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с резултати от извършена проверка 

 
   

        
 Проверката в Окръжен съд Русе по гражданските дела бе извършена в 
изпълнение на Заповед № 136/11.09.2008 г. на Главния инспектор на 
Инспектората към Висшия съдеибен съвет, на основание чл. 58 от Закона за 
съдебната власт и съобразно приетия План за провеждане на комплексна 
планова проверка от ИВСС на съдилищата, прокуратурите и следствените 
служби в Апелативен район – Велико Търново. 
 Проверката се извърши в периода 15.09.2008 г. - 19.09.2008 г. от 
инспектор Милка Итова и експертите Мариела Митева и Диана Иванова. 
          Обхават на проверката – календарната 2007 г. и 2008 г. - до началото на 
съдебната ваканция. 
 Окръжният съд Русе е поместен в Съдебната палата в града, разполага с 
3 заседателни зали и има 26 съдии по щат. Броят на съдиите позволява 
специализация по материя – гражданско-правна и наказателно-правна. 
Съобразно щатът, девет са граждански съдии и девет - наказателни съдии, 
двама младши съдии и председателя на съда. Незаетите щатни бройки са 5, от 
който 3 граждански и 2 наказателни. Един наказателен съдия е в отпуск по 
майчинство.  
 

І. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 
 
 Начинът на подреждане на насрочените дела, на делата без движение и 
преписките по оставените без движение искови молби е организирано 
съгласно изискванията на ПАРОАВАС и ПСАРОАВАС /отм./ и позволява 
своевременно представяне на делото /преписката/ при поискване. 
 Съдът разполага с електронна деловодна програма, която е въведена от 
01.09.2008 г. и функционира за новобразуваните дела. 
  Делата се обработват своевременно от деловодителите, докладват се 
срочно на съдиите. Съдебните секретари срочно изготвят протоколите и 
списъците на лицата за призоваване. Протоколите от съдебно заседание са 
добре структурирани и четливо изписани. 
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 Съдебните книги са прошнуровани, номерирани и подпечатани със 
съответните подписи. Водят се в съответствие с изискванията на ПАРОАВАС 
и ПСАРОАВАС /отм/. 
 В описните книги за първоистанционните и въззивните дела всички 
графи се попълват правилно, като бяха констатирани някои слабости – 
непопълване на дата за обявяване на делото за решаване, неточно попълнена 
графа за продължителност на разглеждане на делото. 
 
        ІІ.ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 
ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
      
   А. ОРГАНИЗАЦИЯ 
    
  Въззивните граждански дела са разглеждани всеки вторник и петък, по 
около 12 дела на съдебно заседание, като в повечето случаи заседанията 
приключват до обяд. 
     До месец юни първоинстанционните граждански дела са разглеждани в 
всеки петък от един съдия, след което - се разглеждат в понеделник, сряда и 
четвъртък от всички граждански съдии. 
    Всички граждански съдии дават и еднодневни дежурства по наказателни 
дела, дежурства в почивни и в празнични дни и в съставите по частните 
въззивните наказателни дала по вземане на мерки за неотклонение и 
екстрадиции – приложение № 1. 
    Председателят на Окръжния съд определя графика на дежурства в 
почивни и празнични дни и в съставите по частните въззивните наказателни 
дала по вземане на мерки за неотклонение, както и екстрадиция. Заместник - 
председателят по наказателни дела определя месечен график за еднодневните 
дежурства в рамките на работната седмица. 
    Председател на Окръжен съд Русе е Даринка Алексиева. Заместник 
председател  на Гражданското отделение е  Наталия Георгиева, а по търговски 
и фирмени дела – Силвия Павлова.   
    Шест съдии от гражданско отделение на Окръжен съд Русе са преминали 
февруари 2007 г. в административен съд Русе. Едната щатна бройка от 
освободените е заета от октомври 2007 от съдия Палма Тараланска и от един 
наказателен съдия. Останалите 4 щатни бройки са незаети, от който 3 са 
определени за граждански състави.  
    До 24 април  2008 съдия Мария Велкова е разглеждала 
първоинстанционните гр.дела, а съдиите Наталия Георгиева, Искра Блъскова, 
Пенка Димитрова, Аглика Гавраилова и Анета Георгиева са разглеждали 
въззивни граждански дела. Силвия Павлова и Йордан Дамаскинов са 
разглеждали търговски дела и са участвали във въззивни състави по график. 
   Фирмените дела са разглеждани от всички съдии по график за 
двуседмичен период. 
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  Със заповед № 118/24.04.2008 на Председателя на РОС (приложение № 
2) са определени съставите на граждански, търговско и фирмено отделения. 
Съдиите в Гражданско отделение са разпределени както следва: Наталия 
Георгиева, Искра Блъскова, Аглика Гавраилова, Пенка Димитрова, Анета 
Георгиева и Мария Велкова. 
  Съдиите в търговско и фирмено отделения са Силвия Павлова, Йордан 
Дамаскинов и Палма Тараланска. 
  Съдиите от всички отделения, съгласно цитираната заповед, разглеждат 
първоинстанционни дела и въззивни дела. Разпределението на делата се 
извършва на принципа на случайния подбор, чрез електронно разпределение, 
съобразно поредността на постъпването им, както и списъкът на съдии по 
състави и отделения, изготвен по азбучен ред. Разпределението се извършва от 
зам.председателите, а за наказателните дела І –ва инстанция – от председателя 
на Окръжния съд. 
  Постоянните състави за въззивните граждански дела са Наталия 
Георгиева и Анета Георгиева; Искра Блъскова и Мария Велкова; Аглика 
Гавраилова и Пенка Димитрова. Съставите се допълват от младшите съдии 
Десислава Колева и Ивайло Иванов. 
  Председателят на съда разглежда фирмени и административни дела по 
график, определен от нея. 
     Видно от представените справки за броя на съдебните заседания по 
съдии в РОС за гражданските и търговски дела – приложение №3, 
натовареността на съдиите е сравнително равномерна.  
   При проверката, въпреки многократно поисканата информация относно 
броя на дежурствата по съдии за 2007 г., такава не бе предоставена от 
статистика и административния секретар на съда. В тази връзка, препоръчваме 
да се подобри организацията на работата в РОС. 
   
