
 
 
                РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 
гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, ет.4-5, тел.факс 989 48 66 
 

                                                     
                                                                                 
            
 

 
 

А К Т 
 

ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА 

ПЛАНОВА 

КОНТРОЛНА ПРОВЕРКА В 

РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО 
 

 
 
                                         ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2

Плановата контролна проверка в РАЙОНЕН СЪД – ЕЛХОВО е 
извършена в изпълнение на Заповед № КП-01-9/05.04.2011г. на Главния 
инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, издадена на основание 
чл.58, ал.1 от Закона за съдебната власт и съобразно Годишната програма на 
Инспектората към ВСС за 2011г. 

Контролната проверка е извършена в периода 07.04.2011г. – 08.04.2011г. 
от инспектор МИЛКА ВАРНОВА – ИТОВА и експерт ДИАНА ИВАНОВА. 

 
 

ЗАДАЧА на проверката 
Преодоляване на пропуски, констатирани с Акт  изх. № 2033/24.09.2008г. 

за резултати от извършена комплексна планова проверка по гражданските 
дела в Районен съд – Елхово. 

 
 

ЦЕЛ на проверката 
Да се контролира изпълнението на препоръките, дадени с Акт за 

резултати от извършена комплексна планова проверка на Районен съд – 
Елхово изх. № 2033/24.09.2008г.  

 
 

ПЕРИОД и ОБХВАТ на проверката 
Проверката включва периода 01.01.2010г. - 31.03.2011г., с обхват 

граждански дела, съобразно констатациите, изводите и дадените препоръки. 
 

 
МЕТОД на проверката 
 непосредствена проверка на гражданските дела; 
 анализ на документацията. 
 

 
ИЗТОЧНИЦИ на информация: 
 Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка на 

Районен съд – Елхово изх. № 2033/24.09.2008г.;  
 допълнителна информация, изискана от председателя на Районен съд 

– Елхово с писмо от 05.04.2011г. 
 
Плановата проверката в Районен съд – Елхово по гражданските дела бе 

извършена на 20.05.2008г. от инспектор Елка Пенчева и инспектор Мария 
Кузманова и включваше гражданските дела, разгледани през календарната 
2007г. и 2008г. 

При извършване на проверката констатациите се отнасяха предимно до 
образуването, движението и приключване на делата, разглеждани по 
отменения ГПК. По реда на ГПК, в сила от 01.03.2008 г., бяха образувани 
незначителен брой дела. 
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ИЗВОДИ и ПРЕПОРЪКИ по Акта за планова проверка: 
 
При извършената планова проверка е установено, че организационното и 

административно ръководство в РС-Елхово,  в лицето на председателя и на 
и.д. председателя е било на сравнително добро ниво. Незаетите са били 2 
съдийски бройки, което е създало допълнително натоварване, отразено в акта 
като обективна причина за влошените показатели по отношение бързината на 
гражданското правораздаване и срока на постановяване съдебните решения  
по чл. 190 ГПК /отм./.   

Отбелязано е, че работата на съдебната администрация е на добро ниво. 
Дейностите на съдебните служители в деловодството са били разпределени на 
функционален принцип и при условията на взаимозаменяемост.  

Като добра практика в Акта от извършената през 2008г. планова проверка 
е посочено, че считано от 2007г. в книгата за закритите заседания се отразява 
пълната сканирана информация, относно резолюциите за оставяне ИМ без 
движение с указанията и сроковете.  

Като сериозен проблем в РС-Елхово е посочена срочността на 
разглеждане на делата - повече от половината решени дела са приключили 
извън 3 месечния разумен срок. Допускано е и отсрочване на цели съдебни 
заседания. 

Причините за отлагане на делата са били неявяването на свидетели и 
вещи лица, неизготвени в срок заключения на вещи лица, поставяне нови 
задачи на вещите лица, отлагане на цели съдебни заседания, отводи на съдия – 
докладчика, както и недостатъчната предварителна подготовка и проучване на 
делата.  

Съдебните състави не са упражнявали правомощията си да санкционират 
страните и вещите лица, станали причина за отлагане на делата, поради 
следните, изтъкнати от съдиите причини  - високата безработица, социалния и 
икономически статус на голяма част от населението в района. 

Като лоша практика е констатирано, че независимо от това, че съдебните 
състави не са били натоварени, а образуваните дела не са сложни от правна и 
фактическа страна, обявяването на решенията с мотивите не се е извършвало в 
предвидения едномесечен срок. Констатирано е значително забавяне на 
актовете, постановени от съдия Янева. 

Въз основа на направените констатации и изводи, ИВСС е дал следните 
препоръки: 

 Председателят на ОС - Ямбол да предприеме необходимите мерки  за 
кадрово обезпечаване на РС-Елхово; 

 Изпълняващият длъжността председател на РС-Елхово да предприеме 
необходимите действия, съгласно ЗСВ за постановяване  съдебните актове по 
гражданските дела в законовия срок, включително и чрез ежемесечна 
информация до председателя на ЯОС; 
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 Изпълняващият длъжността председател на РС-Елхово да обърне 
внимание на съдиите за  спазване разумния срок на приключване на делата и 
предприеме организационни мерки за преодоляване отлаганията по делата, 
включително и с налагане на глоби;  

 Изпълняващият длъжността председател на РС-Елхово да предприеме 
необходимите мерки по обвързване на получаването на допълнително 
материално стимулиране със срочността на изготвяне на съдебните актове. 

 

КОНСТАТАЦИИ при извършената контролна проверка: 
Във връзка с настоящата контролната проверка на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет в Районен съд – Елхово и с оглед  изпълнение на 
препоръките, дадени с Акта за резултатите от извършената на 20.05.2008г. 
комплексна планова проверка в Районен съд – Елхово, обхващаща 2007г. и 
януари-април 2008г., бяха изискани с писмо от 05.04.2011г. и подготвени 
следните справки: граждански дела по общия исков ред и частни гр.дела за 
периода 01.01.2010-31.03.2010г.; частни граждански дела за периода 
01.01.2010-31.03.2010г., неприключили граждански дела, образувани преди 
01.01.2010г.; граждански дела, по които производството е спряно към 
01.04.2011г., ненасрочени  граждански дела към  01.04.2011г.; постановени 
решения след едномесечен срок за периода 01.01.2010г.-31.03.2011г. 

Въз основа на изготвените справки и извършената проверка по дела, 
констатациите са следните: 

Съдиите в РС-Елхово по щат са: Елена Тодорова, Виолета Апостолова, 
Яна Ангелова, Мартина Кирова, Доротея Янкова и Миглена Меткалф. Незаети 
длъжности за магистрати няма. 

