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                             ОБЩИ ЧАСТИ 

 

Проверката в Районен съд- Силистра е извършена в периода  

24.03.2014г.- 28.03.2014г., в изпълнение на Заповед № ПП-01-29/20.03.2014г. 

на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, от 

инспектор Светлана Бошнакова и експертите Атанас Попов и Христо Нанев. 

 

          Цел на проверката е цялостен анализ и оценка на: организацията на 

административната дейност на Районен съд- Силистра; организацията по 

образуване, движение и приключване на гражданските дела в Районен съд –

Силистра; организация по приключване на гражданските дела в 

законоустановените срокове; приключилите граждански дела; констатиране 

на противоречива практика. 

Обхват: Проверката обхваща всички граждански дела образувани и 

разгледани в Районен съд – Силистра през проверявания период. 

Проверяван период: Проверяваният период включва времето от 

01.01.2012г. – 31.12.2013г. 

Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови 

проверки. 

Методът на проверката е непосредствена проверка на деловодните 

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

 

Проверката 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- 

Силистра през 2012г. и през 2013г. е осъществявано от Председателя на съда, 

съдия Росен Костадинов.  

В Районен съд- Силистра през проверявания период е била създадена 

организация за специализация на съдиите по гражданско правна и 

наказателно правна материя, За проверявания период граждански дела в 

открити съдебни заседания  са разглеждали съдиите: Елена Чернева, Люба 

Карагеоргиева,Жанет Борова, Мария Петрова и Петър Петров. За 

времето от 20.02.2012г. до 12.12.2012г. съдия Люба Карагеоргиева е била 
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командирована в Окръжен съд – Силистра със заповед на административния 

ръководител на АС – Варна. Със заповед на административния ръководител 

на Окръжен съд-Силистра в Районен съд-Дулово са били командировани  за 

два дни седмично следните съдии: съдия Люба Карагеоргиева за времето от 

21.01.2013г.- 21.02.2013г. и от 22.02.2013г.-22.04.2013г; съдия Мария Петрова 

за времето от 23.04.2013г.-23.07.2013г; съдия Жанет Борова за времето от 

18.09.2013г.-18.12.2013г. 

           Делата са разпределяни съобразно „Правила за случайно 

разпределение на делата”, утвърдени със Заповед на Административния 

ръководител на съда. Съгласно същите определянето на съдия-докладчик се 

извършва от административния ръководител на съда или изрично овластени 

от него лица. С обновена заповед №54/20.02.2013г. за такова лице е 

определена съдия Елена Чернева- заместник административен ръководител 

на съда, а в случаите на чл.46, ал.2 от ПАРОАВАС/отм/, съдебните 

служители Милена Маринова-адм.секретар на съда и Детелина Кюшелиева-

съд.администратор. Всички  дела през проверявания период са разпределяни, 

електронно в деня и по поредността на постъпването им, посредством 

предоставената от ВСС програма „LAW CHOICE” версия 3.31. Правилата 

уреждат всички случаи на разпределение на делата, включително и особените 

хипотези на приложение на принципа по чл.9 от ЗСВ. Към последните 

попадат и са уредени следните случаи: 

 - връщане на прекратено дело за разглеждане по компетентност – 

делото се разпределя на първоначално определения докладчик; 

- обезсилване на съдебно решение и връщане на делото за разглеждане 

от друг състав на същия съд- от електронното разпределение се изключва 

съдията постановил обезсиленото решение; 

- при връщане на делото поради неправилното му администриране, при 

следващо внасяне то се разпределя на първоначално определения докладчик. 

  Дежурствата през проверявания период са определени с годишни 

заповеди на административния ръководител.От съдържанието на заповедите 

е видно, че всеки от гражданските съдии е дежурен през определен ден от 

седмицата, като графикът е известен в началото на годината. По дежурство се 

разпределят обезпечителните производства по чл.390 от ГПК, бързите 

производства, разрешенията за извършване на разпоредителни действия от 

непълнолетни и малолетни, разрешенията за вписване, приемане и отказ от 

наследство,искания за издаване на заповеди за връщане на непълнолетни и 

малолетни деца, искания за назначаване на особен представител при 

разпоредителни действия и противоречие в интересите между представляван 

и представител.  
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   При разпределение на делата се спазва неотклонно принципа по чл.9 

от ЗСВ, освен случаите представляващи изключение, каквито са особените 

хипотези на разпределение посочени по – горе. По делата са прилагани 

протоколи отразяващи извършеното електронно разпределение. Принципът е 

спазван и при отводи на съдии, в които случаи се извършва ново 

разпределение при изключване на отвелия се докладчик. Проверяващите не 

установиха видими данни за манипулиране на електронната система на 

разпределение на делата, водещи до нарушаване на принципа по чл.9 от ЗСВ. 

В Районен съд Силистра е въведена АСУД, разработена от 

„Информационно обслужване” АД Варна, която позволява да бъдат 

отразявани всички съдопроизводствени действия и да бъдат извършвани 

бързи справки. В системата се прилагат копия от постановените съдебни 

актове, което осигурява откритост, достоверност и пълнота на информацията, 

в съответствие с разпоредбата на чл.86, ал.1 от ПАРОАВАС/отм./.  

          В съда се водят всички книги и регистри предписани от 

ПАРОАВАС/отм./. Книгите  и регистрите  се водят  редовно и по години, 

като книгата за открити заседания е обща за съдебните състави. Съдебните 

актове се публикуват на интернет страницата на съда в съответствие с 

разпоредбите на ЗЗКИ и ЗЗЛД и се вписват в регистъра по чл.235, ал.5 от 

ГПК. 

Бързите производства по чл.310 от ГПК са отбелязани в книгата за 

открити заседания,  като папките на делата са маркирани с жълт етикет, 

съобразно изискванията на чл.92, ал.5 от ПАРОАВАС/отм./. 

Разпорежданията на председателите на състави се изпълняват в срок от 

съдебния секретар и деловодител. Делата се връщат в законния тридневен 

срок в деловодството. Невръчените съобщения и призовки се докладват 

незабавно на председателите на състави. Съгласно заповед № 

198/06.07.2009г. на административния ръководител на РС-Силистра, 

съдебните деловодители са задължени в едномесечен срок от допускане на 

обезпечението по чл.390 от ГПК да докладват делата на съдиите, с оглед 

преценка на обстоятелствата по чл.390, ал.3 от ГПК.  Деловодството и 

дейността на съдебните секретари са добре организирани, поради което не 

стават причина за забавено движение на дела.  

          През проверявания период  в Районен съд-Силистра  са отсрочени  7 

цели съдебни заседания, насрочени от съдия Чернева, съдия Петрова и съдия 

Борова, но причините са  били обективни. 

          Делата се насрочват ритмично и през кратки интервали.  

          Проверката установи, че през 2013г. са изгубени книжа, образувани в 

гр.д. № 168413г. и 1685/13г. с докладчик съдия Елена Чернева. И двете дела 
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са възстановени по предвидения нормативен ред. От обясненията на съдебния 

деловодител е видно, че загубването е по вина на деловодството. 

Съгласно Заповед № 198/06.07.2009г. на Председателя на Районен съд 

Силистра, спрените дела следва да бъдат проверявани периодично от 

съдебните деловодители. Трайна практика в съда е проверката да се извършва 

веднъж на 2-3 месеца. 

Дейността по прилагане на Наредба № 14/19.11.2009г., за реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”,  

е регулирана със Заповед № 659/14.12.2010г. на Председателя на Районен съд 

Силистра. Определени са три съдебни служителки за работа със системата. 

