

Гр. дело № 604/2013г. е образувано и разпределено в деня на подаване 

на исковата молба с правно основание чл. 344 КТ в съда. За съдия-

докладчик е бил определен Веселин Коларов. Първоначално, с 

разпореждане в з.з. от 09.07.2013г. исковата молба е оставена без движение 

и след отстраняване на нередовностите, с разпореждане по чл. 131 ГПК, 

препис от нея и приложенията, е изпратена на ответника за отговор. 

Ответникът е уведомен и отговорът е депозиран по делото на 20.08.2013г. 

Съдът вместо с разпореждане по чл. 312 ГПК и подробен доклад по делото, 

съобразно изискванията на чл. 312,ал.1,т.2,т.3, т.4 и ал.2 ГПК, е насрочил 

делото  с ненаименован акт: „Ход в съдебно заседание на 15.10.2013г., за 

когато да се призоват страните и на ищеца да се изпрати отговора на 

исковата молба, депозирана от ответника”. В с.з. на 15.10.2013г. е съобщил 

доклада по делото, дал е указания, наредил е да се представи личното 

трудово досие и е насрочил с.з. на 17.12.2013г., отново отложено за 

представяне на личното трудово досие на ищеца, за 11.02.2014г. Това с.з. е 

отложено поради неявяване на адвоката на ищеца, за 25.03.2014г., когато на 

заседанието, председателствано от съдия Атанасова (съобразно заповед № 

52/10.03.2014г., поради продължителен отпуск за временна 

нетрудоспособност на съдия Коларов), е даден ход на устните състезания и 
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съдът е съобщил, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 

Решението е постановено на 24.04.2014г. Не са спазени изискванията по чл. 

315, ал.2 и чл. 316 ГПК. 

Гр. дело № 27/2014г. е образувано и разпределено в деня на подаване 

на исковата молба с правно основание чл. 344 КТ – 13.01.2014г. 

Първоначално делото е било разпределено на съдия Станковска, която се е 

отвела от разглеждането му, на основание чл. 22,ал.1,т.6 ГПК – тъй като се 

е намирала „в дългогодишни приятелски отношения с ищеца по делото, 

което пречи да бъде постановен безпристрастен съдебен акт”. След 

преразпределението, за докладчик е била определена съдия Атанасова. С 

разпореждане от 15.01.2014г. е наредено да се изпрати препис от исковата 

молба на ответника за отговор, на основание чл. 131 ГПК и са дадени 

указания. Ответникът е уведомен и отговор е постъпил на 10.03.2014г. С 

определение от 11.03.2014г. съдът е докладвал делото, дал е указания, 

допуснал е представените писмени доказателства и е насрочил с.з. за 

07.04.2014г. Това съдебно заседание е отложено по доказателствата за 

12.05.2014г., отново отложено по доказателствата за 09.06.2014г., когато е 

приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение в законоустановения срок. Съдебният акт е постановен на 

02.07.2014г. Не са спазени нормите на чл. 315, ал.2 и чл. 316 ГПК. 

Решението не е обжалвано и върху него е направено отбелязване за издаден 

изпълнител лист, съгласно чл. 406, ал.3 ГПК. 

 

- на доклад на съдия  Веселин Коларов- 

Гр. дело № 158/2014г. е образувано и разпределено след определение 

от 05.02.2014г. на съдия Китова по гр.дело № 1015/2013г., с което е 

отхвърлено искането за съвместно разглеждане на предявен насрещен иск и 

на основание чл. 211, ал.2 ГПК е отделила производството по същия. 

Разпореждането по чл. 131 ГПК, постановено от съдия Станковска,  е след 

19 дни – 24.02.2014г. Отговорът на ИМ е депозиран по делото на 

25.04.2014г, а с определение от 02.06.2014г. (след повече от 1 месец), съдия 

Станковска се е отвела от разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал.2 

ГПК, тъй като е била „докладчик по предишно дело за делба между 

бившите съпрузи, има изградено лично впечатление и мнение за 

отношенията между страните и не може да постанови безпристрастно 

решение по казуса”. След преразпределяне на делото на съдия Коларов, на 

02.06.2014г., с определение от 11.06.2014г. съдът е докладвал делото, 

допуснал е представените доказателства, дал е указания и е насрочил о.с.з. 