Със заповед №10/02.02.2010г. на председателя на Районен съд – Елхово, 
са определени съдиите и съдебните състави, разглеждащи граждански и 
наказателни дела, както следва:  

 граждански дела разглеждат съдиите Мартина Кирова, Миглена 
Меткалф и Елена Тодорова; 

 наказателни дела разглеждат съдиите Виолета Апостолова, Яна 
Ангелова, Доротея Янкова и Елена Тодорова.  

Съдия Елена Тодорова - административен ръководител – председател на 
РС-Елхово разглежда граждански и наказателни дела, с намалена 
натовареност, заложена в програмата за случайно разпределение на делата: 
граждански дела 60%, ЧГД 100 %, наказателни дела 100%, административно-
наказателни дела 100%.  

Съдия Миглена Меткалф считано от 09.08.2010 г. до 07.09.2010 г. е в 
отпуск по болест, от 08.09. до 05.10.2010 г. е в годишен отпуск и от  06.10.2010 
г.  в отпуск по майчинство. По изключение през периода на съдебната 
ваканция, ако няма граждански състав,  граждански дела се възлагат на 
съдия/и, разглеждащи наказателни дела. 
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Съдия Вълчанова от РС-Ямбол през периода 01.01.2010 г. - 31.12.2010г. е 
била командирована за разглеждане на едно гр.дело, поради отвод на всички 
съдийски състави от РС-Елхово. 

  
     Гражданските дела в РС-Елхово към 01.04.2011г. са както следва: 

 
 
По съдии 

Несвършени 
дела към 
1.1.2010 г. 

Образувани 
в периода 
1.1.2010-
31.3.2011 г. 

Общ брой за 
разглеждане 
в периода 
1.1.2010-
31.3.2011 г. 

Свършени 
дела за 
периода 
1.1.2010-
31.3.2011 
г. 

Останали 
несвършени 
за периода 
1.1.2010-
31.3.2011 г. 

 Гр. ЧГД Гр. ЧГД Гр. ЧГД Гр. ЧГД Гр ЧГД 
Общо 71 1 204 649 275 650 159 647 116 3 

Е.Тодорова 7  63 263 70 263 30 260 40 3 
В.Апостолова 14  5 2 19 2 18 2 1  
М. Кирова 14  109 258 123 258 53 258 70  
Д. Янкова 12 1 6 14 18 15 15 15 3  
Я. Ангелова 9  5 5 14 5 12 5 2  
М.Меткалф 14  16 107 30 107 30 107   
Г.Вълчанова 1        1  1    

 72 853 925 806 119 
 
Висящи, неприключили дела към 01.04.2011г., образувани преди 01.01.2010г.: 
Номер на 
дело 

Дата на 
образуване 

Правно 
основание 

Съдия  Забележка 

Гр.д. №1/09г. 07.01.09г. делба М. Кирова  
Гр.д. 
№134/09г. 

03.04.09г. делба М. Кирова до прикл. на 
гр.д.461/09г. 

Гр.д. 
№155/09г. 

30.04.09г. делба В. 
Апостолова 

 

Гр.д. №3/09г. 13.01.09г. чл.108 ЗС М. Кирова  
Гр.д. 
№461/09г. 

28.12.09г. вещен иск М. Кирова  

    
Проверени бяха следните дела: 
Гр.д. №155/2009г., образувано на 30.04.2009г. по иск за делба, подаден в 

съда на 30.04.2009г. и разпределен на съдия В. Апостолова. С разпореждане по 
чл. 131 ГПК от 30.04.2009г. препис от исковата молба с приложенията са 
изпратени на ответника за отговор. На 20.05.2009г. е постъпил отговора от 
ответника и с определение по чл. 140 ГПК от 26.06.2009г. делото е насрочено 
за 07.09.2009г. С определение в с.з. на 07.09.2009г. е предоставена правна 
помощ на един от ответниците и с определение от 02.11.2009г. е назначен 
особен представител. Проведени са съдебни заседания на 21.12.2009г., 
26.01.2010г. и 03.02.2010г., в които са събирани доказателства, разпитвани са 
свидетели. С определение в с.з. на 03.02.2010г. съдът е наложил глоба на 
ответник за това, че е причинил отлагане на делото в същото и в предходното 
съдебно заседание, като не е осигурил явяване на допуснат с определение от 
26.06.2009г. свидетел. По късно, с определение от 16.03.2010г. е отменена 
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наложената глоба, въз основа на постъпила молба с доказателства за това, че 
свидетелят е болен и възрастен.  

Решението по допускане на делбата е постановено на 02.03.2010г. С 
молба от 10.09.2010г. е представена по делото вносна бележка за внесен 
депозит за вещо лице и с определение от 10.09.2010г. от същата дата, делото е 
насрочено за 01.11.2010г. – втора фаза по извършване на делбата. Съдебното 
заседание на 01.11.2010г. е било отложено, поради неизготвено заключение по 
назначената СТЕ, за 13.12.2010г.  

С определение в з.з. на 02.12.2010г., предвид невъзможността да се 
изготви в срок заключението по СТЕ и молба на вещото лице, делото е 
отсрочено от 13.12.2010г. за 11.01.2011г. Насроченото с.з. на 11.01.2011г. е 
отменено с определение от 17.01.2011г., поради отпуск по болест на съдия 
докладчика Апостолова и е насрочено за 14.02.2011г. В с.з. на 14.02.2011г. 
заключението по допуснатата СТЕ е прието и съдът е обявил, че датата на 
следващото съдебно заседание ще бъде съобщена на страните, след одобрение 
на проекто-разделителния протокол. Съдът с разпореждане от 15.03.2011г. е 
указал да се уведомят страните за внасяне на определени такси, съобразно 
техните квоти, за извършване на делбата, след което да уведомят съда, с 
приложени вносни бележки за продължаване на съдопроизводствените 
действия. 

Гр.д. №1/2009г., образувано на 07.01.2009г. по иск за делба и 
разпределено на съдия М. Кирова. С определение по чл. 140 ГПК от 
17.02.2009г. делото е насрочено за 21.04.2009г. – след повече от 2 месеца, 
което е необяснимо, с оглед ниската натовареност на съдебните състави. По 
делото е постановено решение по допускане на делбата и в момента е във 
втора фаза по извършване на делбата 

Гр.д. №3/2009г., образувано на 13.01.2009г. по искова молба с правно 
основание чл.108 ЗС и разпределено на съдия М. Кирова. При проверката бе 
констатирано, че делото е отлагано многократно поради сложност на задачата 
на вещото лице и невъзможност да представи заключението по допуснатата 
съдебна експертиза в срок, както и поради отвод на съда. 

