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Проверката в Районен съд Сливен е извършена в периода  04.02.2013г.- 

08.02.2013г., в изпълнение на Заповед № ПП-01-1/28.01.2013г. на главния 
инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, от инспектор 
Светлана Бошнакова и експертите Атанас Попов и Кирил Генов. 

Цел на проверката е цялостен анализ и оценка на: организацията на 
административната дейност на Районен съд-Сливен; организацията по 
образуване, движение и приключване на гражданските дела в Районен съд – 
Сливен; организация по приключване на гражданските дела в 
законоустановените срокове; приключилите граждански дела; констатиране 
на противоречива практика. 

Обхват: Проверката обхващаше всички граждански дела образувани и 
разгледани в Районен съд – Сливен през проверявания период. 

Проверяван период: Проверяваният период включва времето от 
01.01.2011г. – 31.12.2012г. 

Задача 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- 

Сливен през 2011г. и през 2012г. е осъществявано от Председателя на съда, 
съдия Ангел Гагашев.  

В Районен съд- Сливен на основание заповед № РД-13-275/29.12.2010г. 
са обособени гражданско и наказателно отделение. В гражданско отделение 
правораздават съдиите Светозар Светиев, Петя Манова, Стефка Михайлова 
(до 01.03.2012г. поради назначаването и след тази дата за съдия в ОС 
Сливен), Ваня Ангелова (до 01.03.2012г. по същата причина), Минчо Минев, 
Мария Каранашева, Живка Кирилова, а от 20.03.2012г. и съответно, 
04.04.2012г. съдиите Петя Светиева и Драгомир Драганов. Съдия Светиева е 
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била командирована преди това в ОС-Сливен. Съгласно създадената 
организация на работа, частните граждански дела с предмет чл. 410 и чл. 417 
от ГПК, през 2011г. са разпределяни между  съдиите, разглеждащи 
граждански дела.  През 2012г., на основание заповед № РД-13-40/07.02.2012г. 
на Председателя на РС-Сливен, тези дела са разпределяни  между всички 
съдии в РС Сливен. 

Разпределението на всички дела се извършва електронно според 
поредността на постъпването им и при спазване на принципа на случайния 
подбор. Прилага се системата, предоставена от ВСС – “Law Choice”. От 
01.12.2009г. в съда действат утвърдени „Вътрешни правила за случайно 
разпределение на делата”. Съгласно същите, постъпилите в съда книжа се 
разпределят по докладчици чрез  горепосочената система, след което се 
докладват на председателя на  съответното отделение, за тяхното образуване 
в дела. Електронното разпределение на делата се извършва от двама 
служители, изрично определени със заповед  от Председателя на съда. 
Посоченият начин на разпределение е в противоречие с разпоредбите на 
чл.46, ал.1 и 2 от ПАРОАВАС, където изрично е уредено, че 
административния ръководител или определен от него съдия първо образуват 
постъпилите книжа в дела и едва след това ги разпределят по докладчици.  
По изключение административният ръководител на съда може да възложи на 
съдебен служител извършването на техническата дейност по определяне на 
съдията докладчик. 

„Правилата” уреждат изрично  и особените хипотези, в които се 
дерогира принципа на случайно разпределение. Такива са случаите на 
обезсилване на съдебно решение или определение и връщане на делото за 
разглеждане от друг съдебен състав, в които от разпределение се изключва 
съдията, постановил обезсиления съдебен акт. По молбите по чл.410 и 417 от 
ГПК, ЗЗДт, ЗЗДН, от разпределение се изключват отсъстващите съдии. А 
молбите за извършване на разпоредителни действия от непълнолетни и 
малолетни, разпорежданията за вписване на приемане и отказ от наследство, 
разрешенията за сключване на брак от непълнолетен, искания за издаване на 
заповеди за връщане на непълнолетни и малолетни и за назначаване на 
особен представител, се разглеждат от дежурен съдия. 

Изрично е посочено, че молбите по чл.390 от ГПК се разпределят при 
спазване на принципа за случаен подбор.  
          За периода на съдебната ваканция, се насрочват само дела, чието 
разглеждане е свързано със съкратени процесуални срокове. С нарочни 
заповеди с №№ № РД-13-90/15.07.2011г. и № РД-13-138/26.07.2012г., 
Председателят на съда е посочил видовете дела, които да се разглеждат от 
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дежурен граждански съдия, a с други, отделни заповеди са определени 
дежурните съдии през съдебната ваканция.  
            Със Заповед № 146/10.08.2012г. та Административния ръководител на 
съда,  съдия Минев е изключен от разпределение на всички видове дела за 
времето от 13.08.2012г. до 31.08.2012г., поради установен голям брой 
несвършени дела. 