за 01.07.2014г., съобразно нормата на чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Първото с.з. е 
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отложено поради нередовна процедура на призоваване за 26.08.2014г., 

когато отново е отложено за 16.09.2014г., по същата причина.  Третото с.з. 

отново е отложено поради нередовна процедура на призоваване, за 

07.10.2014г. Едва на 01.10.2014г. е изготвена справка за адреса на 

ответника, по реда на Наредба № 14/18.11.2014г. В с.з. на 07.10.2014г. 

съдът е указал връчването да се извърши на посочения адрес чрез 

залепване, по реда на чл. 47 ГПК. В следващото с.з. на 28.10.2014г. е даден 

ход на делото и производството е спряно, на основание чл. 229, ал.1,т.4 

ГПК, до приключване на гр.дело № 1015/2013г. След като преюдициалното 

дело е било прекратено, с определение от 09.04.2015г. съдия Коларов е 

възобновил производството по делото и го е насрочил в с.з. на 19.05.2015г., 

когато делото е прекратено поради оттегляне на иска. 

 

- на доклад на съдия  Юлия Станковска - 

Гр. дело № 786/2013г. - Разпореждането по чл. 129, ал.1 ГПК, с което 

производството е оставено без движение, е постановено на 07.10.2013г. – 

близо месец след образуване и разпределение на делото – 11.09.2013г., по 

иск с правно основание чл. 225,ал.1 КТ, изпратено по подсъдност от РС-

Свиленград. Молбата от ищеца е постъпила на 31.10.2013г. и по нареждане 

на съдия Станковска е изпратена на ответника за отговор в едномесечен 

срок.  Отговор на допълнение към исковата молба е постъпил по делото на 

27.12.2013г. С определение от 17.01.2014г. съдът е допуснал представените 

доказателства, дал е указания, насрочил е делото за 05.02.2014г., според 

изискването по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Първото с.з. е отложено по 

доказателствата  за 12.03.2014г., когато е даден ход на устните състезания и 

съдът е обявил, че ще постанови решение на 26.03.2014г. Съдебният акт е 

постановен на 23.05.2014г., (след два месеца), в нарушение на нормата на 

чл. 316 ГПК. 

 

Част от проверените граждански делата, разглеждани по реда на 

бързото производство, са образувани, администрирани и приключвани 

съобразно нормите на чл. 311, чл. 312 и чл. 316 ГПК. Допускани са 

отклонения от цитираните разпоредби от всички докладчици. 

Делата са разпределяни на случаен принцип и протоколите за избор са 

приложени в кориците им. Прави впечатление, че се ползва печат «ход в 

с.з....», който се полага върху първата страница и който съобразно 

разпоредбите на ГПК, в сила от 2008г., предвиждащ изричен акт за 

насрочване по чл. 140 ГПК или чл. 312 ГПК, вече е ненужен. 

Препоръчително е вместо този ненужен печат, да се ползва друг такъв за 

образуване на делото или да се постановява нарочен акт - разпореждане за 
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образуване на делото, каквато практика проверяващият екип констатира в 

редица други проверени съдилища.  

       Съдиите с определение (не с разпореждане по чл. 312, ал.2 ГПК), са 

насрочвали делата в първо о.с.з. С акта за насрочване на делото, 

разглеждано по реда на бързото производство, са съобщавали доклада по 

делото, с изключение на съдия Коларов, който не е спазил нормите на чл. 

312 ГПК, по цитираното по-горе гражданско дело.  Повечето съдии 

допускат доказателствата с акта за насрочване на делото, според нормата на 

чл. 312, ал.1,т.4 ГПК, но по някои от проверените дела се установи, че 

доказателствата се приемат с акта на насрочване.   

Триседмичният срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК се спазва, с 

констатираните изключения. Съдебното дирене е приключвало в едно или 

в две съдебни заседания. Принципно съдът е прилагал чл. 315, ал.2 ГПК – 

посочвал е деня, в който ще обяви решението си, но не винаги е спазвана 

определената дата при обявяване на съдебния акт. Двуседмичният срок по 

чл. 316 ГПК за постановяване на съдебното решение по повечето от 

проверените дела не е спазван. 

За издадените изпълнителни листове, е направено отбелязване върху 

постановените решения, според изискването по чл. 406, ал.3 ГПК.  

С оглед констатираното, ще бъде направена съответната препоръка. 