 През 2012г. и 2013г. на основание заповеди на административния 

ръководител на Окръжен съд-Силистра по чл.86, ал.1,т.6 от ЗСВ са 

извършвани проверки на дейността на съда. И двата случая докладите са 

положителни относно своевременното образуване и разглеждане на делата и 

решаването им в срок.  

 

 

2. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДА 

ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

По данни от Справки за дейността на съдиите за 2012г., в Районен съд-

Силистра са разгледани 2829 граждански дела, включително граждански 

дела, бързи производство по чл.310 от ГПК, административни дела, частни 

граждански дела, заповедни производства по чл.410 и чл.417 от ГПК и други.  

Приключени са 2495 дела или 88 на сто от делата. Висящността на съда е 

увеличена от 325 дела в началото на периода, на 334 дела в края на периода 

или с 9 дела. 

По данни от Справки за дейността на съдиите за 2013г., в Районен съд-

Силистра, са разгледани 2732 граждански дела, включително граждански 

дела, бързи производство по чл.310 от ГПК, административни дела, частни 

граждански дела, заповедни производства по чл.410 и чл.417 от ГПК и други. 

Приключени са 2424 дела или 89 на сто от делата. Висящността на съда е 

намалена от 334 дела в началото на периода на 308 дела в края на периода 

или с 26 дела.  

 

                                       3. УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

Материалната база на Районен съд -Силистра  е добра и достатъчна за 

работата на съда. Съдиите   разполагат със самостоятелни климатизирани 

кабинети, и са оборудвани с  персонални компютърни конфигурации. Съдът 
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разполага с 3 съдебни  зали, което позволява безпрепятствено правораздаване 

на гражданските състави. 

 

 

 

       ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ 

                 В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ. РЕШАВАНЕ НА ДЕЛАТА. 

 

              

                                    СЪДИЯ ЕЛЕНА ЧЕРНЕВА 

 

Съдия Елена Чернева е зам.административен ръководител на съда и е  с 

12 годишен стаж по чл.164 от ЗСВ.  

Видно от справките за дейността на съдиите в Районен съд 

Силистра, през 2012г. съдия Чернева е разгледала 669 граждански дела в 

открито и закрито заседание. Свършени са 587 дела, или 88 на сто от делата. 

Висящността на състава е увеличена в края на 2012г. от 64  на 82 дела, или с 

18 дела.  

През 2013г. съдия Чернева е разгледала 599 граждански дела в открито 

и закрито съдебно заседание. Свършени са 513 дела, или 86 на сто от делата. 

Висящността на състава е отново увеличена от 82 на 86 дела.  

Общо за проверявания период са разгледани 1268 граждански дела в 

открито и закрито съдебно заседание. Свършени са 1100 дела или 87 на сто 

от делата. Висящността на състава е увеличена в края на проверявания 

период спрямо началото му от 64 дела на 86 дела или с 22 дела. 

 

От предоставените за целта на проверката справки е видно, че през 

2012г. съдия Чернева е насрочила 291 граждански дела в 51 открити 

заседания. Средно в заседание са разглеждани около 4 дела. Приключени са 

164 дела, като 148 от тях с решение и 16 дела са прекратени. Съотношението 

приключени и насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер 

на 56 на сто.  

През 2013г. съдия Чернева е насрочила 257 дела в 41 открити съдебни 

заседания. Средно в заседание са разглеждани по 6 дела. Приключени с 

решение са 129 дела и с определение за прекратяване 15 дела, или общо 144 

дела. Съотношението приключени и насрочени дела показва устойчив спрямо 

предходната година коефициент на ефективност, в размер на 56 на сто.  

Общо за проверявания период са насрочени 548 дела, от които 

приключени с решение са 277 дела и с определение за прекратяване 31 дела 
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или 308 дела. Средната ефективност на правораздаване за проверявания 

период възлиза на 56 на сто.  

Проверката на случайно избрани граждански дела, разгледани в 

открито заседание от съдия Елена Чернева показа следното: 

Бяха проверени гр.д. №№ 3124/2011г; 2475/2011г; 61/2012г; 

1259/2012г; 715/2012г; 2278/2011г; 2030/2012г; 2209/2012г; 1946/2012г; 

3058/2011г; 334/2013г; 2322/2012г; 785/2013г; 1648/2013г; 2195/2012г; 

676/2013г; 246/2012г. и др. 

           Съдия Чернева проверява редовността на исковите молби  и се 

произнася с Разпореждане по чл.131 от ГПК в деня следващ  разпределянето 

на делата. Съобщенията до ищеца за поправяне на констатирана нередовност, 

или  до ответника ведно с исковата молба и книжата по делото, се изпращат в 

деня на произнасяне на съда, или най-късно  на следващия ден.  

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

се произнася незабавно с определение по чл.140 от ГПК. Определенията 

съдържат произнасяне по доказателствените искания на страните и по 

доказателствената тежест. Делата се разглеждат обикновено в едно или две 

съдебни заседания. Недостатък в работата на състава е липсата на 

разпореждане по чл.131 от ГПК и на определение по чл.140 от ГПК по 

бракоразводните дела, водени по чл.49 от СК. Така по гр.д. № 246/2012г.,  

съдът е  постановил единствено призоваване на страните и е насрочил делото. 

Липсва разпореждане за изпращане на препис от исковата молба на 

ответника. В призовката до ответника е посочено, че приложено се  изпраща 

препис от исковата молба и от доказателствата. В индивидуална беседа, 

съдия Чернева изрази становище, че този начин на процедиране е практика в 

съда, основаваща се на практика на ВКС, като бе представено и определение 

на последния, постановено по гр.д. № 1286/2011г. ІІІ ГО с докладчик съдия 

Олга Керелска. Съгласно същото, брачните искове се разглеждат по реда на 

особено исково производство регламентирано в Глава ХХVІ от ГПК, „което 

изключва прилагането на общото правило за отговор по чл.131 ГПК”. 

Несъмнено специалният процесуален ред за разглеждане на посочените дела 

изключва прилагането на общото правило за отговор, но не изключва 

задължението на съда да постанови разпореждане основаващо се  на  

съответната правна норма. Единствената правна норма уреждаща 

задължението на съда да изпрати препис от исковата молба и от 

доказателствата на ответника е чл.131 от ГПК. Разпореждането на съда 

задължително следва да съдържа указание какво точно да се връчи на 

ответника. Не е нормално преценката за това, какво да се изпрати на 

ответника да бъде оставяна на съдебния служител. Друго съображение в 

подкрепа на становището на проверяващите, за задължително приложение на 
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разпоредбата на чл.131 от ГПК по брачните дела, е нормата на чл.211 от 

същия кодекс.Съгласно  последната, насрещен иск може да се предяви само в 

срока за отговор на исковата молба. Тази императивна разпоредба задължава 

по категоричен начин съдът да постановява размяна на книжа, независимо от 

вида на производството. В противен случай, страната би била лишена от 

възможността на упражни процесуалните си права.  

 Липсата на определение по чл.140 от ГПК по делата по чл.49 от СК е 

също необяснима, но е практика, както на този съдебен състав, така и на 

останалите съдебни състави, както ще бъде посочено по-долу.  

             Случаите на отлагане на делата поради непризовани или късно 

призовани страни са редки. При извършване на проверката не са 

констатирани случаи на оставяне без движение на исковата молба, или 

прекратяване на съдебното производство, поради недопустимост на иска, 

забелязани в открито съдебно заседание. 

Вследствие  на доброто проучване на делата преди съдебно заседание, 

през проверявания период, съдия Чернева е постановила само едно 

определение за отменен ход по същество, а именно по гр.д.№ 386/2012г. 