В РС Сливен, е въведена АСУД, разработена от „Информационно 
обслужване” АД – Варна, която позволява да бъдат отразявани всички 
съдопроизводствени действия и да бъдат извършвани бързи справки. Въпреки 
техническите възможности на системата, в нея не се прилагат  сканирани 
копия на подадените в съда документи, постановените от съдиите докладчици 
съдебни актове по движението на делото и  протоколите от съдебните 
заседания, което   не позволява осигуряване на откритост, достоверност и 
пълнота на информацията в съответствие с разпоредбата на чл.86, ал.1 от 
ПАРОАВАС. Като причина за тези пропуски от РС Сливен посочват, липсата 
на финансов ресурс за техническо обезпечение с по-мощни сървъри. 
Положителна практика за автоматизираното управление на делата е 
ползването на специалния модул в системата, касаещ призоваване на 
страните  и изпращане на съобщения до страните. Връчителите отбелязват в 
електронната система връчените призовки и съобщения, което минимизира 
възможностите за отлагане на дела поради непризоваване на страни или 
прекомерно удължаване на сроковете за връчване на съобщение. Чрез 
ползването на модула се упражнява и ефективен контрол върху дейността на 
връчителите.    

В съда се водят по години, всички книги и регистри предписани от 
ПАРОАВАС. Книгите  и регистрите  са прономеровани и прошнуровани и се 
водят  редовно и коректно. Книгите за открити заседания са приключвани в 
края на всяка една от проверяваните календарни години, което е  
удостоверено с подписа на секретар на съдебния състав. 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 електронната 
деловодна система и са маркирани върху папките на делата с жълт етикет, 
съобразно изискванията на чл.92, ал.5 от ПАРОАВАС. 

Делата се образуват в деня на постъпване на книжата в съда, като се 
спазват процесуалните срокове. Разпорежданията на председателите на 
състави се изпълняват в срок от съдебния секретар и деловодител. Добра 
практика в Районен съд - Сливен,  е въвеждането на образци на печати 
(„Докладвано на съдията докладчик” и „Върнато в канцеларията от съдията 
докладчик”), които се поставят върху всички документи (книжа) постъпили в 
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деловодството на съда. Това е дисциплинираща мярка за спазване на 
процесуалните срокове. 

 Деловодството и дейността на съдебните секретари са много добре 
организирани, поради което не стават причина за забавено движение на дела. 
Заслуга за добрата организация има съдебния администратор Радка Димова, 
която оказа изключително съдействие на проверяващите, относно 
експедитивното  доставяне на дела, извършване на справки и набавяне на 
необходимата информация. 
          В хода на проверката бе установено че в съда се отлагат цели съдебни 
заседания. През 2011г. и 2012г. са отложени съдебни заседания както следва: 
Съдия Кирилова е отложила насрочените съдебни заседания на 15.03.2011г. 
поради участие в семинар, организиран от НИП на тема: „Член 6 от 
ЕКПЧ/граждански аспекти/-гаранции за справедлив съдебен процес”. За 
командироването е издадена заповед на Административния ръководител на 
съда №РД-16-6/09.03.2011г. Поради болест е отложила съдебните заседания, 
насрочени на 19.04.2011г; 10.06.2011г.; 14.06.2011г; 17.06.2011г; 21.06.2011г. 
и на 16.12.2011г. През 2012г. съдия Кирилова е отложила поради болест 
заседание от 17.02.2012г. 
          Съдия Минев е отложил съдебни заседания поради отпуск по болест, 
насрочени за 19.05.2011г; 20.05.2011г; 01.12.2011г; 02.12.2012г; 15.11.2012г. и 
16.11.2012г. 
          Съдия Светиева е отложила поради ползване на отпуск , насроченото 
съдебно заседание за 02.05.2012г. 
           Съдия Михайлова е отложила насрочените съдебни заседания за 
29.02.2012г. и 01.03.2012г. поради встъпване в длъжност „съдия” в ОС- 
Сливен на 01.03.2012г. 
            По същата причина е отложено съдебното заседание, насрочено от 
съдия В.Маркова за 28.02.2012г. 

  Предвид встъпването на съдия Михайлова и съдия Маркова като 
съдии в ОС-Сливен, Административния ръководител на съда е издал заповед 
№ РД-13-65/27.02.2012г. по силата, на която разпределените им висящи дела 
следва да бъдат преразпределени между всички съдии в РС-Сливен, 
разглеждащи граждански дела при спазване на „принципа на случайното 
разпределение”.  

  Делата се насрочват ритмично и през кратки интервали.  
  Няма изгубени или унищожени дела, преди изтичане срока на 

съхранението им.  
  Със Заповед № РД-13-27/15.02.2010г. на Административния 

ръководител на съда е регулирана дейността по прилагане на Наредба № 
14/19.11.2009г., за реда и начина на предоставяне достъп на органите на 
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съдебната власт до НБД „Население”. Също така със заповед РД-13-
106/05.10.2011г. са утвърдени „Вътрешни правила за реда и начина на 
извършване на справки в диалогов режим на работа с данни от 
автоматизираните информационни фондове на НБД „Население”. 
 

 
2. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДА 

ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 

По данни от отчетния доклад за 2011г., Районен съд-Сливен, са 
разгледани 8994 граждански и частни граждански дела. Приключени са 8240 
дела или 92 на сто от делата. Висящността на съда е повишена от 557 дела в 
началото на периода на 754 дела в края на периода или с 197 дела.  

По данни от отчетния доклад за 2012г., Районен съд-Сливен, са 
разгледани 7148 граждански и частни граждански дела. Приключени са 6498 
дела или 91 на сто от делата. Висящността на съда е намалена от 754 дела в 
началото на периода на 650 дела в края на периода или с 104 дела. 
 