 

 

ПО Т.9 ОТ ДАДЕНИТЕ ПРЕПОРЪКИ: 

 

Издадени са заповед № 160/27.09.2012 г. и заповед № 136/29.05.2015 

г., с които и на основание чл. 337 ГПК да не се разрешава ползването на 

платен годишен отпуск преди съответният съдия да изготви своите актове и 

да върне делата, които са му възложени в съдебното деловодство, като в 

същата се  регламентират и  условията при получаване на целеви парични 

награди (ДМС) на всеки магистрат и съдебен служител в РС-Харманли, 

според конкретните, индивидуално постигнати резултати през съответната 

година. По изпълнение на издадените заповеди, Председателят извършва и 

периодичен контрол.  

Със заповед № 230/12.12.2013 г. на Председателя РС – Харманли, на 

основание чл. 5 ал.1 от ПОИСДТВ, съдия Мария Атанасова Кръстева и 

съдия Веселин Христов Коларов са лишени от  правото на еднократно 

допълнително възнаграждение за 2013г., поради образуваните 

дисциплинарни производства. 

С оглед констатираното, препоръката по този пункт е изпълнена. 
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ПО Т.10 ОТ ДАДЕНИТЕ ПРЕПОРЪКИ: 

 

Със заповед № 157/27.09.2012 г. е свикано общо събрание на съдиите  

при  РС - Харманли, на което е анализирана  и обобщена практиката на съда 

относно: 

 ненасрочените и неприключилите дела, образувани до 2011г. и 

неприключили към 30.04.2012г., 

 делата, по които производството е спряно и дела, образувани по реда 

на Глава двадесет и пета „Бързо производство", както и 

 обезпечителното производство по отношение определянето на 

началния момент, от който започва да тече срок за предявяване на бъдещ 

иск.  

Взето е решение периодично да се свикват общи събрания на съдиите 

за обсъждане проблемите във връзка с ненасрочените, неприключилите 

дела образувани до 2011г., спрените производства, делата, образувани по 

реда на глава двадесет и пета ”Бързо производство” и обезпечителни 

производства. 

 

Бяха проверени частни граждански дела, образувани по реда на чл. 390 

ГПК (обезпечително производство), по състави, както следва: 

Частни граждански дела № №  822/2013г., 871/2013г., 219/2014г., 

78/2015г., 698/2015г. – на доклад на съдия Китова, №№ 98/2013г., 

330/2014г., 683/2015г. - на доклад на съдия Атанасова, №№ 155/2013г., 

156/2014г., 329/2014г., 728/2014г. – на доклад на съдия Станковска,  № 

97/2013г. – на доклад на съдия Коларов. 

Делата се образувани като частни граждански дела в деня на 

постъпване на молбите, без изключение и са разпределяни същия ден от 

Председателя на съда или от заместващ го съдия. По всички проверени 

дела е приложен протокол за избор, подписан от разпределящия съдия. 

При проверката бе констатирано, че не всички съдебни актове са 

постановени в срока по чл. 395, ал.2 ГПК – в деня на подаването на 

молбата. Ч.гр.дело № 156/2014г. е образувано на 28.02.2014г., а 

определението, с което молбата е оставена без уважение, е от 17.03.2014г. 

По ч.гр.дело № 728/2014г., съдът се е произнесъл с определение, с което 

допуска обезпечение на бъдещ иск 11 дни след образуване и разпределение 

на делото.  

Изследвани са кумулативнодадените предпоставки за уважаване на 

молбите по чл. 390 от ГПК. Определян е едномесечен срок  за предявяване 

на бъдещия иск (с изключение на ч.гр.д.№219/2014г., по което съдът е 

определил срок 15 дни за предявяване на бъдещ иск), като по част от делата 
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не е посочен момент, от който тече този срок - примерно по ч.гр.дело № 

330/2014г., ч.гр.дело № 155/2013г., ч.гр.дело № 329/2014г., ч.гр.дело № 

728/2014г., ч.гр.дело № 97/2013г., ч.гр.дело № 98/2013г.  

По ч.гр.дело № 728/2014г. молителят не е представил доказателство за 

предявен иск и с определение в з.з на 30.01.2014г. е отменено допуснатото 

обезпечение, на основание чл. 390, ал.3 ГПК.  