В тази връзка, бе извършена проверка за направените отводи по реда на 
чл. 22 ГПК, при която се установи следното: 

Съдия Вид и номер на дело 
 01.01.-31.12.2010 01.01.-31.03.2011 
М. Кирова Гр.д. №57/2010г. Гр.д. №52/2011г. 
 Гр.д. №273/2010г.  
 Гр.д. №332/2010г.  
 Гр.д. №383/2010г.  
 Гр.д. №691/2010г.  

Общо:  6 бр. 5 бр. 1 бр. 
   
М. Меткалф Гр.д. №31/2010г.  

Общо   1 бр. 1 бр.  
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Съдия Кирова си е направила отвод по 5 гр.дела за 2010г. и по едно 
гр.дело за 2011г. Съдия Меткалф се е отвела от разглеждане на едно гр.дело за 
2010г. Останалите 4 съдии, разглеждащи гр.дела в РС-Елхово нямат отводи по 
гр.дела за проверявания период.  

Определенията по чл. 22 ГПК, с които съдът се отвежда от разглеждане 
на делата, са мотивирани. Посочени са причините, които водят до основателно 
съмнение за безпристрастност, като основна причина за отвод на съда по 
делата, разпределени на доклад на съдия Кирова, по които страна е Община 
Елхово се сочи, че кметът на общината е съпруг на съдията-докладчик. 

Гр.дело № 271/2009г., образувано на 05.08.2009г. и разпределено на 
съдия Кирилова. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 12.08.2009г. С 
разпореждане от 25.08.2009г. делото е оставено без движение за уточнение 
адреса на ответника. С определение от 15.01.2010г. съдът е предоставил 
правна помощ на ответника и е назначил процесуален представител – адвокат 
от АК-Ямбол. По разпореждане на съда от 15.03.2010г., на 23.03.2010г. е 
постъпило по делото обяснение от призовкар на РС-Несебър във връзка с 
забавяне връчването на съобщението на ответника. След уведомяване на 
ответника по надлежния ред, с определение по чл. 140 ГПК от 24.03.2010г., 
делото е насрочено за 15.04.2010г. В с.з. на 14.07.2010г. делото е отложено за 
събиране на доказателства за 07.10.2010г. Констатирано бе, че по молба от 
01.10.2010г. на процесуалния представител на ищеца за отлагане на делото 
поради участие в семинар-обучение, с.з. от 07.10.2010г. е отсрочено за 
01.11.2010г. По делото има постановено съдебно решение в срок, но тъй като 
същото е обявено на 01.04.2011г., фигурира в представената справка на 
неприключилите към 31.03.2011г. дела, образувани преди 01.01.2010г. 

Гр.дело № 199/2010г., образувано по искова молба за делба от 
12.05.2010г. и разпределено на съдия Медкалф. С определение по чл. 140 ГПК 
от 06.08.2010г., делото е насрочено за 14.10.2010г., след повече от 2 месеца. 
Поради отпуск по майчинство е издадена заповед на председателя на съда от 
08.09.2010г., делата да се преразпределят на други съдии. Едва на 07.10.2010г. 
е извършено преразпределение на делата, като делото е разпределено на съдия 
Ангелова. С разпореждане от 08.10.2010г. съдия Ангелова е пренасрочила 
делото от 14.10.2010г. за 2.11.2010г., тъй като е имала насрочено НОХД за 
разпит на много свидетели. Със същото разпореждане, с което е пренасрочила 
делото, съдията е преценила, че не е представено удостоверение за наследници 
на наследодателя с исковата молба, за което е имало искане още в самата 
искова молба, но съдът не се е произнесъл по това искане. Даден е 
едноседмичен срок на ищеца да представи удостоверение за наследници на 
наследодателя, което съдът е могъл да направи още с определението по чл. 140 
ГПК. Исковата молба не е оставена без движение със съответните указания, а 
съдебното заседание е пренасрочено за друга дата.  

Проверени бяха и следните дела: 
Гр.дело № 53/2011г., образувано по молба по реда на Закона за защита от 

домашното насилие (ЗЗДН). С определение съдът е постановил да се издаде 
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заповед за незабавна защита и делото е насрочено при спазване на 
едномесечния срок по чл. 12,ал.1 от ЗЗДН. Съдът е издал заповед за незабавна 
защита по чл. 18,ал.1 от ЗЗДН в срок до 24 часа от получаването на молбата и 
на основание чл.18, ал.2 от ЗЗДН същата е връчена на страните и изпратена на 
РПУ. 

Гр.дело № 678/2010г. – молба по чл. 530 и сл. ГПК. С разпореждане от 
13.12.2010г. съдът е насрочил делото едва за 28.02.2011г. – след повече от два 
месеца. Делото е приключило в едно заседание и решението е постановено. 

Същото бе констатирано и по гр. дело № 542/2010г. – С определение по 
140 ГПК от 13.12.2010г. съдебното заседание е насрочено за 28.02.2011г. – 
неоправдано дълъг период, с оглед малката натовареност на съдиите в РС-
Елхово. 

Гражданските дела, внесени в архив след приключване на І фаза по 
допускане на делбата, са както следва:  

Гр.д. №188/06г., образувано на 28.08.06г., съдия-докладчик В. 
Апостолова; 

Гр.д. №236/07г., образувано на 17.10.07г., съдия-докладчик М. Кирова; 
Гр.д. №308/07г., образувано на 28.11.07г., съдия-докладчик В. 

Апостолова; 
Гр.д. №227/08г., образувано на 15.10.08г., съдия-докладчик Д. Янкова. 

Делото е разпределено на същата дата. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 
15.10.2008г. препис от и.м. с приложенията са изпратени на ответниците за 
отговор. Съобщенията са изпратени до 8-те ответници. На 14.11.2008г. е 
постъпил отговор и са се върнати съобщенията, връчени на 7 ответника. 
Следва резолюция от 14.11.2008г. делото да се докладва след изтичане срока 
за отговор към всеки един от ответниците. Към 14.11.2008г. е било видно, че 
до един от ответниците не е получено съобщението за постановеното 
разпореждане по чл. 131 ГПК. Съобщение е било изпратено до осмия 
ответник, като по делото няма данни разпореждането за изпращане на 
съобщението да е било направено от съдията-докладчик. С определение от 
10.02.2009г. по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 02.04.2009г., когато поради 
нередовна процедура по призоваване на един от ответниците, делото е 
насрочено за 08.05.2009г. На последното проведено съдебно заседание по 
делото -08.05.2009г. е направено изменение на иска и делото е отложено за 
28.05.2009. Обявено е за решаване на 25.06.2009г. и на 24.07.2009г. е 
постановено решение по допускане на делбата. 

 
Гражданските дела, по които производството е спряно към 01.04.2011г. 

Номер на дело Дата на 
образуване 

Правно 
основание 

Дата на 
спиране 

Правно 
основание за 
спиране 

Съдия 

Гр.д.№489/10г. 07.10.2010г
. 