   Б. ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
           
  1. Общи данни 

А. за 2007 г.    
Граждански дела І - ва инстанция 
През 2007 г. са образувани 313 бр. първоинстанционни дела (вкл. и 

търговски дела), към 01.01.2007 г. висящите гр. дела са били 117 бр. или 
всичко за разглеждане 430 броя дела. От тях, свършените са всичко 273 бр., 
като в срок до 3 месеца са свършени 153 бр. дела или 56 %. 

Гр. Административни дела   
През 2007 г. са образувани 109 бр. гр. административни дела, към 

01.01.2007 г. висящите гр. адм. дела са били 95 бр. или всичко за разглеждане 
204 броя дела. От тях, свършените са всичко 187 бр., като в срок до 3 месеца са 
свършени 56 бр. дела или 30 %. 

Нак. Административни дела 
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През 2007 г. са образувани 176 бр. нак. адм. дела, към 01.01.2007 г. 
висящите н.адм. дела са били 64 бр. или всичко за разглеждане 240 броя дела. 
Свършените са 240 бр., като в срок до 3 месеца са свършени 111 бр. дела или 
46 %. 

Частни граждански  дела ІІ инстанция 
През 2007 г. са образувани 324 бр. гр. дела, към 01.01.2007 г. висящите 

гр. дела са били 15 бр. или всичко за разглеждане 339 броя дела. От тях, 
свършените са 320 бр., всички в тримесечен срок или 100 %. 

Жалби за бавност 
През 2007 г. са образувани 8 бр. и са разгледани в срок до 3 м.-100 %. 
Въззивни граждански дела 
През 2007 г. в РОС са образувани 852 бр. въз. гр. дела, към 01.01.2007 г. 

висящите в. гр. дела са били 130 бр. или всичко за разглеждане 982 броя дела.  
От тях, свършените са всичко 794 бр., като в срок до 3 месеца са свършени 712 
бр. дела или 90 %. 

Фирмени дела 
През 2007 г. са постъпили 1746 бр. ф. дела, към 01.01.2007 г. висящите 

ф. дела са били 14 бр. или всичко за разглеждане 1760 броя дела. Всичките 
1760 бр. дела са свършени в срок до 3 месеца - 100 %. 

 
Следователно, общият брой на образуваните граждански дела през 

2007 г. в РОС е 3528. Висящите гр. дела към 01.01.07 са били 435 или 
всичко за разглеждане – 3963 бр., от които свършени са 3582 бр. дела – 
приложение № 4 - Отчетен доклад за дейността на съдилищата в Района 
на Русенски окръжен съд . 

 
Б. за първото полугодие на 2008 г. - приложение №5 
Граждански дела І - ва инстанция 
Образувани са 120 бр. първоинстанционни дела, към 01.01.2008 г. 