По ч. гр.дело № 78/2015г.219/2014г., ч.гр.дело № 330/2014г., ч.гр.дело 

№ 155/2013г., ч.гр.дело № 329/2014г., ч.гр.дело № 78/2015г. допуснатото 

обезпечение е отменено, на основание чл. 402, ал.2 ГПК. 

Повечето от постановените определения по проверените частни гр. 

дела, образувани по молби с правно основание чл. 390 ГПК, не са 

обжалвани пред въззивната инстанция и са влезли в законна сила. 

По делата, образувани през 2014г. и 2015г., бе констатирано, че не е 

посочен момент, от който тече определеният срок за предявяване на бъдещ 

иск или пък, както е постановил съдът по ч.гр.дело № 219/2015г., срокът 

тече от момента на получаване на обезпечителната заповед, като 

първоначално молбата по чл. 390 ГПК е оставена без движение.  

Съдът е отменял, на основание чл. 390, ал.3 ГПК, допуснатото 

обезпечение, поради непредставено доказателство за предявен иск в 

посочения срок. 

С оглед установената нееднаква практика, съдиите от РС-Харманли 

следва да обсъдят практиката си по обезпечиталното производство и да 

съобразят актовете си с Тълкувателно решение от 14.03.2014 г. на ВКС по 

тълк. дело № 6/2013 г., ОСГТК. 

С оглед констатираното, ще бъде направена съответната препоръка 

относно обезпечителното производство. 

 

ПО Т.11 ОТ ДАДЕНИТЕ ПРЕПОРЪКИ: 
 

Председателя на РС – Харманли, на основание чл.80, ал.1 ,т.9 от ЗСВ, 

със заповед № 157/27.09.2012 г. е свикала общо събрание на съдиите и 

съдебните служители при РС - Харманли и същите са запознати с 

констатациите, изводите и препоръките в акта, за което е съставен протокол 

от  27.09.2012 г. 

Препоръката е изпълнена. 

 

 ИЗВОДИ: 
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Контролната проверка установи, че голямата част от препоръките са 

изпълнени, вследствие на което, е налице подобряване работата на РС-

Харманли. 

Разпределението на гражданските дела е извършвано по електронен 

път, на случаен принцип, от Председателя на съда, в деня на постъпването 

на книжата в съда, а протоколът за избор на докладчик е приложен на 

първата страница по всяко едно от тях. 

Част от проверените дела с кратки процесуални срокове са 

администрирани своевременно, съобразно изискванията на законодателя по 

глава Двадесет и пета на ГПК, но по други бе констатирано неспазване 

разпоредбите на чл. 312, ал.1,т.1, чл. 315, ал.2, чл. 316 ГПК.  

Съдиите в РС - Харманли са подобрили работата си по отношение на 

образуваните преди 01.01.2011г. производства, по които комплексната 

проверка бе констатирала слабости.  

По отношение на „старите”, висящи към 30.04.2012г., 41 бр. дела, 

образувани през: 2003г., 2007г. (по 1 дело), 2009г. (6 бр.), 2010г. (26 бр.), а 

останалите – през 2011г., се установи, че към момента те са само две 

(образувани преди 01.01.2014г. и неприключчени към 30.10.2015г.). 

Гражданско дело № 40/2000г., (описано в предходната проверка при 

спрените дела), с допусната на 10.12.2001г. делба на имот, вече е пред 

финализиране, след трикратно спиране и провеждане на продължителни 

процедури по възражение срещу КК, двукратно произнасяне на Хасковския 

окръжен съд и ВАС по жалба срещу заповед на Изпълнителния директор на 

Агенция по кадастъра - София, както и по изменение на ПУП-ПР,  е с 

постигната спогодба между страните по делото. По второто описано в 

обстоятелната част на настоящия акт производство, образувано преди 

01.01.2014г., допълнителното заключение е изготвено и представено по 

делото, предстои приключването му. 

Видно е, че препоръката за дисциплиниране на страните и другите 

участници в процеса, за избягване на неоснователно отлагане на с.з., за 

изчерпване на доказателствата и пр., е изпълнена и е дала резултат. 

Спрените граждански дела, към 30.04.2012 год. ,  в РС- Харманли са 

били 12 бр. Проверяващият екип е установил, че Председателят на съда е 

издал Заповед № 8/03.01.2011г. за определяне на служители, които да 

проверяват спрените дела и оставените без движение искови молби/ молби 

и да докладват за насрочването им, когато са отпаднали пречките за това, 

но независимо от това, не е било проследено периодичното й изпълнение. 