Делба 22.03.2011г. чл.229ал.1 т.2 
ГПК 

Е. 
Тодорова 

Гр.д.№599/10г. 12.11.2010г
. 

облигацио
нен иск 

15.03.2011г. чл.229ал.1 т.1 
ГПК 

Е. 
Тодорова 

Гр.д.№612/10г. 18.11.2010г чл.422 11.03.2011г. чл.229 ал.1 т.1 Е.Тодоров
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. ГПК ГПК а 
Гр.д.№718/10г. 30.12.2010г

. 
Делба 21.03.2011г. чл.229ал.1 т.1 

ГПК 
М.Кирова 

Гр.д.№359/10г. 28.07.2010г
. 

Делба 22.03.2011г. чл.229ал.1 т.1 
ГПК 

Е. 
Тодорова 

Гр.д.№61/11г. 02.02.2011г чл.422ГПК 17.03.2011г. чл.229ал.1ГПК Е.Тодороа 
  

  
В хода на проверката бяха инспектирани всички дела, по които 

производството е спряно: 
Гр.д.№718/2010г., образувано на  30.12.2010г. по иск за делба, постъпил в 

съда същия ден. Разпореждането по чл. 131 ГПК препис от исковата молба да 
се изпратят на ответника за отговор е от 30.12.2010г. След постъпване на 
отговора по делото, с определение по чл. 140 ГПК от 15.02.2011г. съдът е 
насрочил открито съдебно заседание за 21.03.2011г., когато с протоколно 
определение производството по делото е спряно по взаимно съгласие на 
страните - чл.229,ал.1, т.1 ГПК. Към датата на проверката не е изтекъл 
шестмесечния срок по чл. 231,ал.1 от ГПК за прекратяване на производството 
или за възобновяването му. 

Гр.д.№61/2011г., образувано на  02.02.2011г., по чл.422 ГПК. Исковата 
молба е постъпила в съда същия ден. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 
02.02.2011г. препис от исковата молба са изпратени на ответника за отговор. 
Отговорът на ответника е депозиран по делото на 18.02.2011г., в който се 
прави и искане за спиране на съдебното производство по взаимно съгласие. 
Съдът с ръкописно разпореждане върху отговора е указал препис от него да се 
изпрати на ищеца за становище в едноседмичен срок по искането за спиране. 
На 14.03.2011г. по делото е постъпила молба от ищеца за спиране на 
съдебното производство по взаимно съгласие и с определение в з.з. от 
17.03.2011г. производството по делото е спряно на основание чл. 229,ал.1,т.1 
ГПК. В момента тече шестмесечния срок по чл. 231,ал.1 от ГПК, след 
изтичане на който следва прекратяване или възобновяване на производството. 

Гр.д.№612/2010г., образувано на 18.11.2010г. по чл.422 ГПК. Исковата 
молба е постъпила в съда същия ден. С определение от 24.11.2010г. делото е 
оставено без движение с указание в едномесечен срок да се отстранят 
нередовностите на исковата молба. Изпълнени са указанията на съда с молба 
от 14.12.2010г. и с разпореждане по чл. 131 ГПК от 21.12.2010г. препис от 
исковата молба с приложенията са изпратени на ответника за отговор. В 
постъпилия по делото на 06.01.2011г. отговор се иска спиране по взаимно 
съгласие, препис от който е изпратен на ищеца за становище по направеното 
искането за спиране. С определение по чл. 140 ГПК от 01.02.2011г. делото е 
насрочено за 16.03.2011г. След подадена молба по делото от страна на ищеца, 
с определение в з.з. от 11.03.2011г. производството по делото е спряно по 
взаимно съгласие и страните са уведомени. 

Гр.д.№599/2010г., образувано на 12.11.2010г. по облигационен иск, 
постъпил в РС-Елхово на 11.11.2010г. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 
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12.11.2010г. препис от исковата молба с приложенията са изпратени на 
ответника за отговор. Отговорът от ответника е депозиран по делото на 
12.01.2011г. и с определение по чл. 140 ГПК от 19.01.2011г. делото е 
насрочено едва за 15.03.2011г. – след два месеца. В проведеното на 
15.03.2011г. съдебно заседание, производството по делото е спряно по 
взаимно съгласие на страните и в момента тече шестмесечния срок по чл.  
231,ал.1 ГПК. 

Гр.д.№489/2010г., образувано на  07.10.2010г. по иск за делба, постъпил в 
РС-Елхово на 05.10.2010г. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 07.10.2010г. 
препис от исковата молба с приложенията са изпратени на ответниците за 
отговор. Един от деветте ответници не е открит на посочения адрес и по 
искане на ищеца е издадено съдебно удостоверение. На 10.03.2011г. е 
представено по делото удостоверение от РУ „Полиция” гр. Елхово, от което е 
видно, че лицето (ответник по делото) е починало. С определение в з.з. на 
22.03.2011г. производството по делото е спряно на основание чл. 229,ал.1,т.2 
ГПК и съдът е задължил ищеца в шестмесечен срок от съобщението да посочи 
наследници на ответника и техните адреси, съгласно чл. 230,ал.2 ГПК. 
Съобщението е връчено на ищеца. 

Гр.д.№359/2010г., образувано на  28.07.2010г. по иск за делба, постъпил в 
съда на 27.07.2010г. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 05.08.2010г. препис от 
исковата молба с приложенията са изпратени на ответника за отговор. 
Отговорът на ответника е депозиран по делото на 17.09.2010г. Едва с 
определение от 23.09.2010г. съдът оставя исковата молба без движение за 
уточняване на исковата претенция в указания едноседмичен срок. На 
08.10.2010г. по делото е депозирана молба в изпълнение на дадените указания 
и с определение по чл. 140 ГПК от 13.10.2010г. делото е насрочено за 
24.11.2010г. Последващите съдебни заседания са за събиране на доказателства 
и на последното проведено с.з. на 23.03.2011г., съдът с определение спира 
производството по делото по взаимно съгласие на страните, на основание чл. 
229,ал.1,т.1 ГПК. В момента тече шестмесечния срок по чл. 231,ал.1 от ГПК, 
след изтичане на който следва прекратяване или възобновяване на 
производството. 

 
При контролната проверка бе установено, че значителен брой съдебни 

заседание са отсрочвани поради болест на съдия Меткалф - основно (която 
към момента на проверката е в отпуск по майчинство), както и на съдиите 
Янкова, Кирова, Апостолова и Тодорова. 
 