висящите гр. дела са били 91 бр. или всичко за разглеждане 211 броя дела. От 
тях, свършените са 132, като в срок до 3 месеца са свършени 74 бр. дела или 
56%. 

Гр. Административни дела   
Образувани са 3 бр. гр. административни дела, към 01.01.2008 г. 

висящите гр. адм. дела са били 17 бр. или всичко за разглеждане 20 броя дела. 
От тях, свършените са 10 бр., като в срок до 3 месеца са свършени 2 бр. дела 
или 20 %. 

Частни граждански  дела ІІ инстанция 
Образувани са 147 бр. гр. дела, към 01.01.2008 г. висящите гр. дела са 

били 19 бр. или всичко за разглеждане 166 броя дела. От тях, свършените са 
153 бр., като в срок до 3 месеца са свършени 149 бр. дела или 97 %. 

Търговски дела 
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Образувани са 108 бр. дела, към 01.01.2008 г. висящите дела са били 66 
бр. или всичко за разглеждане 174 броя дела. От тях, свършените са 61 бр., 
като в срок до 3 месеца са свършени 33 бр. дела или 54 %. 

 
Въззивни граждански дела 
Образувани са 325 бр. въз. гр. дела, към 01.01.2008 г. висящите в. гр. 

дела са били 188 бр. или всичко за разглеждане 512 броя дела.  
От тях, свършените са 417 бр., като в срок до 3 месеца са свършени 335 бр. 
дела или 80 %. 

Фирмени дела 
Постъпили са 32 бр. ф. дела, към 01.01.2008 г. не е имало висящи дела. 

Всичките 32 бр. дела са свършени в срок до 3 месеца - 100 %. 
 

 Приложение № 6 – справка за свършените гр. дела І инст., ІІ инстанция, 
търговски дела, частни гр. дела и частни търг. дела за 2007 и до 01.08.2008 г.  

  
2. Институционен контрол 
През 2007 г. са приключили общо 1395 граждански дела със съдебен акт 

по същество, а с фирмените – 3155 дела. 
 От 273 първоинстанционни решения по граждански дела, в т.ч. и 
търговски, са обжалвани 41 или 15%. Отменени изцяло са 2 решения или 5%, 
изменени  3, а потвърдени – 9 решения или 21%.  

От 794 второинстанционни решения по граждански дела са обжалвани 
81 или 10%. Върховният касационен съд е уважил 4 жалби или 5% и 
потвърдени са 13 или 16%. От 326 решени частни граждански дела II 
инстанция обжалвани са 50 или 15%. Отменени са 6 бр. и потвърдени 33 бр. 
Невърнати от горни инстанции към 01.01.2008 г. са 118 бр. граждански дела. 
 Ниският процент на отменените изцяло съдебни решения, спрямо общия 
брой на постановените решения и броя на обжалваните решения показва, че 
правораздавателната дейност по въззивните и първоинстанционни граждански, 
и търговски дела е с високо качество и професионализъм. 

От свършените със съдебен акт по същество 187 граждански адм. дела 
обжалвани са 66 или 35% . ВАС изцяло е отменил 10 решения или 15%, 
потвърдени са 21 решения или 32%.  

  Проверяващите констатираха, че няма неизготвени съдебни актове 
по обявените за решаване дела преди съдебната ваканция. 
  
 Посочените резултати се дължат на доброто администриране на 
делата, високата квалификация на съдиите, които са с продължителен 
съдийски стаж и допринасят за много доброто гражданско 
правораздаване на Окръжен съд - Русе. 
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 В. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  
1. въззивни 

В по-голямата си част въззивните производства са спрени по общо 
съгласие на страните или поради висящност на преюдициален спор. 
Администрирани са периодично, ритмично и изрядно. 

2.първоинстанционни 
 Администрирането и при първоинстанционните дела е периодично и 
ритмично, с малки изключения. При проверката бе констатирано, че в 
някои случай при спрени производства по първоинстанционни дела, не е 
налице ритмично администриране. По гр. дело № 100/2007 г., гражданска 
колегия, по описа на РОС, производството е спряно с определение на 
основание чл.182,ал.1,б.„г” от ГПК /отм./ в съдебно заседание на 21.12.2007 
г. до приключване на производството по адм. дело № 253/2007 г. по описа 
на административен съд – Русе. Изискана е информация с писмо от 
28.12.2007 г. до Административен съд Русе, в отговор на която е получено 
писмо на 09.01.2008 г., че е постановено решение, което не е влязло все още 
в сила. Следващото администриране на делото е девет месеца по- късно. 
Едва на 15.09.2008 г., в деня когато Инспекторатът към ВСС започна 
плановата проверка на Окръжен съд- Русе е поставена резолюция  и е  
изпратено писмо до Административен съд - Русе, с което се изисква адм. д. 
№253/07г.  
 При проверката бе констатирано, че цитираното дело е изключение и 
не може да се отрази върху цялостното периодично и ритмично 
администриране на делата. 
 