Последното е довело до дадената препоръка в т. 10 на Акта от 2012г. В хода 

на извършената контролна проверка се отчита изпълнението й – спрените 
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дела са само две и за движението на преюдициалните производства 

периодично се извършват справки от определените лица, удостоверени с 

приложена по делата писмена информация.  

С оглед направените в обстоятелствената част на акта констатации по 

отношение на делата, общо  37 бр., с отменен ход по същество, екипът на 

ИВСС счита, че препоръката за подобряване на работата в РС-Харманли 

чрез извършване на по-задълбочена предварителна проверка на 

представените и приети доказателства, намиращи се в кориците на делата, 

следва да бъде дадена отново, въпреки положителната тенденция през 

настоящата година към намаляване на постановените определения за ОХС. 

Установеното показва красноречиво, че в голяма част от делата те биха 

могли да се избегнат, а с това ще се намалят и възможностите за 

евентуалното заплащане на обезщетения за забавено правосъдие по реда на 

Гл. 3а  ЗСВ. 

По отношение на Регистъра на съдебните актове по чл. 235, ал.5 ГПК, 

същият следва да се води съобразно изискванията чл. 50 б ПАС (а не на 

отпаднало основание – чл. 50, ал.5 ПАС(отм.), от определено със заповед на 

Председателя длъжностно лице, което да отговаря за осигуряване на 

публичността му и правото на достъп на всеки до съдебните решения при 

спазване изискванията на чл. 64 ЗСВ, както и за последователното 

подреждане на съдебните решения, с подпис на съдебен служител и дата на 

обявяване на решението. Административният ръководител лично или чрез 

упълномощено лице следва да продължава да извършва периодични 

проверки на деловодните книги и регистри, което да удостоверява с подпис 

и дата. 

Съобразно направените бележки при разговор със съдиите и съдебните 

служители, Председателят на съда веднага след извършената проверка е 

издала заповеди №№ 253/12.11.2015г., 254/12.11.2015г., 255/12.11.2015г. и 

256/12.11.2015г., с които са допълнени Вътрешните правила за водене на 

деловодните книги по ПАС, утвърдени са Вътрешни правила за водене на 

регистъра по чл. 235,ал.5 ПАС и са определени отговорните съдебни 

служители. 

По отношение на констатациите по проверените ч.гр. дела, образувани 

по чл. 390 ГПК (обезпечително производство), е препоръчително съдиите в 

РС-Харманли да обсъдят практиката си по обезпечителните производства и 

да я съобразят с  Тълкувателно решение от 14.03.2014 г. на ВКС по тълк. 

д. № 6/2013 г., ОСГТК относно определяне на началния момент, от който 

тече срок за предявяване на бъдещия иск.  
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С оглед констатираното по направените отводи, то е препоръчително 

съдиите да се отвеждат от делата, с ясно изложени мотиви, в изрично 

изброените хипотези на чл.22, ал.1, т.1 - 5 от ГПК. Следва да се посочи, че 

нормата на чл. 22, ал.1, т.6 от ГПК, отнасяща се до „други обстоятелства, 

които пораждат основателни съмнения в безпристрастността на съдията”, 

не е приложима към хипотезата на самоотвод, тъй като волята на 

законодателя и на създаваната от ВКС практика, е цитираната норма да  се 

прилага само в случаите, когато на съдията е поискан отвод от страна по 

делото. В този смисъл е писмо на Председателя на ВКС - изх. № 

236/11.06.2015г., изпратено до всички съдилища и до ИВСС. 

Съдиите в РС-Харманли са подобрили работата си по отношение 

спазване на разумния срок при разглеждане и решаване на делата и са 

преодолели констатираните в предишната проверка слабости. 

Проверяващият екип със задоволство констатира, че към момента на 

извършване на контролната проверка – 11.10.2015г. няма просрочени 

съдебни актове. По отношение на допусна забава за периода на проверката, 

в рамките до два месеца, при постановяване на съдебните актове, то 

проверяващият екип на ИВСС ще направи съответната препоръка. 

Констатираните положителни резултати се дължат на усилията, 

положени от новия Председател на съда – съдия Минка Китова, от 

останалите съдии в РС-Харманли, както и от съдебните служители. 