 
 
 

3. УСЛОВИЯ НА ТРУД 
 

По отношение условията на труд следва да отбележим, че материалната 
база е добра и достатъчна за работата на съда. Съдиите не  разполагат със 
самостоятелни кабинети, но за момента условията са  нормални за работата 
им. Съдебните зали, позволяват безпрепятствено правораздаване на 
гражданските състави, предвид натовареността на съда. 
 

 
ІІ.ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА, 

РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ. 
 

І. ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ 
СЪДИЯ СВЕТОЗАР СВЕТИЕВ 

 
Съдия Светозар Светиев, е с 13 годишен стаж по чл.164 от ЗСВ.  
Видно от справките за дейността на съдиите в Районен съд Сливен, 

приложение към Отчетния доклад на съда, през 2011г. съдия Светиев е 
разгледал 1295 граждански и частни граждански дела. Свършени са 1207 дела 
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или 93 на сто от делата. Висящността на състава е увеличена в края на 2011г. 
от 65 дела на 109 дела или с 44 дела. През 2012г. съдия Светиев е разгледал 
911 дела, от които е приключил 833 дела или 91 на сто. Висящността на 
състава е намалена от 109 дела на 78 дела или с 31 дела.  

От предоставените за целта на проверката справки е видно, че през 
2011г., съдия Светиев е насрочил 320 граждански дела в 74 открити 
заседания. Средно в заседание са разглеждани по 4 дела, което показва 
невисока натовареност и ниска уплътненост на съдебните заседания. 
Приключени са 179 дела, като 154 от тях са свършени с решение и 25 дела са 
прекратени. Съотношението приключени и насрочени дела показва 
коефициент на ефективност в размер на 56 на сто. През 2012г., съдия Светиев 
е насрочил 351 дела в 70 открити съдебни заседания. Средно в заседание са 
разглеждани по 5 дела. Приключени с решение са 190 дела и с определение за 
прекратяване 40 дела или общо 230 дела. Съотношението приключени и 
насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 66 на сто. 
Общо за проверявания период са насрочени 671 дела, от които приключени с 
решение са 344 дела и с определение за прекратяване 65 дела. Средната 
ефективност на правораздаване за проверявания период възлиза на 61 на сто.  

Данните обективират извод за експедитивно  разглеждане на делата, 
невисока висящност на състава, която да препятства администрирането на 
делата и за удовлетворителен коефициент на ефективност, предвид 
натовареността на състава. 

Проверката на случаен принцип на гражданските дела, разгледани в 
открито заседание от съдия Светозар Светиев показа следното: 

Съдия Светиев проверява редовността на исковите молби веднага след 
постъпването им. При редовна искова молба, произнасянето с Разпореждане 
по чл.131 от ГПК става незабавно, а нередовните се оставят без движение до 
поправянето им. След постъпване на поправената искова молба съдът също  
незабавно разпорежда размяна на книжа. Съобщение до ответника ведно с 
исковата молба и книжата по делото се изпращат в същия  ден или най-късно 
на следващия ден след постановяване на разпореждането. Така е по гр.д №№ 
124/2012г; 7692/2011г; 6662/2011г; 5995/2011г; 7753/2011г; 3115/2011г; 
6426/2011г; 4639/2011г; 5462/2011г; 3729/2011г; 6998/2011г; 4325/2010г; 
7553/2011г; 239/2012г; 219/2012г; 6207/2011г; 7454/2010г; 5553/2011г; 
4509/2011г; 7739/2011г; 7750/2011г; 6070/2010г; 5473/2010г. и др. 
Незабавното изпълнение на разпорежданията на съда от съдебния 
деловодител и секретар показват висока степен на координация в дейността 
им. Същата е условие за ускорено движение на делата. 

Редки са случаите на отлагане на делата поради непризовани или късно 
призовани страни, което също е отражение на добрата координация между 



 8 

председателя на състава и съдебните служители. Призовките и съобщенията 
се връчват в срок. По проверените дела не бяха установени трудности с 
призоваването, които да наложат прилагането на разпоредбите на Наредба № 
14/19.11.2009г., за реда и начина на предоставяне достъп на органите на 
съдебната власт до НБД „Население”.   

След изтичане на едномесечния срок по чл.131 от ГПК, съдия Светиев 
се произнася с определение по чл.140 от ГПК незабавно. Определенията са 
подробни, съдържат произнасяне по доказателствените искания на страните и 
по допускане на доказателствата, които са относими, допустими и 
необходими. Не са редки  случаите,в които  определенията по чл.140 от ГПК 
съдържат и разпореждане за назначаване на експертиза, което действие на 
съда ускорява съдопроизводството. Делата се разглеждат най-често в две 
съдебни заседания, а нерядко и в едно съдебно заседание и приключват в 
мнозинството си в тримесечен срок от образуването им.  

Не бяха констатирани случаи на оставяне без движение на исковата 
молба или прекратяване на съдебното производство, поради недопустимост 
на иска, забелязани в открито съдебно заседание.  

Действията на съдия Светиев по проверените дела, са съобразени с 
разпоредбите на действащия ГПК за бързина на процеса и показват добра 
професионална подготовка. Следствие на това и на доброто проучване на 
делата преди съдебно заседание през проверявания период няма   
постановени определения за отменен ход по същество.  