           Проверката на гражданските дела разглеждани по правилата на Глава 

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

и сл. от ГПК се спазват стриктно от съдия Чернева 

              При проверката не се констатира нарушение на разпоредбата на 

чл.312, ал.1 от ГПК, относно срока за изготвяне на доклад по делото и за 

определението за насрочване на същото.   Прилага се разпоредбата на чл.315, 

ал.2 ГПК, относно посочване на дата за произнасяне 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.  

              Видно от предоставените за целта на проверката справки, през 

проверявания период, съдия Чернева е постановила 46 съдебни решения 

извън срока по чл. 235, ал.5 от ГПК. Всички просрочия са в рамките на 

разумния срок по чл.13 от ГПК, но следва да се положат усилия за 

недопускането им, предвид обстоятелството, че съдия Чернева е 

административен ръководител и като такъв е необходимо да упражнява 

контрол върху всички съдии, относно срочността на решаване на делата. 

            По отношение качеството на работа бе установено, по данни от 

изготвени за целта на проверката справки,  че през проверявания период са 

обжалвани 102 съдебни акта, постановени от съдия Елена Чернева. Изцяло са 

потвърдени 78 съдебни актове, или  77 на сто от всички обжалвани актове, 

което показва много добро  качество на правораздаване. 
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                          СЪДИЯ ЛЮБА КАРАГЕОРГИЕВА 

 

Съдия Люба Карагеоргиева е  с 17 годишен стаж по чл.164 от ЗСВ. 

През по-голямата част от 2012г., както бе посочено и по –горе, съдия 

Карагеоргиева е била командирована в ОС Силистра. 

Видно от справките за дейността на съдиите в Районен съд 

Силистра, през 2012г. съдия Карагеоргиева е разгледала 84 граждански дела 

в открито и закрито заседание, като всичките са приключени. 

През 2013г. съдия Карагеоргиева е разгледала 545 граждански дела в 

открито и закрито съдебно заседание. Свършени са 481 дела, или 88 на сто от 

делата. В края на периода са останали несвършени 84 дела.  

Общо за проверявания период са разгледани 629 граждански дела в 

открито и закрито съдебно заседание. Свършени са 565 дела или 90 на сто от 

делата. Висящността на състава е увеличена в края на проверявания период 

спрямо началото му с 84 дела. 

           От предоставените за целта на проверката справки е видно, че през 

2012г. съдия Карагеоргиева е насрочила 47 граждански дела в 10 открити 

заседания. Средно в заседание са разглеждани около 5 дела. Приключени са 

24 дела, като 22 от тях са приключени с решение и 2 дела са прекратени. 

Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 51 на сто.  

През 2013г. съдия Карагеоргиева е насрочила 158 дела в 36 открити 

съдебни заседания. Средно в заседание са разглеждани по 4 дела. 

Приключени с решение са 94 дела и с определение за прекратяване 12 дела, 

или общо 106 дела. Съотношението приключени и насрочени дела показва 

значително повишен спрямо предходната година коефициент на ефективност, 

в размер на 67 на сто.  

Общо за проверявания период са насрочени 205 дела, от които 

приключени с решение са 116 дела и с определение за прекратяване 14 дела 

или 130 дела. Средната ефективност на правораздаване за проверявания 

период възлиза на 59 на сто.  

Проверката на случайно избрани граждански дела, разгледани в 

открито заседание от съдия Люба Карагеоргиева показа следното: 

Бяха проверени гр.д. №№ 1730/11г; 3129/11г; 2842/11г; 1571/11г; 

2978/11г; 531/13г; 546/13г; 62/13г; 462/13г; 2524/11г; 2628/11г; 2951/11г; 

1259/11г; 2049/11г; 1615/11г; 3046/11г; 211/13г; 92/13г; 1480/13г; 1693/13г. 

1956/13г. и др. 

           Съдия Карагеоргиева проверява редовността на исковите молби  и се 

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

делата. Съобщенията до ищеца за поправяне на констатирана нередовност 
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или, до ответника ведно с исковата молба и книжата по делото, се изпращат в 

деня на произнасяне на съда, или най-късно  на следващия ден.  

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

Карагеоргиева се произнася незабавно с определение по чл.140 от ГПК. 

Определенията съдържат произнасяне по доказателствените искания на 

страните и по доказателствената тежест. По делата с правно основание чл.422 

от ГПК с определенията се приема и прилага частното гражданско дело, 

което е предварително изискано. Прави обаче впечатление, че в  

определенията липсва правна квалификация и не са основани на разпоредбата  

на чл.140 от ГПК. Делата се разглеждат обикновено в две или три  съдебни 

заседания.  Недостатък в работата на състава е  отново, както и при 

предишния състав, липсата на разпореждане по чл.131 от ГПК и на 

определение по чл.140 от ГПК по бракоразводните дела, водени по чл.49 от 

СК. Така по гр.д. № 546/2013г.,  съдът е  постановил единствено насрочване 

на  делото  и призоваване на страните. Отново липсва  разпореждане за 

изпращане на препис от исковата молба на ответника. В призовката до 

ответника е посочено, че приложено се  изпраща препис от исковата молба и 

от доказателствата. Постъпил е и отговор от ответника, върху който съдия 

Карагеоргиева е разпоредила да бъде връчен на ищеца. Отново не е 

постановено определение по чл.140 от ГПК. Съдът е преминал направо към 

разглеждане на делото в открито съдебно заседание. По гр.д. № 2112/2011г. е 

установен същия пропуск, което налага извода, че посоченият начин на 

работа при разглеждане на делата по чл.49 от СК е трайна практика, чиито 

недостатъци бяха обсъдени  при състава, председателстван от съдия Чернева. 

По различен начин действа съдът при разглеждане на делата с правно 

основание чл. 19 от ЗГрР. Така по гр.д. № 3129/11г. за промяна на фамилно 

име като заинтересована страна не е призована Районна прокуратура- 

Силистра. По гр.д. № 462/13г. този пропуск е отстранен.  

           Случаите на отлагане на делата поради непризовани или късно 

призовани страни са редки. При извършване на проверката не са 

констатирани случаи на оставяне без движение на исковата молба, или 

прекратяване на съдебното производство, поради недопустимост на иска, 

забелязани в открито съдебно заседание. 

Следствие  на доброто проучване на делата преди съдебно заседание, 

през проверявания период, съдия Карагеоргиева е постановила само едно 

определение за отменен ход по същество, а именно по гр.д.№ 1631/2013г. 

           Проверката на гражданските дела, разглеждани по правилата на Глава 

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

и сл. от ГПК се спазват стриктно от съдия Карагеоргиева. 
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              При проверката не се констатира нарушение на разпоредбата на 

чл.312, ал.1 от ГПК, относно срока за изготвяне на доклад по делото и за 

определението за насрочване на същото.   Прилага се разпоредбата на чл.315, 

ал.2 ГПК, относно посочване на дата за произнасяне 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.  

              Видно от предоставените за целта на проверката справки, през 

проверявания период, съдия Карагеоргиева е постановила 4 съдебни решения 

извън срока по чл. 235, ал.5 от ГПК. Всички просрочия са в рамките на 3-5 

дни, поради което не следва да бъдат възприемани като съществени 

               Относно  качеството на работа, по данни от изготвени за целта на 

проверката справки,  бе установено, че през проверявания период са 

обжалвани 45 съдебни акта, постановени от съдия Люба Карагеоргиева. 

Изцяло са потвърдени 35 съдебни актове, или  78 на сто от всички обжалвани 

актове, което показва много добро  качество на правораздаване. 

  

  

                                 СЪДИЯ ЖАНЕТ БОРОВА 

 

     Съдия Жанет Борова  е  с 13 годишен стаж по чл.164 от ЗСВ.  