Вид 
дело 

Номер/Го
дина 

Дата на 
образуване 

Съдия 
докладчик 

Дата на 
насрочено 

о.с.з. 
Резултат Постановен 

съдебен акт 

Гр. дело 227/2008 15.10.2008 Доротея П. 
Янкова 26.2.2010 Отсрочено 

- болест  

Гр. дело 3/2009 13.1.2009 Мартина И. 
Кирова 23.3.2010 Отсрочено 

- болест  
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Гр. дело 299/2009 19.8.2009 Доротея П. 
Янкова 12.2.2010 Отсрочено 

- болест 3.9.2010 

Гр. дело 393/2009 13.11.2009 Миглена П. 
Меткалф 16.4.2010 Отсрочено 

- болест 4.6.2010 

Гр. дело 405/2009 24.11.2009 Миглена П. 
Меткалф 23.4.2010 Отсрочено 

- болест 20.8.2010 

Гр. дело 405/2009 24.11.2009 Миглена П. 
Меткалф 24.6.2010 Отсрочено 

- болест 20.8.2010 

Гр. дело 407/2009 24.11.2009 Миглена П. 
Меткалф 23.4.2010 Отсрочено 

- болест 20.8.2010 

Гр. дело 407/2009 24.11.2009 Миглена П. 
Меткалф 24.6.2010 Отсрочено 

- болест 20.8.2010 

Гр. дело 436/2009 11.12.2009 Виолета К. 
Апостолова 2.3.2010 Отсрочено 

- болест 30.6.2010 

Гр. дело 8/2010 13.1.2010 Елена З. 
Тодорова 17.2.2010 Отсрочено 

- болест 22.4.2010 

Гр. дело 9/2010 14.1.2010 Елена З. 
Тодорова 17.2.2010 Отсрочено 

- болест 16.4.2010 

ЧГД 17/2010 20.1.2010 Виолета К. 
Апостолова 2.3.2010 Отсрочено 

- болест 31.3.2010 

Гр. дело 20/2010 21.1.2010 Миглена П. 
Меткалф 16.4.2010 Отсрочено 

- болест 4.6.2010 

Гр. дело 33/2010 8.2.2010 Миглена П. 
Меткалф 16.4.2010 Отсрочено 

- болест 30.6.2010 

Гр. дело 46/2010 19.2.2010 Миглена П. 
Меткалф 15.4.2010 Отсрочено 

- болест 17.1.2011 

Гр. дело 46/2010 19.2.2010 Елена З. 
Тодорова 

10.11.201
0 

Отсрочено 
- болест 17.1.2011 

Гр. дело 52/2010 25.2.2010 Мартина И. 
Кирова 22.3.2010 Отсрочено 

- болест 17.5.2010 

Гр. дело 57/2010 8.3.2010 Миглена П. 
Меткалф 23.4.2010 Отсрочено 

- болест 9.8.2010 

Гр. дело 57/2010 8.3.2010 Миглена П. 
Меткалф 24.6.2010 Отсрочено 

- болест 9.8.2010 

Гр. дело 64/2010 11.3.2010 Миглена П. 
Меткалф 24.6.2010 Отсрочено 

- болест 13.8.2010 

Гр. дело 76/2010 22.3.2010 Миглена П. 
Меткалф 24.6.2010 Отсрочено 

- болест 23.8.2010 

Гр. дело 79/2010 22.3.2010 Миглена П. 
Меткалф 23.4.2010 Отсрочено 

- болест 9.6.2010 

Гр. дело 89/2010 26.3.2010 Миглена П. 
Меткалф 24.6.2010 Отсрочено 

- болест 9.8.2010 

ЧГД 90/2010 26.3.2010 Миглена П. 
Меткалф 22.4.2010 Отсрочено 

- болест 4.6.2010 

Гр. дело 115/2010 6.4.2010 Миглена П. 
Меткалф 29.7.2010 Отсрочено 

- болест 24.11.2010 

Гр. дело 179/2010 4.5.2010 Миглена П. 
Меткалф 25.6.2010 Отсрочено 

- болест 13.8.2010 

ЧГД 197/2010 12.5.2010 Миглена П. 
Меткалф 23.6.2010 Отсрочено 

- болест 29.10.2010 

Гр. дело 261/2010 22.6.2010 Миглена П. 
Меткалф 30.7.2010 Отсрочено 

- болест 13.9.2010 

Гр. дело 261/2010 22.6.2010 Миглена П. 13.8.2010 Отсрочено 13.9.2010 
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Меткалф - болест 

Гр. дело 378/2010 13.8.2010 Елена З. 
Тодорова 

10.11.201
0 

Отсрочено 
- болест  

Гр. дело 383/2010 18.8.2010 Елена З. 
Тодорова 

10.11.201
0 

Отсрочено 
- болест 24.2.2011 

Гр. дело 155/2009 30.4.2009 Виолета К. 
Апостолова 11.1.2011 Отсрочено 

- болест  

Гр. дело 379/2010 13.8.2010 Елена З. 
Тодорова 8.2.2011 Отсрочено 

- болест  

 
В тази връзка, следва да се даде съответната препоръка, предвид ниската 

натовареност на съдебните състави в РС-Елхово, председателят на съда 
съобразно предоставените му със ЗСВ правомощия да предприеме 
необходимите административни мерки за преразпределяне на делата при 
необходимост и недопускане отсрочване на съдебните заседания, което 
затруднява страните и забавя съдебното производство. 

Частните граждански дела в РС-Елхово за периода 01.01.2010г.- 
31.03.2011г. са общо 650 броя, по съдии както следва: 

 
Частни граждански дела 

Общо 1 649 650 647 3 
Е.Тодорова - 263 263 260 3 
В.Апостолова - 2 2 2 - 
М. Кирова - 258 258 258 - 
Д. Янкова 1 14 15 15 - 
Я. Ангелова - 5 5 5 - 
М.Меткалф - 107 107 107 - 

 
Бяха проверени следните ч.гр.дела: 
Ч.гр.дело №17/2010г. – по чл. 448 ГПК. С разпореждане от 20.01.2010г. 

съдът е насрочил делото за 02.03.2010г. Върху списъка за призованите лица за 
02.03.2010г. е поставена резолюция за отсрочване на делото за 31.03.2010г. 
поради болест на съдия Апостолова. Делото е отсрочено с резолюция от 
04.03.2010г. – след датата, за която е било насрочено съдебното заседание. 

Ч.гр.дело № 90/2010г. - по чл. 448 ГПК. Образувано на 26.03.2010г. и 
разпределено на съдия Проданова. С разпореждане от 30.03.2010г. делото е 
насрочено за 22.04.2010г. Съдебното заседание на 22.04.2010г. е отсрочено за 
28.05.2010г., поради болест на съдията-докладчик и отново отсрочването е на 
дата (27.04.2010г.), след датата, на която е било насрочено съдебното 
заседание.  