Проверката на съдебните граждански дела разглеждани по правилата на 
Глава ХХV от ГПК „Бързо производство” показа, че визираните в чл.310 и 
сл. от ГПК срокове се спазват стриктно. Разпоредбата по чл.312, ал.1, т.2 от 
ГПК, относно изготвянето на задължителен писмен доклад по делото е 
спазена. Спазва се и разпоредбата на чл.312, ал.1 от ГПК, относно 
алтернативния срок за изготвяне на определението за насрочване на делото. 
Прилагат се разпоредбите на чл.315, ал.2 ГПК, относно посочване на дата за 
произнасяне с решение. Спазва се нормата на чл.316 от ГПК, за 
постановяване на решението в двуседмичен срок след заседанието, в което е 
приключило разглеждането на делото. 

Съдия Светиев изготвя срочно съдебните решения. От предоставените 
за целта на проверката справки, е видно, че през проверявания период са 
постановени 16 съдебни решения извън едномесечния срок по чл. 235, ал.5 от 
ГПК, но просрочието е с няколко дни, поради което може да бъде преценено 
като незначително. 

По отношение качеството на работа следва да посочим, че през 
проверявания период са обжалвани 94 съдебни акта, постановени от съдия 
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Светозар Светиев. Изцяло потвърдените съдебни актове са 67 или 71 на сто, 
което показва много добро качество на правораздаване. 
 

 
IІ. ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ 
СЪДИЯ ПЕТЯ СВЕТИЕВА 

 
 
Съдия Петя Светиева, е с 14 годишен стаж по чл.164 от ЗСВ. През 

2011г. съдия Светиева е била командирована в Окръжен съд Сливен. В 
Районен съд – Сливен се е върнала в началото на 2012г., като е започнала 
разглеждането на  дела от 20.03.2012г. Поради този причина проверката 
обхваща работата и само за периода след тази дата.  

Видно от справките за дейността на съдиите в Районен съд Сливен, 
приложение към Отчетния доклад на съда, през 2012г. съдия Светиева е 
разгледала 655 граждански и частни граждански дела. Свършени са 568 дела 
или 87 на сто от делата. Висящността на състава е увеличена в края на 2012г. 
на 87 дела.  

От предоставените за целта на проверката справки е видно, че през 
2012г., съдия Светиева е насрочила 173 граждански дела в 28 открити 
заседания. Средно в заседание са разглеждани по 6 дела, което показва 
средно висока натовареност и уплътненост на съдебните заседания. 
Приключени са 118 дела, като 96 от тях са свършени с решение и 22 дела с 
определение за прекратяване. Съотношението приключени и насрочени дела 
показва коефициент на ефективност в размер на 68 на сто.  

Данните обективират извод за бързо разглеждане на делата  и за 
удовлетворителен коефициент на ефективност. 

Проверката на случаен принцип на гражданските дела, разгледани в 
открито заседание от съдия Петя Светиева показа следното: 

Съдия Светиева проверява редовността на исковите молби и се 
произнася с разпореждане по чл.131 от ГПК в деня на  постъпването им, или 
най-късно на следващия ден. При нередовна искова молба, оставя същата без 
движение до поправянето и. След постъпване на поправената искова молба 
незабавно се произнася с Разпореждане по чл.131 от ГПК. Съобщение до 
ответника ведно с исковата молба и книжата по делото се изпращат в деня на 
произнасянето на съда.Така е по гр.д. №№2135/2012г; 1404/2012г; 
1611/2012г; 1402/2012г; 1396/2012г; 1900/2012г; 1768/2012г; 2977/2012г; 
3010/2012г; 2695/2012г; 1502/2012г; 2100/2012г; 2446/2012г; 1845/2012г; 
1509/2012г; 1445/2012г; 1502/2012г. и др. Незабавното изпълнение на 
разпорежданията на съда от съдебния деловодител и секретар показват добра 
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степен на координация в дейността им и позволява  ускорено движение на 
делата. 

Не бяха констатирани  случаи на отлагане на делата поради 
непризовани или късно призовани страни, което също е отражение на добрата 
координация между председателя на състава и съдебните служители. 
Призовките и съобщенията се връчват в срок. По проверените дела не бяха 
установени трудности с призоваването, налагащи прилагането на 
разпоредбите на Наредба № 14/19.11.2009г., за реда и начина на предоставяне 
достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”.  

След изтичане на едномесечния срок по чл.131 от ГПК, съдия Светиева 
се произнася незабавно с определение по чл.140 от ГПК. Определенията са 
подробни, съдържат произнасяне по доказателствените искания на страните и 
по допускане на доказателствата, които са относими, допустими и 
необходими. Делата се разглеждат най-често в две до три съдебни заседания 
и приключват в мнозинството си в тримесечен срок от образуването им.  

В хода на проверката не бяха констатирани случаи на оставяне без 
движение на исковата молба или прекратяване на съдебното производство, 
поради недопустимост на иска. 

През проверявания период съдия Петя Светиева няма  постановени 
определения за отменен ход по същество, което показва задълбочено 
проучване на книжата при постъпването им в съда, както и непосредствено 
преди съдебно заседание. 