     Видно от справките за дейността на съдиите в Районен съд 

Силистра, през 2012г. съдия Борова е разгледала 696 граждански дела в 

открито и закрито заседание, от които  са приключени 613 дела или 88 на 

сто.В края на периода висящността е увеличена от 81 дела на 83 дела. 

      През 2013г. съдия Борова е разгледала 515 граждански дела в 

открито и закрито съдебно заседание. Свършени са 429 дела, или 83 на сто от 

делата. В края на периода висящността на състава е повишена от 83 дела на 

86 дела.  

      Общо за проверявания период са разгледани 1211 граждански дела в 

открито и закрито съдебно заседание. Свършени са 1042 дела или 86 на сто 

от делата. Висящността на състава е увеличена с 5 дела.  

                От предоставените за целта на проверката справки е видно, че 

през 2012г. съдия Борова е насрочила 303 граждански дела в 72 открити 

заседания. Средно в заседание са разглеждани около 4 дела. Приключени са 

160 дела, като 150 от тях са приключени с решение и 10 дела са прекратени. 

Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 53 на сто.  

     През 2013г. съдия Борова е насрочила 238 дела в 62 открити съдебни 

заседания. Средно в заседание са разглеждани по 4 дела. Приключени с 

решение са 90 дела и с определение за прекратяване 8 дела, или общо 98 дела. 
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Съотношението приключени и насрочени дела показва значително занижен 

спрямо предходната година коефициент на ефективност, в размер на 38 на 

сто.  

Общо за проверявания период са насрочени 541 дела, от които 

приключени с решение са 240 дела и с определение за прекратяване 18 дела 

или 258 дела. Средната ефективност на правораздаване за проверявания 

период възлиза на 48  на сто.  

Проверката на случайно избрани граждански дела, разгледани в 

открито заседание от съдия Жанет Борова показа следното: 

Бяха проверени гр.д. №№ 27/13г; 391/13г; 246/13г; 1367/12г; 2049/12г; 

761/12г; 1411/12г; 2191/12г; 1525/12г; 1901/12г; 2238/12г; 624/13г; 208/13г; 

2789/11г; 608/12г; 2095/12г; 2329/11г; 2153/11г; 356/12г; 1029/12г; 865/13г; 

2144/12г. и др. 

           Съдия Борова проверява редовността на исковите молби  и се 

произнася с Разпореждане по чл.131 от ГПК, обикновено в деня следващ   

разпределянето на делата. Съобщенията до ищеца за поправяне на 

констатирана нередовност, или до ответника ведно с исковата молба и 

книжата по делото, се изпращат в деня на произнасяне на съда, или най-късно  

на следващия ден.  

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

невинаги се произнася незабавно с определение по чл.140 от ГПК. Така по 

гр.д. № 1525/12г. съдът се е произнесъл 14 дни след изтичане на срока за 

отговор; по гр.д. № 1411/12г. съдът е провел подготовката на делото в 

закрито заседание 6 дни след изтичане на едномесечния срок по чл.131 от 

ГПК; по гр.д. № 2191/12г. забавянето е с 11 дни. Определенията съдържат 

произнасяне по доказателствените искания на страните и по 

доказателствената тежест. По делата с правно основание чл.422 от ГПК, едва 

с определенията по чл.140 от ГПК се изисква частното гражданско дело по 

чл.410 от ГПК. Този начин на работа забавя производството тъй като,  

подготовката на делото в закрито заседание, завършваща с  определението по 

чл. 140 от ГПК е последният момент за проверка на редовността и 

допустимостта на иска. Но проверката не може да бъде извършена без 

частното гражданско дело по чл.410 от ГПК, най малко за да се установи дали 

коректно е внесена държавната такса. Отново, както и в предишните състави  

прави обаче впечатление, че определенията не са правно квалифицирани и не 

се основават  на  правната норма на чл.140 от ГПК. Делата се разглеждат 

обикновено в две или три  съдебни заседания.  Недостатък в работата и на 

този състав е  липсата на разпореждане по чл.131 от ГПК и на определение по 

чл.140 от ГПК по бракоразводните дела, водени по чл.49 от СК. Така по гр.д. 

№ 246/13г. и по гр.д. № 2095/12г.,  съдът с ръкописна резолюция е 
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постановил насрочване на делото, призоваване на страните и изпращане на 

копие от исковата молба и от доказателствата на ответника. Отново по 

бракоразводните дела по исков път не се  постановяват определения по 

чл.140 от ГПК. Съдът преминава направо към разглеждане на делото в 

открито съдебно заседание.  

По делата с правно основание чл. 19 от ЗГрР, съдия Борова призовава 

както общината, така и прокуратурата в качеството им на заинтeрeсовани 

страни. Считаме, че процедурата по разглеждането на този вид дела, изисква 

задължителното участие  на прокуратурата, с оглед избягване на 

възможността за осуетяване на евентуално наказателно преследване.  

           Случаите на отлагане на делата поради непризовани или късно 

призовани страни са редки. При извършване на проверката се констатира 

един случай на оставяне без движение на исковата молба, или прекратяване 

на съдебното производство, поради недопустимост на иска, забелязани в 

открито съдебно заседание. По гр.д. № 1026/13г. в срока за произнасяне с 

решение, съдът е установил, че не е внесен пълния размер на държавната 

такса и липсват доказателства за активна процесуална легитимация. Предвид 

това обстоятелство, съдия Борова е постановила определение за отменен ход 

по същество, оставила е производството без движение, дала е указания до 

ищеца и съответно срок за изпълнението им.  

           Проверката на гражданските дела разглеждани по правилата на Глава 

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

и сл. от ГПК не се спазват стриктно от съдия Борова. По проверените гр.д. 

№№ 27/13г; 2789/11г; 356/12г; 1029/12г; 865/13г. и 2144/12г. се установи че 

срокът за постановяване на размяна на книжа по чл.131 от ГПК в деня на 

постъпване на исковите молби се спазва. Но не се съблюдава разпоредбата на 

чл.312, ал.1 от ГПК, относно срока за изготвяне на доклад по делото и за 

определението за насрочване на същото, в деня на изтичане на срока за 

отговор или постъпване на такъв. Делата невинаги се насрочват в 

триседмичен срок. Не се прилага и разпоредбата на чл.315, ал.2 ГПК, относно 

посочване на дата за произнасяне с решение. Не се  спазва  нормата на чл.316 

от ГПК за постановяване на решението в двуседмичен срок след заседанието, 

в което е приключило разглеждането на делото. Не бе установено особено 

различие при  разглеждане на делата по реда на Глава ХХV от ГПК и 

разглеждането на делата по общия ред. Сроковете при първия вид дела са 

малко по съкратени, но не са правно регламентираните в ГПК. 

              Видно от предоставените за целта на проверката справки, през 

проверявания период, съдия Борова  е постановила 55 съдебни решения, 

извън срока по чл. 235, ал.5 от ГПК. Особено голямо е забавянето по гр.д. № 

1572/11г. с около 5 месеца след срока по чл.345, ал.5 от ГПК; по гр.д. № 
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231/12г. с около 6 месеца и по гр.д. № 379/12г. с около 5 месеца. Останалите 

решения са постановени със забавяне не надвишаващо 3 месечен срок, но 

предвид неособената сложност на казусите, не следва да се приема този срок 

за разумен. Необходимо е да бъдат положени повече усилия за срочното 

решаване на делата, въпреки че по  време на съставяне на настоящия акт 

постъпиха 5 съдебни решения, постановени от съдия Борова. Освен 

забавеното разглеждане на делата прави впечатление и практиката на съдия 

Борова да вписва съдебното решение в протокола от съдебно заседание, както 

е по гр.д. № 2191/12г. Тази практика следва да бъде преустановена, тъй като 

съдебното решение след постановяването му има самостоятелно битие. 