Ч.гр.дело № 197/2010г. – образувано на 12.05.2010г. по чл. 448 ГПК. 
Съдът е насрочил о.с.з. на 04.06.2010г. и поради болест на съдията- докладчик, 
същото е пренасрочено за 16.07.2010г., а резолюцията е поставена след датата 
на заседанието – на 29.06.2010г. В с.з. на 16.07.2010г. длъжникът редовно 
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призован не се явява. Едва в с.з. на 29.10.2010г. е изслушан длъжника и 
производството по делото е прекратено. 

В хода на проверката бяха инспектирани и следните частни граждански 
дела с правно основание чл. 130,ал.3 от СК: 

Ч.гр.дело № 495/2010г. - образувано на 11.10.2010г.  по молба за 
разрешение продажба на недвижим имот. С разпореждане от същата дата 
молбата е оставена без движение с указание да се представи удостоверение за 
наследници и данъчна оценка на имота. Към молбата е приложено становище 
от ДСП-Елхово относно интересите на непълнолетното дете. След 
отстраняване на нередовностите, е насрочено открито съдебно заседание за 
14.10.2010г., на което молителката е обосновала интереса на детето да се 
продаде имота, съдът е приел становището, удостоверението за наследници и 
данъчна оценка и е дал ход по същество на делото. Определението, с което 
съдът разрешава продажба на имота, е постановено на 14.10.2010г. Платена е 
държавна такса в размер на 25лв., съгласно чл.16 от Тарифата за държавните 
такси, събирани от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, приета с 
Постановление № 38 на Министерския съвет от 27 февруари 2008г. (Обн., ДВ, 
бр. 22 от 28.02.2008 г. Удостоверение не е издадено по делото,  а заверено 
копие  от определението, с което е разрешена разпоредителната сделка, което 
се таксува по 0.10 лв. на страница. 

Ч.гр.дело № 538/2010г. - образувано на 29.10.2010г. по молба за 
разрешение теглене от детски влог. Към молбата е приложено становище на 
компетентната ДСП с изразено положително мнение. Становището относно 
интересите на детето е подробно и добре мотивирано. Съдът е насрочил 
открито съдебно заседание същия ден и е разрешил теглена на исканата сума 
от детски влог. И по това дело бе констатирано, че е платена държавна такса в 
размер на 25 лв., съгласно чл.16 от Тарифата за държавните такси, събирани от 
съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, приета с Постановление № 
38 на Министерския съвет от 27 февруари 2008г. (Обн., ДВ, бр. 22 от 
28.02.2008г. Удостоверение не е издадено по делото, а заверено копие от 
определението, с което е разрешено теглене на сумата, което се таксува по 
0.10 лв. на страница. 

Същите констатации бяха направени и по проверените ч.гр.дело № 
537/2010г., ч.гр.дело № 533/2010г., ч.гр.дело № 532/2010г., ч.гр.дело № 
512/2010г., ч.гр.дело № 513/2010г., ч.гр.дело № 461/2010г., ч.гр.дело № 
430/2010г.,ч.гр.дело № 422/2010г., ч.гр.дело № 421/2010г., ч.гр.дело № 
409/2010г. съдът е насрочил открито съдебно заседание в деня на подаване на 
молбата в съда, с оглед уточняване на молбата и обосноваване на интереса за 
детето от извършване на разпоредителната сделка, вместо да го оставя без 
движение със съответните указания, което ще удължи съдебното 
производство.  

Общият брой постановени решения за периода 01.01.2010г. до 
31.03.2011г. по съдии са както следва:        
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                     Съдия Свършили дела за периода  
01.01.2010г. – 31.03.2011г. 

Брой постановени решения 
след едномесечния срок 

В. Апостолова 18бр.   
Д. Янкова 15 бр. 9 бр. 
Е. Тодорова 30 бр.  2 бр. 
М Кирова 53 бр.  
М. Меткалф 30 бр. 5 бр.  
Я. Ангелова 12 бр.  
Г.Вълчанова 1 бр.  
ОБЩО  159 бр. 16 бр. 

 
Постановените решения за периода 01.01.2010г. до 31.03.2011г. след 

законоустановения срок по съдии са както следва:  
Номер на дело Дата на 

образуване 
Съдия 
докладчик 

Правно 
основание 

Заседание 
дата 

Резултат Дата на 
обявяване 

Гр.д.№28/09г. 23.01.2009г. Д.Янкова вещен иск 22.01.10г. обявено 
за 
решение 

06.04.10г. 

Гр.д.№304/09г. 28.08.2009г. Д.Янкова промяна име 26.11.09г. обявено 
за 
решение 

11.01.10г. 

Гр.д.№345/09г. 28.09.2009г. Д.Янкова развод 08.04.10г. обявено 
за 
решение 

02.07.10г. 

Гр.д.№410/09г. 26.11.2009г. Д.Янкова развод 23.12.09г. обявено 
за 
решение 

28.01.10г. 

Гр.д.№40/10г. 10.02.2010г. Д.Янкова облигационен 
иск 

04.06.10г. обявено 
за 
решение 

02.09.10г. 

Гр.д.№299/09г. 19.08.2009г. Д.Янкова облигационен 
иск 

25.03.10г. обявено 
за 
решение 

03.09.10г. 

Гр.д.№412/09г. 26.11.2009г. Д.Янкова облигационен 
иск 

09.06.10г. обявено 
за 
решение 

09.12.10г. 

Гр.д.№244/09г. 20.07.2009г. Д.Янкова собственост 21.07.10г. обявено 
за 
решение 

31.03.10г. 

Гр.д.№453/09г. 19.12.2009г. Д.Янкова вещен иск 02.07.10г. обявено 
за 
решение 

09.12.10г. 

Гр.д.№195/09г. 11.06.2009г. М.Меткалф облигационен 
 иск 

26.03.10г. обявено 
за 
решение 

30.04.10г. 

Гр.д.№367/09г. 20.10.2009г. М.Меткалф облигационен 
 иск 

05.03.10г. обявено 
за 
решение 

30.04.10г. 

Гр.д.№411/09г. 26.11.2009г. М.Меткалф облигационен 
 иск 

12.02.10г. обявено 
за 
решение 

09.04.10г. 

Гр.д.№33/10г. 08.02.2010г. М.Меткалф по КТ 28.05.10г. обявено 30.06.10г. 
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за 
решение 

Гр.д.№246/10г. 08.06.2010г. М.Меткалф промяна име 15.07.10г. обявено 
за 
решение 

20.08.10г. 

Гр.д.№447/09г. 15.12.2009г. Е.Тодорова облигационен 
иск 

10.03.10г. обявено 
за 
решение 

10.05.10г. 

Гр.д.№332/10г. 22.07.2010г. Е.Тодорова развод 26.01.11г. обявено 
за 
решение 

26.03.11г. 