3. търговски 
 Търговско гр. дело № 129/2005 г. по описа на РОС е спряно по 
взаимно съгласие на страните с определение в съдебно заседание на 
16.10.2007 г. В предвидения 6 месечен законен срок (м. април 2008 г.) 
страните не са искали възобновяване, но делото не е прекратено. Търговско 
гр. дело № 1/2006 г. също е спряно по взаимно съгласие с определение в с.з. 
на 16.10.2007 г. и не е спазена разпоредбата на чл. 184, ал.1 от ГПК (отм.).   
 
 Приложение № 7 –спрени граждански производства и обезпечения на 
бъдещ иск. 

  Г. ВИСЯЩИ НЕПРИКЛЮЧИЛИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, 
ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 1.01.2008 г. 
 Проверяващите констатираха следните причини за отлагане на 
съдебните заседания и забавяне на производствата: 

-несвоевременно заявени доказателствени искания като само част 
от съдиите използват дисциплиниращи способи за приключване на делата; 
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-неправилно приложение на разпоредбата на чл.107 ал.2 от ГПК 
/отм./ - без наличие на кумулативно дадени предпоставки – възпрепятстване 
на страната и пълномощника й;  
        -многократно отлагане на дела поради неизготвяне или 
непредставяне в срок на заключения на вещи лица, както и поради отвод на 
вещи лица. 
  
 По въз. гр. дело  № 390/2007 г. е представена молба за отлагане на 
делото от вещо лице, което е било назначено от съда преди четири месеца, 
като същото е посочило едновременно служебна ангажираност, предстоящо 
пътуване в чужбина и заболяване.  
 Констатирано бе многократно отлагане на дело поради липсата на 
готовност за изготвяне на заключение по допуснатата експертиза без налагане 
на санкция - първоинст. гр.дело № 199/2004 г. 
По т. д. № 11/07г. на 19. 10. 2007г. - съдът е допуснал тройна съдебно- 
техническа експертиза. Поради непредставяне на заключение от вещите лица 
делото е отлагано 4 пъти, като към датата на проверката заключение на вещите 
лица не беше изготвено, а съдебното заседание по делото е насрочено за 18. 09. 
2008г., което предполага ново отлагане на делото.  Едно от вещите лица, 
назначено  с определението от 16. 10. 2007г., седем дни преди съдебното 
заседание на 22. 04. 2008г. си е направило отвод поради служебна 
ангажираност ( както и  т. дело 125/2007 г.). 

 
 По т. дело 13/2007 г. - многократно отлагане на делото – липса на 
координация между страните и вещи лица и отказ на вещото лице 6 месеца 
след като е било назначено да изготви заключението. 
 Не се използват предвидените в ГПК способи за дисциплиниране на 
вещи лица. Не се установиха наложени от съда санкции при неизпълнение в 
срок на възложени експертизи -тр. дело 85/2003г..  
 Като причина за отлагане и забавяне на производството би могло да 
се посочи и неопределяне на дата за следващото съдебно заседание, 
налагащо ново призоваване на страните -т. дело № 11/2007г.  
 Не се спазва стриктно разпоредбата на чл. 107, ал.2 от ГПК /отм./, като 
при отлагане на делото не са били налице кумулативно дадените 
предпоставки, визирани в разпоредбата (гр.дело 1197/2006 г.). 
 Установи се, че се злоупотребява с процесуални права от страна на 
пълномощниците на една от страните – многократно отлагане по молба на 
една от страните по гр. дело № 74/2006г., без прилагане на способите за 
дисциплиниране на страните. 
 Друга причина за отлагане на дела - отвод на съдията - докладчик на 
основание чл. 13, ал.1, пр.2 във връзка с чл.12,ал.2 от ГПК/отм./, без да се 
сочат мотиви (т. дело 85/2003 г.). 
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  От прегледаните неприключили граждански дела може да се направи 
извода, че причините за отлагане на делата и неприключването им в 
тримесечен срок са поради сложност от фактическа и правна страна, поради 
спряно производство по общо съгласие на страните или поради 
преюдициалност на висящ спор. Това се дължи също така и на това, че 
значителна част  от делата, образувани по общия исков ред се отлагат поради 
непредставяне, неизготвяне в срок на заключения от вещи лица или поради 
отвод на последните. 
  