Постановяването  му в самостоятелен акт не е само въпрос на прецизна 

правна техника, но и на определен авторитет на съда. Освен това, издаването 

на заверен препис от съдебното решение ще съдържа в себе си и препис от 

протокола, което не изглежда твърде сериозно. Срокът на съхраняване на 

съдебните решения и на книжата по делата е също различен. Поради тези и 

редица други правно теоретични съображения е необходимо практиката на 

постановяване на съдебно решение в протокол от съдебно заседание да бъде 

преустановена.  

           По отношение качеството на работа бе установено, по данни от 

изготвени за целта на проверката справки,  че през проверявания период са 

обжалвани 121 съдебни акта, постановени от съдия Жанет Борова. Изцяло са 

потвърдени 71 съдебни актове, или  59 на сто от всички обжалвани актове, 

което показва относително добро  качество на правораздаване. 

 

 

                  СЪДИЯ МАРИЯ ПЕТРОВА 

 

Съдия Мария Петрова  е  с 10 годишен стаж по чл.164 от ЗСВ.  

Видно от справките за дейността на съдиите в Районен съд 

Силистра, през 2012г. съдия Петрова е разгледала 695 граждански дела в 

открито и закрито заседание, от които  са приключени 613 дела или 88 на 

сто.В края на периода висящността е увеличена от 71 дела на 82 дела. 

През 2013г. съдия Петрова е разгледала 563 граждански дела в открито 

и закрито съдебно заседание. Свършени са 491 дела, или 87 на сто от делата. 

В края на периода висящността на състава е намалена  от 82 дела на 72 дела.  

Общо за проверявания период са разгледани 1258 граждански дела в 

открито и закрито съдебно заседание. Свършени са 1104 дела или 88 на сто 

от делата. Висящността на състава е увеличена незначително с едно дело, но 

е устойчиво висока през двете години на проверявания период.  
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           От предоставените за целта на проверката справки е видно, че през 

2012г. съдия Петрова е насрочила 317 граждански дела в 58 открити 

заседания. Средно в заседание са разглеждани около 5 дела. Приключени са 

176 дела, като 152 от тях са приключени с решение и 24 дела са прекратени. 

Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 56 на сто.  

През 2013г. съдия Петрова е насрочила 232 дела в 54 открити съдебни 

заседания. Средно в заседание са разглеждани по 4 дела. Приключени с 

решение са 115 дела и с определение за прекратяване 10 дела, или общо 125 

дела. Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент на 

ефективност, в размер на 54 на сто.  

Общо за проверявания период са насрочени 549 дела, от които 

приключени с решение са 267 дела и с определение за прекратяване 34 дела 

или 301 дела. Средната ефективност на правораздаване за проверявания 

период възлиза на 55  на сто.  

Проверката на случайно избрани граждански дела, разгледани в 

открито заседание от съдия Мария Петрова показа следното: 

Бяха проверени гр.д. №№ 2016/12г;  533/12г; 532/12г; 661/12г; 

408/12г; 2099/12г; 806/12г; 813/12г; 424/12г; 04/12г; 2651/10г; 3064/11г; 

161/13г; 450/13г; 1791/12г; 1333/12г; 923/13г; 1653/13г; 2375/12г; 100/13г; 

2251/12г; 2283/12г; 2320/12г; 1338/12г. и др. 

           Съдия Петрова проверява редовността на исковите молби  и се 

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

делата, или най-късно на следващия ден. Съобщенията до ищеца за 

поправяне на констатирана нередовност, или до ответника ведно с исковата 

молба и книжата по делото, се изпращат в деня на произнасяне на съда, или 

най-късно  на следващия ден. По делата с правно основание чл.422 от ГПК, 

още с постъпване на книжата  се изискват частните граждански производства 

с цел  проверка на редовността и допустимостта на иска. 

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

се произнася незабавно с определение по чл.140 от ГПК. Определенията 

съдържат произнасяне по доказателствените искания на страните и по 

доказателствената тежест. Делата се разглеждат обикновено в две или три  

съдебни заседания.  Недостатък в работата и на този състав е  липсата на 

разпореждане по чл.131 от ГПК и на определение по чл.140 от ГПК по 

бракоразводните дела, водени по чл.49 от СК. Така по гр.д. № 1338/2012г. и 

по гр.д. № 532/12г.,  съдът с резолюция е постановил насрочване на делото, 

призоваване на страните и изпращане на копие от исковата молба и от 

доказателствата на ответника. Отново по бракоразводните дела водени по 
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исков път не се  постановяват определения по чл.140 от ГПК. Съдът 

преминава направо към разглеждане на делото в открито съдебно заседание.  

По делата с правно основание чл. 19 от ЗГрР съдия Петрова не 

призовава прокуратурата в качеството и на заинтересована страна, който 

недостатък следва да се поправи предвид съображенията изложени по-горе. 

           Случаите на отлагане на делата поради непризовани или късно 

призовани страни са редки. При извършване на проверката не се 

констатираха случаи на оставяне без движение на исковата молба, или 

прекратяване на съдебното производство, поради недопустимост на иска,  

забелязани в открито съдебно заседание. 

            В резултат на доброто проучване на делата преди съдебно заседание, 

съдия Петрова за проверявания период е постановила само едно определение 

за отменен ход по същество. По гр.д. № 533/12г., в срока за решаване, съдът е 

установил липсата на допълнителни доказателства, което е пречка за 

произнасяне по един от съединените искове. Това е наложило отмяна на хода 

по същество и възобновяване на производството.  

           Проверката на гражданските дела разглеждани по правилата на Глава 

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

и сл. от ГПК се спазват стриктно от съдия Петрова. Спазва се срокът за 

постановяване на размяна на книжа по чл.131 от ГПК в деня на постъпване на 

исковите молби. Съблюдава се разпоредбата на чл.312, ал.1 от ГПК, относно 

срока за изготвяне на доклад по делото и за определението за насрочване на 

същото в деня на изтичане на срока за отговор или постъпване на такъв. 

Делата се насрочват в триседмичен срок. Прилага се и разпоредбата на 

чл.315, ал.2 ГПК, относно посочване на дата за произнасяне с решение и се 

спазва  нормата на чл.316 от ГПК за постановяване на решението в 

двуседмичен срок след заседанието, в което е приключило разглеждането на 

делото.  

              Видно от предоставените за целта на проверката справки, през 

проверявания период, съдия Петрова  е постановила 61 съдебни решения 

извън срока по чл. 235, ал.5 от ГПК. Забавянията, след изтичане на 

едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК, не са особено големи, но не следва 

да се допускат предвид натовареността на състава и неособената сложност на 

съдебните казуси.  

           По отношение качеството на работа бе установено, по данни от 

изготвени за целта на проверката справки,  че през проверявания период са 

обжалвани 109 съдебни акта, постановени от съдия Мария Петрова. Изцяло 

са потвърдени 84 съдебни актове, или  77 на сто от всички обжалвани актове, 

което показва високо  качество на правораздаване. 
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  СЪДИЯ ПЕТЪР ПЕТРОВ 

 

Съдия Петър Петров е с 4 години стаж по чл.164 от ЗСВ.  

Видно от справките за дейността на съдиите в Районен съд Силистра, 

през 2012г. съдия Петров е разгледал 684 граждански дела в открито и 

закрито заседание. Свършени са 597 дела или 87 на сто от делата. 

Висящността на състава в края на 2012г. е увеличена с 13 дела от 64 на 87 

дела.  

През 2013г. съдия Петров е разгледал 508 дела, като всичките са 

приключени. Няма останали дела за разглеждане в края на периода. От 

2014г., съдия Петров правораздава в Районен съд- Несебър. 