 
По отношение на работата на съдия Янкова следва да се отбележи, че 

съдебните актове са постановени със значително закъснение, предвид 
едномесечния срок по чл. 235,ал 5 от ЗСВ ( 6 - 9 месеца), което не може да се 
счита за разумен срок по чл. 13 ГПК. Съдия Янкова за проверявания период е 
постановила общо 10 съдебни акта по граждански дела, от които 9 съдебни 
акта са просрочени.  

По отношение на разпределените на съдия Янкова наказателни дела за 
периода 01.01.2010г.-31.03.2011г., то видно от предоставената на 
проверяващия екип справка общо делата й за разглеждане са били 198 бр., от 
които свършените са 150 бр., в това число 40 бр. НОХ, 18 бр. НЧХД, 4 бр. по 
чл. 78а НК, 68 бр. ЧНД и 20 бр. АНХД. От свършените дела, извън 
законоустановения едномесечен срок са постановени съдебните актове по 26 
броя НОХД, АНД и НЧХД. 

Считано от 01.01.2011г. съдия Янкова е наказателен състав и 
председателят на съда, извършващ разпределението на делата по реда на чл. 
46 от ПАРОАВАС, не й  разпределя повече граждански дела. 

В изпълнение на дадените с Акта от извършената през 2008г. проверка от 
ИВСС по гражданските дела, периодично са извършвани проверки от 
назначена със заповед № 419/04.11.2008г. на председателя на съда комисия, за 
спазване на законоустановените срокове за постановяване на съдебните 
актове. Комисията е извършвала проверки по срочните книги и периодично е 
представяла протоколи до председателя на съда, съдържащи номер на делото, 
дата на обявяване делото за решаване и съдията-докладчик. На проверяващия 
екип бяха предоставени копия от изготвените протоколи, от които е видно, че 
голяма част от цитираните дела, по които съдебните актове са просрочени са 
на доклад на съдия Янкова. В резултат на извършените проверки, със заповед 
№ 445/05.12.2008г. на председателя на РС-Елхово, на съдия Янкова е намалена 
сумата за допълнително материално стимулиране - на 80% за 2008г., а със 
заповед № 174/10.12.2009г. – определената сума за допълнително материално 
стимулиране е намалена на 60%.  

Със заповед № 47/01.04.2009г. на председателя на РС-Елхово, е обърнато 
внимание на съдия Доротея Янкова, на основание чл. 327 ЗСВ за неизготвяне 
на съдебните актове в срок по цитираните граждански и наказателни дела. 
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Със заповед № 127/06.08.2010г. на председателя на РС-Елхово, на съдия 
Янкова е наложено дисциплинарно наказание „порицание” на основание чл. 
308,ал.1,т.2 ЗСВ и същото е потвърдено с решение по т.15.1 от протокол № 33 
от заседание на Висшия съдебен съвет, проведено на 16 септември 2010г.  

Видно от предоставената на проверяващия екип заповед № 
186/02.12.2010г., издадена от председателя на РС-Елхова, съдия Янкова е била 
лишена от средства за допълнително материално стимулиране за 2010г. 

Необходимите административни мерки ръководството на съда е взело и 
по отношение на съдия Миглена Меткалф: със заповед № 126/06.08.2010г. на 
председателя на съда, на основание чл. 327 ЗСВ й е обърнато внимание за 
допуснатото просрочие при постановяване на съдебните актове по цитираните 
в заповедта наказателни дела и по едно гражданско дело, за която заповед е 
уведомен ВСС.  

ОС-Ямбол е извършил проверка на дейността на РС-Ямбол, видно от 
предоставения на  проверяващия екип доклад на комисията по чл. 86,ал.1,т.6 
от ЗСВ, с оглед подобряване организацията и качеството на работа в този съд.  

Комисията, въз основа на констатираното, е дала съответните препоръки 
относно: неприключилите дела - за тяхното насрочване в съкратени срокове и 
приключването им; за изготвяне на ежемесечни проверки за срочността на 
изготвяне на съдебните актове от всички съдии, с оглед констатираното 
забавяне и изготвяне на актовете по част от делата извън законоустановените 
срокове; изпълнение на влезли в сила присъди да се извършват в установените 
от НПК срокове. 

 
Предвид направените констатации от извършената планова 

контролна проверка, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 
СЪВЕТ прави следните изводи: 

 
Делата в РС-Елхово се разпределят при спазване принципа на случайния 

избор. Спазвана е разпоредбата на чл. 46,ал.1 от ПАРОАВАС (обн. ДВ 
бр.66/18.08.2009г.), според която делата се образуват и разпределят от 
административния ръководител на съда или от определен от него съдия, най - 
късно на следващия ден след постъпване на книжата в съда. В Районен съд - 
Елхово, делата се образуват и разпределят от председателя на съда, в деня на 
постъпване на книжата в съда, а в някои случаи и на следващия работен ден. 

В хода на проверката се установи, че Книгата за открити заседание – 
граждански дела І инстанция – не се попълват редовно и прецизно. Някои от 
графите не са попълнени или е отбелязано, че делото е отложено, без да се 
посочат причините и за коя дата е насрочено (гр.дело №491/2011г. – с.з. на 
09.03.2011г.; гр.дело № 458/2010г. и гр.дело № 573/2010г., разгледани в с.з. на 
28.02.2011г.). В графата за постановено решение информацията е 
изключително оскъдна. Препоръчително е да се попълва диспозитива на 
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решенията в предвидената за това графа на Книгата за открити и 
разпоредителни заседания по гр. дела І инстанция. 

По делата, по които съдебното производство е спряно, не бяха 
констатирани пропуски. 

В някои случаи бе констатирано, че съдебните заседания се насрочват 
през неоправдано дълъг период от време – 2-3 месеца, което забавя съдебното 
производство, при констатираната ниска натовареност в РС-Елхово. 

Съдебните заседания по голям брой цитирани в констативната част на 
акта дела са отсрочвани поради болест на съдията докладчик независимо, че 
част от тях  не са сложни от правна и фактическа страна (пр.- ч.гр.дела по чл. 
448 ГПК). Отсрочването обикновено е извършвано от съдията-докладчик 
няколко дни след датата на съдебното заседание, което е отсрочено. 

В тази връзка, е необходимо председателят на РС-Елхово, в съответствие 
с предоставените му със ЗСВ правомощия, да предприеме конкретни 
административни мерки за преразпределяне на делата при ползван отпуск по 
болест и недопускане отсрочване на съдебните заседания, при това 
впоследствие - след датата на отсроченото о.с.з., което затруднява страните и 
забавя съдебното производство. 