Проверката на съдебните граждански дела, разглеждани по правилата 
на Глава ХХV от ГПК „Бързо производство” показа, че визираните в 
чл.310 и сл. от ГПК срокове се спазват стриктно. Разпоредбата по чл.312, 
ал.1, т.2 от ГПК, относно изготвянето на задължителен писмен доклад по 
делото е спазена. Спазва се и разпоредбата на чл.312, ал.1 от ГПК, относно 
алтернативния срок за изготвяне на определението за насрочване на делото. 
Прилагат се разпоредбите на чл.315, ал.2 ГПК, относно посочване на дата за 
произнасяне с решение. Спазва се нормата на чл.316 от ГПК, за 
постановяване на решението в двуседмичен срок след заседанието, в което е 
приключило разглеждането на делото. 

Съдия Светиева  изготвя срочно съдебните решения. От предоставените 
за целта на проверката справки, е видно, че през проверявания период съдия 
Светиева е постановила всички съдебни решения, без изключение,  в 
едномесечния срок по  чл.235, ал.5 от ГПК. 

По отношение качеството на работа следва да посочим, че през 
проверявания период са обжалвани 11 съдебни акта, постановени от съдия 
Петя Светиева. Изцяло потвърдените съдебни актове са 6 или 55 на сто, но 
следва да се има предвид, че за 2 акта, към момента на проверката няма 
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данни. Данните обективират извод за добро качество на правораздаване от 
страна на съдия Светиева. 

Действията на съдия Светиева по проверените дела показват отлична  
професионална подготовка, изразяваща се в стриктното спазване на 
процесуалните законови разпоредби и рефлектираща пряко върху 
безпрепятственото движение на делата и приключването им в установените 
срокове, както и в добро качество на съдебните актове. 

 
  

IIІ. ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ 
СЪДИЯ ПЕТЯ МАНОВА 

 
 
Съдия Петя Манова е със 7 годишен стаж по чл.164 от ЗСВ.  
Видно от справките за дейността на съдиите в Районен съд Сливен, 

приложение към Отчетния доклад на съда, през 2011г. съдия Манова е 
разгледала 1312 граждански и частни граждански дела. Свършени са 1231 
дела или 94 на сто от делата. Висящността на състава е увеличена в края на 
2011г. от 65 дела на 101 дела или с 36 дела. През 2012г. съдия Манова е 
разгледала 909 дела, от които е приключила 836 дела или 92 на сто. 
Висящността на състава е намалена от 101 дела на 73 дела или с 28 дела. 

От предоставените за целта на проверката справки е видно, че през 
2011г., съдия Манова е насрочила 276 граждански дела в 62 открити 
заседания. Средно в заседание са разглеждани по 4 дела, което показва ниска 
уплътненост на съдебните заседания. Приключени са 194 дела, като 168 от 
тях са свършени с решение и 26 дела с определение за прекратяване. 
Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент на 
ефективност в размер на 70 на сто. През 2012г., съдия Манова е насрочила 
343 дела в 60 открити съдебни заседания. Средно в заседание са разглеждани 
по около 6 дела, което показва повишена натовареност и уплътненост на 
съдебните заседания. Приключени с решение са 219 дела и с определение за 
прекратяване 25 дела или общо 244 дела. Съотношението приключени и 
насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 71 на сто. 
Общо за проверявания период са насрочени 619 дела, от които приключени с 
решение са 387 дела и с определение за прекратяване 51 дела. Средната 
ефективност на правораздаване за проверявания период възлиза на 71 на сто.  

Коефициентът на ефективност на съдия Манова е удовлетворителен 
независимо от сравнително по- краткия и съдийски стаж. 

Проверката на случаен принцип на гражданските дела, разгледани в 
открито заседание от съдия Петя Манова показа следното: 
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           Съдия Манова проверява редовността на исковите молби и се 
произнася с Разпореждане по чл.131 от ГПК незабавно след постъпването им. 
По оставените без движение искови молби, съдът също незабавно разпорежда 
размяна на книжа, след постъпване  на поправената искова молба. Съобщение 
до ответника ведно с исковата молба и книжата по делото се изпращат в деня 
на произнасянето на съда. Така е по гр.д. №№ 2906/2010г; 3015/2011г; 
8219/2011г; 4408/2010г; 5958/2010г; 3336/2011г; 3335/2011г; 5384/2011г; 
5750/2010г; 5474/2011г; 5661/2010г; 6451/2011г; 4375/2009г; 1855/2010г; 
379/2011г; 4993/2012г; 106/2012г; 220/2012г; 23/2012г; 7088/2010г; 
6658/2011г; 2814/2011г. и др. Отново е налице, както и при други състави, 
отлична координация в действията на съдия Манова, съдебния деловодител и 
съдебния секретар. 
             Призовките и съобщенията се връчват в срок. По проверените дела не 
бяха установени трудности с призоваването, които да наложат прилагането 
на разпоредбите на Наредба № 14/19.11.2009г., за реда и начина на 
предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”. Не 
бяха установени и  случаи  на отлагане на съдебни заседания поради 
непризовани или несвоевременно призовани страни.  