           От предоставените за целта на проверката справки е видно, че през 

2012г. съдия Петров е насрочил 273 граждански дела в 71 открити заседания. 

Средно в заседание са разглеждани около 4 дела. Приключени с решение  са 

140 дела и с определение за прекратяване 11 дела или общо 151 дела. 

Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 55 на сто.  

През 2013г. съдия Петров е насрочил 306 дела в 53 открити съдебни 

заседания. Средно в заседание са разглеждани по 6 дела. Приключени с 

решение са 118 дела и с определение за прекратяване 23 дела, или общо 141 

дела. Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 46 на сто.  

Общо за проверявания период са насрочени 579 дела, от които 

приключени с решение са 258 дела и с определение за прекратяване 34 дела. 

Средната ефективност на правораздаване за проверявания период възлиза на 

50 на сто.  

  Проверката на случайно избрани граждански дела, разгледани в 

открито заседание от съдия Петър Петров показа следното: 

Бяха проверени гр.д. №№ 1998/11г; 2836/11г; 92/12г; 2838/11г; 

224/12г; 2977/11г; 2523/11г; 1387/12г; 588/12г; 343/12г; 558/12г; 1055/12г; 

2094/12г; 2137/12г; 2174/12г; 1347/12г; 786/12г; 321/12г; 370/13г; 1620/13г. и 

др. 

           Съдия Петров проверява редовността на исковите молби  и се 

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

делата, или най-късно на следващия ден, като съобщенията до ответника, 

ведно с исковата молба и книжата по делото се изпращат незабавно. По 

същия начин съдия Петров действа при констатирана нередовност на 

исковата молба.  

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

се произнася незабавно с определение по чл.140 от ГПК. Определенията 
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съдържат произнасяне по доказателствените искания на страните и по 

допускане на доказателствата, които са допустими,  относими и необходими. 

Определенията съдържат и проекти за доклади със съдържание 

съответстващо на предписаното от чл.146 от ГПК. Делата се разглеждат 

обикновено в едно, или две съдебни заседания. По брачните дела, по чл.49 от 

СК, съдът разпорежда размяна на книжа по чл.131 от ГПК за разлика от 

всички други състави. Произнася се и с определение по чл.140 от ГПК. По 

делата с правно основание чл.422 от ГПК се прилага наложената в повечето 

състави практика за изискване на частното гражданско производство с 

определенията по чл.140 от ГПК. Както бе посочено по-горе, този начин на 

работа предполага забавяне на производството, тъй като проверката по 

редовността и допустимостта на иска може да бъде извършена едва в първото 

съдебно заседание. Така съдът е действал по гр.д. №  224/12г; 588/12г; 

2174/12г. и др. 

            Случаите на отлагане на делата поради непризовани или късно 

призовани страни са единични. При извършване на проверката не са 

констатирани случаи на оставяне без движение на исковата молба, или 

прекратяване на съдебното производство поради недопустимост на иска, 

забелязани в открито съдебно заседание. При неоткриване на ответника на 

посочения адрес се прилагат разпоредбите на Наредба № 14, което ускорява 

производството. 

            За проверявания период съдия Петров не е  постановявал определение 

за отменен ход по същество.  

           Проверката на съдебните граждански дела разглеждани по правилата 

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

чл.310 и сл. от ГПК срокове невинаги се спазват от съдия Петров. Така по 

гр.д. № 1347/12г. проверката на исковата молба по чл.311, ал.1 от ГПК не е 

извършена в деня на постъпването и на 03.08.2012г., а на 10.09.2012г. когато 

е разпоредена и размяна на книжа. От предоставената за целта на проверката 

справка е видно, че съдия Петров не е ползвал отпуск през визирания период. 

По същото дело при постъпил отговор на исковата молба на 25.10.2012г., 

съдът е постановил разпореждане по чл.312 от ГПК едва на 10.12.2012г., 

почти месец и половина след предписаният от закона срок. Невинаги се 

спазва и срокът за насрочване на делата в триседмичен срок. Така е по гр.д. 

№№ 786/12г; 321/12г; 1347/12г. и др. 

           Спазва се разпоредбата на чл.315, ал.2 от ГПК и на двуседмичния срок 

за постановяване на решение по чл.316 от ГПК. 

  Видно от предоставените за целта на проверката  справки, през 

проверявания период  съдия Петров е постановил 120 съдебни решения извън 

срока по чл.235, ал.5 от ГПК. Повечето от тях са постановени в тримесечен 
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срок след срока по чл.235, ал.5 от ГПК. Но по гр.д. № 1288/11г; гр.д. № 

1352/11г. гр.д. №1998/11г. и гр.д. № 812/12г.   просрочието е с около 5 месеца 

след едномесечния срок. Тези забавяния са неоправдани, предвид средно 

високата натовареност на състава и вида на съдебните казуси.  

            Относно качеството на работа проверката установи, че през 

проверявания период от върнатите  обжалвани 149 съдебни акта, постановени 

от съдия Петър Петров, изцяло потвърдените са 70 акта или 47 на сто.  

 

  

                     ІІІ. НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО   

                     ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

 

 Видно от представената за целта на проверката справка, в Районен съд 

Силистра към момента на проверката  има 14 неприключени граждански  

дела  образувани преди 01.01.2012г. Всички дела са за делба, производството 

е във втора фаза и се намират в текущ архив поради невнасяне на съдебни 

такси. Въпреки, че причината за неприключването на делата е извън съда, 

последният следва  да положи усилия според правомощията си за възможно 

по-бързото им решаване. 

 Спрените дела,  се проверяват съгласно издадената заповед на 

административния ръководител и трайно установената практика в съда, за 

което са направени съответните бележки между кориците им, но е добре 

проверката да бъде извършвана ежемесечно.  

 

ІV. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ВЪЗЗИВНИТЕ ЖАЛБИ 

 

Постъпилите по делата въззивни жалби се администрират 

своевременно. Не беше установено забавяне на съда при проверката им и 

изпращането им на въззиваемата страна за становище. Незабавно след 

изтичане на срока за становище от въззиваемата страна, съдът разпорежда 

изпращането на делото на Окръжен съд- Силистра.  

 

 

                    V.ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

         Частни граждански дела по чл.390 от ГПК 

 

За проверявания период, в Районен съд Силистра, са образувани  и 

разгледани  26 частни граждански дела с правно основание чл.390 от ГПК.  

Делата се разглеждат от дежурен съдия, както бе посочено в Раздел І.1. от 
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Акта. Предвид обстоятелството, че недобросъвестни страни могат да 

използват обезпечителното производство за постигане целите на исковия 

процес и с оглед избягване на съмнения в безпристрастността на съда, следва 

тази практика да бъде преустановена и делата да бъдат разпределяни чрез 

електронната система за случаен подбор.  Бяха проверени ч.гр.д. №№ 

719/13г; 235/12г; 716/12г; 989/12г; 850/12г; 1400/12г; 2491/12г; 450/12г; 

156/13г; 651/11г; 13/12г; 1190/12г; 1477/12г; 1372/13г; 1984/12г; 1275/12г; 

213/13г; 2027/13г. и др. 

           При направената проверка се констатира, че по всички дела е спазена 

местната и родова подсъдност. 

           Молбите по чл. 390 от ГПК  се разглеждат в деня на постъпването им, 

освен когато се оставят без движение поради констатирана нередовност. Така 

е оставено производството по  ч.гр.д. № 716/12г. с докладчик съдия Борова,  

и по ч.гр.д. №450/12г. с докладчик съдия Петров. Възниква  въпроса, дали 

следва в това производство да бъдат прилагани разпоредбите на чл.129 от 

ГПК, или следва да бъде постановяван направо отказ за допускане на 

предварително обезпечение, предвид императивната норма по  чл.395, ал.2 от 

ГПК за произнасяне на съда в деня на постъпване на молбата. 