При проверените дела, разглеждани по реда на ЗЗДН, не бяха 
констатирани нарушения и забавяне на производството. Спазва се 
едномесечния срок за насрочване на открито съдебно заседание, съгласно чл. 
18, ал.4 от ЗЗДН. Когато молбата съдържа данни за пряка и непосредствена 
последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице, съдът на 
основание чл. 18, ал.1 от ЗЗДН в закрито заседание без призоваване на 
страните, е издавал заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от 
получаването на съответната молба. В тези случаи, на основание чл.18, ал.2 от 
ЗЗДН заповедта за незабавна защита е връчвана на страните и е изпращана 
служебно до районното полицейско управление. По този вид дела, съдът се е 
произнасял с решение в открито съдебно заседание, съгласно изискването по 
чл. 15,ал.1 от ЗЗДН.  

По отношение на проверените частни граждански дела с правно 
основание чл. 130,ал.3 от СК, съдът е насрочил открито съдебно заседание в 
деня на подаване на молбата в съда, с оглед уточняване на молбата и 
обосноваване на интереса за детето от извършване на разпоредителната 
сделка, което следва да се посочи като добра практика, вместо съдът да оставя 
молбата без движение със съответните указания и вследствие на това да се 
забави съдебното производство. Заедно с молбите по чл. 130,ал.3 СК в РС-
Елхово са представени като приложение към тях и становища на 
компетентната дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на детето, 
съобразно изискването по чл. 15,ал.6 от Закона за закрила на детето. 

Прави впечатление неравномерното натоварване на съдебните състави в 
РС-Елхово. Установено бе, че единствено съдия Кирова разглежда 
преимуществено граждански дела. Видно от представената справка, за 
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периода 01.01.2010г. – 31.03.2011г. образуваните гр.дела, разпределени на 
съдия Кирова са 109 бр., частните гр.дела са 259 бр., а останали несвършени 
граждански дела на съдия Кирова са 70 бр. Съдия Тодорова – председател на 
РС-Елхово разглежда граждански и наказателни дела, с намалена 
натовареност, в процентно съотношение, описано в констативната част на 
акта. Останалите трима съдии в РС-Елхово са наказателни съдии, на които 
председателя е преразпределил несвършените граждански дела на съдия 
Меткалф (в отпуск по майчинство), както и по изключение (през време на 
съдебната ваканция) са им разпределяни граждански дела. Препоръчително е 
председателят на РС-Елхово да предприеме нужните административни мерки, 
с оглед равномерно разпределение на граждански и наказателни дела между 
съдебните състави, в зависимост от общата натовареност в РС-Елхово.  

От констатираното в хода на проверката може да се направи извод, че 
ръководството на РС-Елхово е положило усилие за изпълнение на 
препоръките, направени с Акта за резултатите от извършената от 
Инспектората към ВСС през м.май 2008г. проверка. Проблемът със срочното 
постановяване на съдебните актове на съдия Янкова не е преодолян. 
Председателят на РС-Елхово е извършвала периодични проверки и съобразно 
правомощията си по Закона за съдебната власт е обръщала внимание, 
наложила е дисциплинарно наказание „порицание” и е санкционирала съдия 
Доротея Янкова с намаляване и лишаване от средства за допълнително 
материално стимулиране. 

В хода на настоящата контролна проверка отново бе констатирано 
просрочие при постановяване на съдебните актове от страна на съдия Янкова, 
поради което следва да се даде препоръка на председателя на РС-Елхово да 
продължава да извършва контрол и периодични проверки по отношение на 
постановяване на съдебните й актове в законоустановените срокове и при 
констатирано просрочие да продължава да налага предвидените от закона 
санкции, подходящи за съответния конкретен случай.  

Препис от настоящия акт следва да се изпрати и на Висшия съдебен 
съвет, във връзка с правомощията му да извършва атестации на магистратите 
по реда на Закона за съдебната власт. 

  
 
Въз основа на установеното и на основание чл. 58, ал. 2 от Закона за 

съдебната власт, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет дава 
следните  

ПРЕПОРЪКИ: 
 
1. Препоръчва на председателя на РС - Елхово, в изпълнение на 
правомощията му по Закона за съдебната власт, да упражнява 
постоянен контрол върху дейността на Служба „Деловодство”, като 
следи за отстраняване на констатираните пропуски и за спазване 
изискванията на ПАРОВАС при попълване на деловодните книги; 
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2. Препоръчва на председателя на РС – Елхово да предприеме 
нужните административни мерки за неотсрочване на съдебните 
заседания по делата поради субективни причини, свързани с 
ползване на отпуск от страна на съдиите-докладчици, което 
затруднява страните и забавя съдебното производство, предвид и 
ниската натовареност на съдебните състави в РС-Елхово. В тази 
връзка, председателят на РС-Елхово да издаде нарочна заповед и да 
контролира лично нейното изпълнение. Ежемесечно, считано от 
02.05.2011г. председателят на съда да изпраща в ИВСС информация 
за отсрочените съдебни заседания по дела и по съдии за съответния 
изминал месец и конкретните причини за това; 
 
3. Препоръчва на председателя на РС-Елхово да предприеме 
нужните административни мерки за равномерно разпределение на 
граждански и наказателни дела между районните съдии, в 
зависимост от общата натовареност в РС-Елхово;  
 
4. Препоръчва на съдиите от РС – Елхово да постановяват съдебните 
актове в сроковете по чл.  235, ал.5 и 316 от ГПК; 
 
5. Препоръчва на председателя на РС – Елхово, съобразно 
правомощията си по ЗСВ, да продължава да упражнява контрол и 
извършва проверки за срочното изготвяне на съдебните актове на 
съдия Доротея Янкова и на останалите съдии в РС-Елхово. В тази 
връзка, да предприема и в бъдеще необходимите дисциплинарни и 
административни мерки, включително чрез прилагане чл. 337 ЗСВ - 
неразрешаване ползването на отпуск, освен при временна 
нетрудоспособност, преди съдиите да  изготвят своите актове и да 
върнат делата, които са им възложени, както и чрез обвързване 
получаването на средства за допълнително материално стимулиране 
със срочността на изготвяне на съдебните актове. 

СРОК:  
 

На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт, определям 
постоянен срок за изпълнение на дадените препоръки. 

На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, председателят на 
Районен съд – Елхово да уведоми своевременно Главния инспектор на 
Инспектората към ВСС за изпълнение на направените препоръки.  

През месец  ноември 2011г. председателят на РС-Елхово да изпрати в 
ИВСС справка за постановените съдебни актове на съдия Доротея Янкова 
извън законоустановения едномесечен срок за периода 01.04.2011г. – 
30.10.2011г. 
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На основание чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се 

изпрати на председателя на Районен съд – Елхово, който да запознае с него 
съдиите и съдебните служители в съда. 

 
На основание чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗСВ, копие от Акта да се изпрати на 

Висшия съдебен съвет, както и на ОС-Ямбол. 
 
 
 

                                                ИНСПЕКТОР:                                                       
                                                                                МИЛКА ИТОВА 
    