След изтичане на едномесечния срок по чл.131 от ГПК, съдия Манова 
се произнася без забавяне с определение по чл.140 от ГПК. Определенията са 
подробни и съдържат произнасяне по доказателствените искания на страните 
и по допускане на доказателствата, които са относими, допустими и 
необходими. Делата се разглеждат най-често в две до три съдебни заседания 
и приключват в мнозинството си в тримесечен срок от образуването им. 
Редки са случаите на оставяне на исковата молба без движение в открито 
съдебно заседание, като например по гр.д. №3336/2011г., по което в срока за 
признасяне с решение, съдът е установил нередовност на исковата молба 
отнасяща се до липса на волеизявление на съсобственик за разваляне на 
договор за дарение. Съдът е могъл и е следвало да установи нередовността 
още при постъпване на исковата молба, при  проверката по чл.129 и 130 от 
ГПК. Редки са и случаите на прекратяване на производството в открито 
съдебно заседание поради недопустимост на иска, като по гр.д. 
№3335/2011г., по което  едва в насроченото открито съдебно заседание съдът 
е установил липса на идентичност на длъжника в частното производство по 
чл.410 от ГПК и на ответника в производството по чл.422 от ГПК. Отново е 
следвало съдът да изследва предпоставките за допустимост на един по-ранен 
етап от процеса. 

Проверката установи, че през проверявания период съдия Манова е 
постановила определение за отменен ход по същество по 4 дела. Това 
обстоятелство, както и горепосочените случаи показват, че понякога съдът 
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пренебрегва предварителната подготовка на делата в закрито заседание, 
изразяваща се в задълбоченото им проучване. Но считаме, че това са 
изолирани случаи, чието преодоляване е изцяло във възможностите на съдия 
Манова и донякъде се дължат на сравнително краткия и съдийски стаж. 
            Проверката на съдебните граждански дела разглеждани по правилата 
на Глава ХХV от ГПК „Бързо производство” показа, че визираните в 
чл.310 и сл. от ГПК срокове се спазват стриктно. Разпоредбата по чл.312, 
ал.1, т.2 от ГПК, относно изготвянето на задължителен писмен доклад по 
делото е спазена. Спазва се разпоредбата на чл.312, ал.1 от ГПК, относно 
алтернативния срок за изготвяне на определението за насрочване на делото. 
Прилагат се разпоредбите на чл.315, ал.2 ГПК, относно посочване на дата за 
произнасяне с решение, като разпоредбата на чл.316 от ГПК, за 
постановяване на решението в двуседмичен срок след заседанието, в което е 
приключило разглеждането на делото, се съблюдава неотклонно. 

В рамките на проверката бе установено,че съдия Манова не 
постановявала съдебни решения извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК.  

По отношение качеството на работа следва да посочим, че през 
проверявания период са обжалвани 119 съдебни акта, постановени от съдия 
Петя Манова. Изцяло потвърдените съдебни актове са 81 или 68 на сто.      
Данните обективират извод за много  добро качество на правораздаване от 
страна на съдия Манова. 
            Действията на съдия Манова по проверените дела показват висока 
професионална подготовка, която е залог за много  добрите резултати, 
изразяващи се в удовлетворителна ефективност на правораздаване и високо 
качество на правораздаване.  
  
                                      
                                      IV. ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ 

 
 СЪДИЯ СТЕФКА МИХАЙЛОВА  

 
  СЪДИЯ ДРАГОМИР ДРАГАНОВ  

 
 
           Председател на V граждански състав през 2011г. и част от 2012г. е била 
съдия Стефка Михайлова. След назначаването и в Окръжен съд Сливен, 
през м.март, 2012г.,  съставът е поет от съдия Драгомир Драганов. 

Съдия Стефка Михайлова, е с 8 годишен стаж по чл.164 от ЗСВ.  
Видно от справките за дейността на съдиите в Районен съд Сливен, 

приложение към Отчетния доклад на съда, през 2011г. съдия Михайлова е 
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разгледала 1254 граждански и частни граждански дела. Свършени са 1186 
дела или 95 на сто от делата. Висящността на състава е намалена в края на 
2011г. от 57 дела на 40 дела или със 17 дела. През 2012г. съдия Михайлова е 
разгледала 119 дела, от които е приключила 117 дела или 98 на сто. 
Висящността на състава е намалена от 40 дела на 2 дела или с 38 дела. През 
същата година е постъпила в Окръжен съд-Сливен. 

От предоставените за целта на проверката справки е видно, че през 
2011г., съдия Михайлова е насрочила 293 граждански дела в 67 открити 
заседания. Средно в заседание са разглеждани по 4 дела, което показва ниска 
уплътненост на съдебните заседания. Приключени са 176 дела, като 151 от 
тях са свършени с решение и 25 дела са прекратени. Съотношението 
приключени и насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер 
на 60 на сто. През 2012г., съдия Михайлова е насрочила 53 дела в 9 открити 
съдебни заседания. Средно в заседание са разглеждани по около 6 дела, или 
уплътнеността на съдебните заседания се е увеличила с по 2 дела. 
Приключени с решение са 31 дела и с определение за прекратяване 2 дела или 
общо 33 дела. Съотношението приключени и насрочени дела показва 
коефициент на ефективност в размер на 62 на сто. Общо за проверявания 
период са насрочени 346 дела, от които приключени с решение са 182 дела и 
с определение за прекратяване 27 дела. Средната ефективност на 
правораздаване за проверявания период възлиза на 60 на сто.  