 Приложение № 8 – справка на висящите към 16.09.2008г. граждански 
дела, образувани преди 01.01.2008 г. в РОС. 
          Проверяващите констатираха, че в РОС е имало ненаписани съдебни 
актове в едномесечен срок (приложение № 9), но общо взето са  обявявани в 
разумен тримесечен срок. 
 
 Д. ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 
 

От прегледаните дела, образувани по молби за обезпечение на бъдещ 
иск, се установи, че същите са образувани в деня на постъпване на молбата 
или при препращане на делото по компетентност от Районния съд, когато 
молбата е подадена до него. Спазва се изискването на чл. 395 от ГПК и 
съдът е разрешавал молбата в закрито заседание в деня на постъпването й. 
Изключение се констатира по ч. гр. д. № 78/08г., когато съдия Йордан 
Дамаскинов се е произнесъл 20 дни по- късно.  

Стриктно се спазва разпоредбата на чл. 390 от ГПК, определяща 
родовата подсъдност за предявяване на молбата.   

В случаите, когато молбата е оставяна без движение, съдът се е 
произнасял около един или два дни, след като делото му е било докладвано. 
Съдът е определял срок за предявяване на бъдещия иск съобразно чл. 390, 
ал.2, ГПК. В повечето случаи определения срок за предявяване на бъдещия 
иск е 15-дневен. От всичките 20 дела съдът е искал гаранция само по едно. 
В останалите случаи е приемал, че искът е подкрепен с убедителни 
доказателства.  

Спазвано е изискването на чл. 395, ал.3 от ГПК  в случаите, когато е 
определена гаранция, обезпечителната заповед да се издава след внасяне на 
гаранцията.(ч.т.д. №28/08г.). 

Съдът е спазвал и разпоредбата на чл. 390, ал.2, ГПК като следил 
служебно за представяне на доказателства за предявяване на иск в 
определения срок. По общо пет дела обезпечението е отменено поради това, 
че страната не е представила доказателства за предявяване на иск в 
определения от съда срок. 

 Приложение № 10 – обезпечения на бъдещ иск. 
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 ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 
 

1. Работата на Окръжен съд Русе  по образуването на гражданските дела 
е много добре организирана. Делата се насрочват ритмично с разумни 
интервали между заседанията; 

2. Изготвянето и постановяването на съдебните актове е в срок с малки 
изключения, които са изолиран случай;  
  3. Съдебните състави в някои случаи не са прилагали прецизно 
разпоредбата на чл.107, ал.2  от ГПК /отм./, не са използвали предвидените в 
закона средства за дисциплиниране на страните, съобразно изискването по 
чл.3 от ГПК (отм.), както и не са санкционирали вещите лица, когато стават 
причина за отлагане на делата;  

4. Практиката на съдиите в Окръжен съд гр. Русе по обезпечителните 
производства е съобразена с разпоредбите на закона. Кратки срокове за 
предявяване на бъдещия иск, определянето на парична гаранция, съобразена с 
цената на бъдещия иск са механизмите, чрез  които съдът е възпрепятствал 
молителите да използват този процесуален способ за постигане  на цели извън 
предвидените  в закона; 

5. Работата на РОС като въззивна инстанция показва много добър 
резултат по отношение сроковете на приключване на делата. 

  
След обсъждане на констатациите при проверката, проверяващите 

стигнаха до извода, че осъществяваното ръководство от председателя и 
заместник-председатилите на Окръжен съд Русе е довело до добра 
организация на дейността на съда, а съдиите  в РОС срочно и мотивирано 
изготвят съдебните си актове. 

С оглед направените констатации и изводи, Инспекторатът към 
Висшия съдебен съвет отправя следната препоръка:    

                      
 Съдиите в РОС да осъществяват срочното и ритмично разглеждане 
на делата, като използват предвидените в ГПК процесуални средства за 
дисциплиниране на вещите лица и страните по делата. 
   
         ЕКСПЕРТ: 
   ………………………  
            МАРИЕЛА МИТЕВА  
 
         ЕКСПЕРТ: 
                                  ………………………  
                                   ДИАНА ИВАНОВА 
 

ИНСПЕКТОР:                                                                                                                
…….……………                                 
МИЛКА ИТОВА 