          В определенията се изследва обезпечителната нужда и вероятната 

основателност на бъдещия иск. Допуснатите обезпечения не надвишават  

размера на бъдещия иск.  

           Спазва се и императивната разпоредба по чл.390, ал.4 от ГПК за 

определяне на гаранция при постановяване на обезпечителна мярка „спиране 

на изпълнението”.           

           Във всички проверени определения за допускане на обезпечение на 

бъдещ иск е посочен  срок за предявяване на обезпечения иск, който не 

излиза от рамките на предвидения в чл.390, ал.3 от ГПК. Но началният 

момент на този срок  е определен различно в различните състави.Съдия 

Борова и съдия Чернева не определят начален момент. Съдия Петров го 

определя от датата на получаване на обезпечителната заповед от молителя. 

Съдия Петрова и Карагеоргиева го определят от датата на получаване на 

съобщение за постановеното определение за допускане на обезпечението. 

Необходимо е тази разнородна практика да бъде уеднаквена.   

           Проверката констатира, че по всички определения изрично се посочват 

последиците по чл. 390, ал. 3 от ГПК, за служебна отмяна  при непредставяне 

на доказателства за предявения иск в определения срок. Съдът изпълнява и  

задължението си за служебна отмяна на наложените обезпечения при 

наличие на предпоставките за това в посочения законов текст,с някои 

незначителни отклонения.  

  



 21 

 

Заповедни производства 

 

В Районен съд- Силистра за проверявания период са разгледани общо 

3758 дела, образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Заповедни 

производства са разглеждани от всички съдии. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 

11/12г; 119/13г; 990/13г; 1076/13г; 224/13г; 1751/13г; 2361/12г; 803/12г; 

1244/12г; 54/13г; 904/12г; 26/12г; 6588/12г; 1170/12г; 2389/13г; 2312/13г; 

79/12г; 1078/13г; 42/12г; 248/12г; 290/12г; 346/12г; 237/12г; 722/13г; 

358/13г; 103/13г; 1664/13г; 84/12г; 562/13г; 1514/12г; 515/12г; 271/12г; 

2333/13г; 1175/12г; 600/12г; 2333/12г; 2279/13г; 1779/13г; 270/13г; 104/13г; 

1420/12г; 963/13г; 1092/13г; 1707/12г; 1716/12г; 1732/12г; 907/12г; 2217/12г; 

622/12г; 702/12г; 600/12г; 1545/13г; 392/13г. 

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.  

При редовно връчено съобщение до длъжника, и след изтичане на 

двуседмичния срок по чл. 414, ал.2 от ГПК, съдът е издавал 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. Спазва се и разпоредбата 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.  

 

 

          Други частни граждански дела 

 

           По данни от представените справки, през проверявания период в 

Районен съд Силистра са разгледани 383 други частни граждански дела, 

извън заповедните и обезпечителните производства. Всички дела са 

приключени. По делата с правно основание чл.130, ал.3 от Семейния кодекс 
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се изискват и прилагат социални доклади от Дирекция „Социално 

подпомагане” или се призовават техни представители.  

 

 

VІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИ НА ИВСС, ОТПРАВЕНИ    

        ПРИ ПРЕДИШНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА 

 

Инспекторатът към ВСС е извършил планова проверка на РС Силистра 

през 2009г., която е приключила с Акт за резултати от проверка. Предвид 

констатирани недостатъци в работата на съда, в Акта са отправени препоръки 

до Административния ръководител на съда, а именно: акуратно водене на 

описната книга на хартиен носител; редовно администриране на спрените 

дела и обръщане внимание на съдия Борова с оглед приключване на 

гражданските производства в разумните срокове съгласно чл.13 от ГПК и 

постановяване на съдебните решения в срока по чл.235, ал.5 от ГПК. За 

изпълнение на препоръките председателят на РС-Силистра е отговорил с 

писмо вх. № към З-40/13.07.2009г., към което са приложени и съответните 

заповеди. От съдържанието на приложените заповеди е видно, че 

препоръките са изпълнени. Настоящата проверка също констатира, че няма 

отклонение от изпълнението им. Но в обстоятелствената част на Акта бе 

посочено, че съдия Жанет Борова продължава практиката си на забавено 

решаване на делата и бе констатирано неспазване на императивните срокове 

по Глава ХХV от ГПК „Бързо производство”. Установените забавяния  

показват, че наложената със заповед на Председателя на РС Силистра № 

199/06.07.2009г. дисциплинираща мярка „обръщане на внимание по чл.327 от 

ЗСВ” на съдия Борова, не е изпълнила функцията си, което налага  вземане на 

нови административни мерки. 

 

          На основание гореизложените констатации, Инспекторатът към 

ВСС направи следните  

 

            ИЗВОДИ: 

 

            ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

 

В Районен съд Силистра е създадена много добра организация по 

образуването на гражданските дела, насрочването и разглеждането им в 

открити заседания, организацията на дейността на съдебното деловодство и 

съдебните секретари, в съответствие с професионалния опит на 

Административния ръководител на съда, съдия Росен Костадинов.  
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           В съда е създадена специализация на съдиите по гражданска и 

наказателна материя, което е предпоставка за бързото и безпрепятствено 

разглеждане на гражданските дела. Натовареността на съдебните състави е 

равномерна и средна за страната по критериите възприети от ВСС. 

Деловодните книги се водят съобразно изискванията на 

ПАРОАВАС/отм./. В електронната деловодна система се отразяват всички 

съдопроизводствени действия, с което се  осигурява откритост, достоверност 

и пълнота на информацията, съобразно разпоредбата на чл.86, ал.1 от 

ПАРОАВАС/отм/. 

             Делата, чието разглеждане е свързано със съкратени процесуални 

срокове, се маркират  с жълт етикет върху корицата на делото, съобразно 

разпоредбата на чл.92, ал.5 от ПАРОАВАС/отм./. В съда действат Правила за 

случайно разпределение на делата, съобразени с разпоредбата на чл.9 от ЗСВ. 

Електронното разпределение обхваща всички дела, с изключение на изрично 

посочените в Правилата. Към делата се прилагат протоколите за избор на 

докладчик. Не се установиха видими белези от манипулиране на 

електронната система с цел избягване прилагането на принципа по чл.9 от 

ЗСВ. Но слабост при разпределянето на делата е възлагането на 

производствата по чл.390 от ГПК на дежурен съдия. Предвид 

обстоятелството, че при налагане на обезпеченията могат да бъдат засегнати 

сериозни икономически интереси на страните и предвид начина на 

определяне на дежурствата посочен в раздел І.1 от Акта, следва тази практика 

бъде променена. 

            При проверката се констатира, че в съда е създадена добра 

координация между председател на съдебен състав, съответно съдебен 

деловодител и секретар. Разпорежданията на председателите на състави се 

изпълняват своевременно, като делата се насрочват през кратки интервали от 

време. 

Призоваването на страните и участниците в гражданския процес се 

извършва своевременно и коректно, като случаите на отлагане на дела поради 

нередовно призоваване са редки. Отлагането на  цели съдебни заседания не е 

постоянна практика на съда, но е необходимо да бъда създадена организация 

за заместване на отсъстващия докладчик. 

Дейността по прилагане на Наредба № 14/19.11.2009г. за реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”  

е регулирана и се прилага от председателите на съдебни състави. 

           Проверката констатира, че спрените дела се администрират, но е 

необходимо това да става ежемесечно, с оглед недопускане забавяне в 

производството им.  
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          През проверявания период бяха установени две загубени дела, но 

същите са възстановени. 