Данните обективират извод за бързо разглеждане на делата и  
недопускане увеличаване на висящността на състава, което да препятства 
администрирането им, както  и за удовлетворителен коефициент на 
ефективност. 

Проверката на случаен принцип на гражданските дела, разгледани в 
открито заседание от съдия Стефка Михайлова показа следното: 

Съдия Михайлова проверява редовността на исковите молби и се 
произнася с разпореждане по чл.131 от ГПК незабавно след разпределянето 
им. При нередовна искова молба, оставя същата без движение до поправянето 
и, след което също незабавно разпорежда размяна на книжа. Така е по гр.д 
№№ 4617/2010г; 4174/2011г; 5998/2011г; 5700/2010г; 2678/2010г; 
5852/2010г; 6365/2010г; 6173/2011г; 1236/2011г; 6270/2010г; 7667/2011г; 
5522/2009г; 6814/2011г; 5745/2010г; 6170/2011г. и др. Съобщение до 
ответника ведно с исковата молба и книжата по делото се изпращат в деня на 
произнасянето на съда.  

Призовките и съобщенията се връчват в срок. Не  бяха констатирани 
случаи на отлагане на делата поради непризовани или късно призовани 
страни.  



 15 

След изтичане на едномесечния срок по чл.131 от ГПК, съдия 
Михайлова се произнася веднага  с определение по чл.140 от ГПК 
Определенията съдържат произнасяне по доказателствените искания на 
страните, по допускане на доказателствата, които са относими, допустими и 
необходими, по назначаването на поискани вещи лица и експертизи, което 
благоприятства бързото разглеждане на делата. Делата се разглеждат най-
често в две до три съдебни заседания и приключват в тримесечен срок от 
образуването им. Проучват се добре при постъпване на книжата в съда и 
непосредствено преди съдебно заседание, свидетелство, за което е 
постановеното едно определение за  отменен ход по същество. 

Съдия Михайлова изготвя срочно съдебните решения. От 
предоставените за целта на проверката справки, е видно, че през 
проверявания период няма  постановени  съдебни решения, извън 
едномесечния срок по чл. 235, ал.5 от ГПК.  

По отношение качеството на работа следва да посочим, че през 
проверявания период са обжалвани 65 съдебни акта, постановени от съдия 
Стефка Михайлова. Потвърдени са 51 съдебни акта или 78 на сто. Данните 
обективират извод за много добро  качество на правораздаване от страна на 
съдия Стефка Михайлова, съчетано с удовлетворителна ефективност и 
бързина на процеса. 

 
 

СЪДИЯ ДРАГОМИР ДРАГАНОВ  
 
 
Съдия Драгомир Драганов, е с 8 месечен стаж като съдия. Преди това 

е работил като прокурор.  
Видно от справките за дейността на съдиите в Районен съд Сливен, 

приложение към Отчетния доклад на съда, през 2012г. съдия Драганов е 
разгледал 258 граждански и частни граждански дела, от които е приключил 
195 дела или 76 на сто. Висящността на състава е увеличена с 63 дела в края 
на 2012г.  

От предоставените за целта на проверката справки е видно, че през 
2012г., съдия Драганов е насрочил 15 дела в 8 открити съдебни заседания. 
Средно в заседание са разглеждани по 2 дела. Приключени с решение са 10 
дела и с определение за прекратяване в открито съдебно заседание 1 дела или 
общо 11 дела. Съотношението приключени и насрочени дела показва 
коефициент на ефективност в размер на 73 на сто. Делата които се 
разпределят на съдия Драганов предвид съвсем краткия му съдийски опит в 
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гражданското правораздаване са предимно с предмет Закон за закрила на 
детето и молби по чл.50 от Семейния кодекс. 

Данните обективират извод за бързо разглеждане на делата предвид 
краткия му съдийски стаж. 

Проверката на случаен принцип на гражданските дела, разгледани в 
открито заседание от съдия Драгомир Драганов показа следното: 

Съдия Драганов проверява редовността на исковите молби на 
следващия ден след образуването им. Съобщение до ответника ведно с 
исковата молба и книжата по делото се изпращат или в деня на постановяване 
на разпореждането или най-късно на следващия ден. Така е по гр.д №№ 
5844/2012г; 5796/2012г; 5104/2012г; 5449/2012г; 5375/2012г; 5295/2012г; 
5294/2012г; 5313/2012г. Отново е налице  добра степен на координация в 
дейността на Председател на съдебен състав, съдебен деловодители секретар. 

Не бяха констатирани случаи на оставяне без движение на молбите или 
прекратяване на съдебното производство, поради недопустимост на иска, 
забелязани в открито съдебно заседание.  

Съдия Драганов насрочва делата в къси срокове. Разглежда ги 
обикновено в едно съдебно заседание и ги приключва в тримесечен срок след 
образуването им. Няма постановени определения за отменен ход по 
същество. Няма съдебни решения, които да са постановени извън 
едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК. 