Следва да се отбележи изрично, че подобрената административна 

дейност в РС-Харманли и добрите резултати, констатирани по отношение 

образуването, разпределението и приключването на гражданските дела, са 

резултат от усърдието на Председателя на ОС - Хасково – съдия Миглена 

Тянкова, която след извършената комплексна планова проверка на ИВСС, 

със заповеди №№ АД-350/21.09.2012г., АД-264/17.10.2013г. и АД-

169/03.10.2014г., ежегодно е назначавала комисии (с членове – съдии от 

ОС-Хасково) за проверка на организацията на работата на РС-Харманли. 

Въз основа на представените й писмени доклади с констатации, 

Председателят на ОС - Хасково е предприела ефективни мерки, издала е 

необходимите заповеди и е следила за тяхното изпълнение, с което е 

спомогнала за отстраняване на пропуските и повишаване на качеството на 

правораздавателната дейност в  РС-Харманли. 

 

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ  

И НА ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ  

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ  
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ПРЕПОРЪКИ: 

 

1. Председателят на РС-Харманли да продължи усилията си за 

подобряване на организацията на административната 

дейност, както и на дейността по образуване, движение и 

приключване на гражданските дела; 

 

2. Съдиите от РС-Харманли да продължат стремежа си към 

подобряване на работата си, отчетен в хода на контролната 

проверка, както и да спазват законовопредвидените срокове 

по движението и по приключването на гражданските дела и 

конкретно по делата, разглеждани по реда на бързото 

производство; 

 

3. Председателят на РС-Харманли да продължи практика за 

упражняване на контрол по отношение на 

административната дейност в съда, както и по отношение на 

движение и приключване на гражданските дела. Да 

контролира воденето на  деловодните книги, както и на 

Регистъра на съдебните решения по чл. 235, ал.5 ГПК, 

съобразно изискването по чл. 50 б ПАС; 

 

4. Съдиите от РС-Харманли да извършват задълбочено 

предварително проучване на делата преди насрочването им 

в открито съдебно заседание и преди обявяване на устните 

заседания за приключени, с цел недопускане неоснователно 

забавяне на съдебното производство, в интерес на страните в 

процеса; 

 

5. Съдиите от РС-Харманли да спазват предвидените 

основания за отвод - чл. 22 (и конкретно по чл. 22,ал.1,т.6) 

ГПК, с оглед вмененото им от законодателя задължение за 

безпристрастност, предвидено в чл.4 от ЗСВ;  

 

6. Председателят на РС-Харманли да упражни правомощията 

си по чл. 80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ, като свика Общо събрание на 

съда, на което да запознае съдиите и съдебните служители с 

констатациите, да се анализират изводите, да се обобщи 

практиката на съда по отношение на произнасяне по 

доказателствата в акта за насрочване, приключване на 

делата в законоустановените срокове, спазване на 
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изискванията по чл. 149, ал.2 ГПК и чл. 315, ал.2 ГПК и 

обезпечителното производство, да се обсъдят направените 

препоръки, както и предприемането на мерки за тяхното 

изпълнение.  

 

 

СРОК:  

 

На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям 

двумесечен срок за препоръката по т. 6, а за останалите препоръки, срокът е 

постоянен. 

 

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

на Районен съд - Харманли следва да предприеме конкретни мерки, за 

които да уведоми писмено, в двумесечен срок от получаване на Акта, 

Главният инспектор на Инспектората към ВСС за изпълнението на 

дадените препоръки, като изпрати и копие на протокола от проведеното 

общо събрание на съда, на издадени заповеди, правила и други документи. 

Председателят на съда да изпрати в срок до 31.12.2016г. в ИВСС справка за 

постановените актове извън законоустановения едномесечен срок, по 

съдии, за периода м. ноември 2015г. – м. ноември 2016г. 

 

На основание чл.58, ал.3 от Закона за съдебната власт, настоящият Акт 

за резултати от извършена проверка да се изпрати на Административния 

ръководител - председател на Районен съд - Харманли, който следва 

писмено да запознае проверените съдии с акта и да уведоми незабавно 

писмено ИВСС за датата на връчването му на всички съдии. 

На  основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ от Закона за съдебната власт Актът 

на електронен носител да се изпрати на Висшия съдебен съвет, както и на 

Председателя на Окръжен съд – Хасково. 

 

 

                                ИНСПЕКТОР: 

                                                             ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА 