           Висящността на съда по граждански дела в края на 2013г. е намалена,  

в сравнение с висящността в началото на проверявания период - 2012г., но 

причината е, че съдия Петров е приключил всички разпределени му дела 

преди преместването в РС Несебър. Следва председателите на всички състави  

да  положат усилия за намаляване на висящността, тъй като бъдещото и 

увеличаване ще създаде пречки за редовното администриране на делата. 

 

 

           ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

 Делата в Районен съд Силистра се образуват в деня на постъпването 

им в съда, като своевременно се постановяват   разпорежданията по чл.131 от 

ГПК и съответно  определенията по чл.140 ГПК.  

Средният коефициентът на ефективност в гражданското 

правораздаване възлиза на 54 на сто. С оглед натовареността на съдебните 

състави и особено с оглед професионалния опит на председателите им 

съществуват  резерви за повишаването му.   

Направената проверка констатира, че са постановени ограничен брой 

определения за отменен ход по същество, което показва, че делата се 

проучват внимателно веднага след образуването им и непосредствено преди 

съдебно заседание.  

При движението на делата обаче се констатираха и някои недостатъци, 

които следва да бъдат отстранени. В голяма част от разпореждания по чл.131 

от ГПК и определения по чл.140 от ГПК не е посочено правното основание, 

на което се постановяват. По брачните дела, водени по исков ред по чл.49 от 

СК, въобще не се постановяват такива разпореждания и определения, с 

изключение на състава председателстван от съдия П.Петров. Тази практика е 

необходимо да бъде преустановена предвид съображенията изказани в 

обстоятелствената част на Акта.  

Като заинтересовани страни в производствата по чл.19 от ЗГрР не 

винаги се конституират и призовават  Прокуратурата и съответната община, 

което е съществен пропуск и може да доведе до осуетяване на евентуално 

наказателно преследване, предвид промяната на самоличността.  

Някои от съставите изискват частните граждански дела в  

производствата по чл.422 от ГПК, едва в закритото подготвително заседание 

по чл.140 от ГПК.Този начин на работа създава предпоставки за забавяне на 

движението им. 
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По делата, подлежащи на разглеждане по реда на Глава ХХV от ГПК 

„Бързо производство” се констатира, че императивните срокове невинаги  се 

спазват. Рязко следва да бъде променен начина на работа по тези 

производства от съдия Борова и съдия Петров. 

Не винаги се съблюдава разпоредбата на чл.235, ал.5 от ГПК за 

решаване на делата в едномесечен срок. Просрочията не надвишават 

разумния срок по чл.13 от ГПК, но с оглед натовареността на съда и не 

особената сложност на казусите е необходимо да се положат усилия за 

преодоляване на този недостатък в работата. Особено следва да ускорят 

работата си по решаването на делата съдия Борова и съдия Петров. 

Практиката на съдия Борова на постановяване на съдебното решение в 

протокола от съдебно заседание, също следва да бъде преустановена, поради 

изложените в обстоятелствената част на Акта съображения. 

  По частните граждански дела с правно основание чл.390 от ГПК, 

съдът се произнася стриктно в деня на постъпването на молбата, като се 

следи за спазване на местната и родова подсъдност. Съдебните състави 

отменят служебно допуснатите обезпечения при липса на доказателства за 

предявяване на обезпечения иск в дадения срок, съобразно изискванията на 

чл. 390, ал.3, изр.2 от ГПК. Следва обаче да се обсъди приложимостта на 

разпоредбите на чл.129 от ГПК в обезпечителното производство, предвид 

императивния срок за произнасяне по чл.395, ал.2 от ГПК. 

             Определените в ГПК срокове за произнасяне по делата с правно 

основание чл.410 и чл.417 от ГПК се спазват. Следи се и за местната 

подсъдност. Издадените изпълнителни листи се отбелязват, съобразно 

разпоредбата на чл.416 от ГПК и  чл.418, ал.2 от ГПК.  

Всички останали частни граждански производства, извън посочените 

по горе, се разглеждат  и приключват в кратки срокове.   

 Относно качеството на съдебните актове по данни от справки за 

обжалвани и изцяло потвърдени актове, бе установено, че последните 

съставляват средно 68 на сто от всички обжалвани актове. Това е добър 

показател за работата на съда, но също може да бъде подобрен предвид 

професионалния опит на съдиите. 

 

         Предвид гореизложените изводи, Инспекторатът към Висшия 

съдебен съвет счита за необходимо да отправи до Административния 

ръководител на Районен съд Силистра, съдия Росен Костадинов следните 

препоръки: 
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         ПРЕПОРЪКИ:  

 

І.Административният ръководител на Районен съд Силистра, 

съдия Росен Костадинов 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 да предприеме необходимите 

мерки за: 

                  

                 1.Разпределение на делата по чл.390 от ГПК и бързите производства 

посредством електронната система за случаен подбор на съдия-

докладчик; 

          2. Администриране на спрените дела ежемесечно;   

          3. Подобряване на срочността при решаване на делата с оглед 

спазване или максимално доближаване до срока по чл.235, ал.5 от ГПК. 

          4.  Създаване на организация за срочното решаване на делата от 

съдия Борова, като за същата се изпращат ежемесечни справки в ИВСС 

относно обявените за решаване дела и решените дела. 

          5. Спазване на императивните срокове по Глава ХХV от ГПК 

„Бързо производство”. 

 

         ІІ.Административният ръководител на Районен съд Силистра, 

съдия Росен Костадинов да запознае проверените съдии с констатациите, 

изводите и препоръките по настоящия Акт. 

 

          ІІІ. Административният ръководител на Районен съд Силистра, 

съдия Росен Костадинов 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. Приложимостта на разпоредбите на чл.131 и чл.140 от ГПК в 

производствата по чл.49 от СК; 

2.  Обосноваване на разпорежданията и определенията с нормата 

на чл.131 от ГПК и съответно с чл.140 от ГПК, като част от 

мотивировката на съдебните актове и правната им квалификация; 

3. Намаляване на висящността на отделните състави; 

4. Повишаване на ефективността на разглеждане на делата като 

съотношение на приключени и насрочени дела в отделните състави, 

предвид съществуващата професионалния опит на съдиите; 

5. Конституиране и призоваване  в производствата по чл.19 от ЗГрР 

като заинтересовани страни на Прокуратурата и съответната община; 
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6.Частните граждански дела- заповедно производство да бъдат 

прилагани към производствата по чл.422 от ГПК преди провеждане на 

подготвителното закрито заседание по чл.140 от ГПК, с цел 

своевременната проверка на редовността и допустимостта на 

установителния  иск. 

7. Преустановяване на практиката на постановяване на съдебното 

решение в протокол от съдебно заседание; 

8. Приложимостта на разпоредбата на чл.129 ал.2 от ГПК в 

обезпечителното производство, предвид императивния срок за 

произнасяне на съда по чл.395, ал.2 от ГПК; 

 9. Уеднаквяване на началния момент на срока за предявяване на 

обезпечения иск в производствата по чл.390 от ГПК. 

 

          СРОК: 

 

Препоръките да бъдат изпълнени в двумесечен срок, за което да 

бъде уведомен Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет. 

 

Актът за резултати от извършена планова проверка на Районен съд 

Силистра да бъде изпратен на Административния ръководител, съдия 

Росен Костадинов, 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 Силистра, съдия Деян Денев, Административния 

ръководител на Апелативен съд Варна, г-жа Ванухи Аракелян и на г-жа 

Соня Найденова, представляваща Висшия съдебен съвет. 

 

 

 

 

 

                                             ИНСПЕКТОР:  

 

                                                                      СВЕТЛАНА БОШНАКОВА 