По отношение качеството на работа следва да посочим, че през 
проверявания период са обжалвани 2 съдебни акта, постановени от съдия 
Драгомир Драганов. Няма изцяло потвърден съдебен акт. И двата обжалвани 
акта са отменени от горестоящата съдебна инстанция. Поради оскъдните 
данни не може да се направи категоричен извод за качеството  на 
правораздаване от страна на съдия Драганов. 
 

 
 

 
V. ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ 

СЪДИЯ ВАНЯ АНГЕЛОВА МАРКОВА 
 

 
Съдия Ваня Ангелова Маркова, е с 11 годишен стаж по чл.164 от 

ЗСВ.От м.март  2012г. , съдия Ангелова е назначена за съдия в Окръжен съд 
Сливен. 
          Видно от справките за дейността на съдиите в Районен съд Сливен, 
приложение към Отчетния доклад на съда, през 2011г. съдия Маркова е 
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разгледала 1288 граждански и частни граждански дела. Свършени са 1173 
дела или 91 на сто от делата. Висящността на състава е намалена в края на 
2011г. от 75 дела на 70 дела или с 5 дела. През 2012г. съдия Ангелова е 
разгледала 149 дела, от които е приключила 145 дела или 97 на сто. 
Висящността на състава е намалена значително от 70 дела на 4 дела или с 66 
дела.  

От предоставените за целта на проверката справки е видно, че през 
2011г., съдия Ваня Ангелова е насрочила 288 граждански дела в 55 открити 
заседания. Средно в заседание са разглеждани по 5 дела, което показва 
невисока натовареност и уплътненост на съдебните заседания. Приключени 
са 166 дела, като 141 от тях са свършени с решение и 25 дела са прекратени в 
открито съдебно заседание. Съотношението приключени и насрочени дела 
показва коефициент на ефективност в размер на 58 на сто. През 2012г., съдия 
Ангелова е насрочила 71 дела в 12 открити съдебни заседания. Средно в 
заседание са разглеждани също по 6 дела. Приключени с решение са 39 дела 
и с определение за прекратяване в открито съдебно заседание 6 дела или 
общо 45 дела. Съотношението приключени и насрочени дела показва 
коефициент на ефективност в размер на 63 на сто. Общо за проверявания 
период са насрочени 359 дела, от които приключени с решение са 180 дела и 
с определение за прекратяване 31 дела. Средната ефективност на 
правораздаване за проверявания период възлиза на 59 на сто, по който 
показател, работата на съдия Ангелова не се отличава от работата на другите 
съдии в Районен съд- Сливен. 

Проверката на случаен принцип на гражданските дела, разгледани в 
открито заседание от съдия Ваня Маркова показа следното: 

Съдия Маркова проверява редовността на исковите молби и се 
произнася с разпореждане по чл.131 от ГПК незабавно след разпределянето 
им. При нередовна искова молба, оставя същата без движение до поправянето 
и, след което също незабавно разпорежда размяна на книжа. Така е по гр.д 
№№ 6702/2011г; 5024/2011г; 6323/2010г; 322/2011г; 5850/2010г; 5627/2010г; 
7893/2011г; 6209/2011г; 3010/2011г; 2559/2011г; 6134/2011г; 808/2011г. и др. 
Съобщение до ответника ведно с исковата молба и книжата по делото се 
изпращат в деня на произнасянето на съда.  

Призовките и съобщенията се връчват в срок. Не  бяха констатирани 
случаи на отлагане на делата поради непризовани или късно призовани 
страни.  

След изтичане на едномесечния срок по чл.131 от ГПК, съдия Маркова 
се произнася веднага  с определение по чл.140 от ГПК Определенията 
съдържат произнасяне по доказателствените искания на страните, по 
допускане на доказателствата, които са относими, допустими и необходими. 
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Но  съдия Маркова през 2011г. е постановила 6 определения за отменен ход 
по същество, като броят им сравнен с останалите съдебни състави е 
значителен. Този пропуск на съдия Маркова показва пренебрегване на 
предварителното проучването на книжата преди съдебно заседание, което не 
е допустимо за професионалния и опит и удължава времето за разглеждане на 
делата.  
          Съдия Маркова изготвя срочно съдебните решения. Бе установено, че 
през проверявания период са постановени  само 6 съдебни решения извън 
срока по чл.235, ал.5 от ГПК. Просрочията са с по няколко дни, поради което 
са пренебрежимо малки 
          По отношение качеството на работа бе установено, че през 
проверявания период са обжалвани 73 съдебни акта, постановени от съдия 
Ваня Ангелова. Изцяло потвърдените съдебни актове са 61 или 83 на сто. 
Проверката констатира, че  действията на съдия Ангелова   по проверените 
дела, съответстват на професионалния и опит, като работата и следва да бъде 
преценена като много добра. 
 

 
VІ. ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ 

СЪДИЯ МИНЧО МИНЕВ 
 

 
Съдия Минчо Минев, е с 11 годишен стаж по чл.164 от ЗСВ.  
Видно от справките за дейността на съдиите в Районен съд Сливен, 

приложение към Отчетния доклад на съда, през 2011г. съдия Минев е 
разгледал 1233 граждански и частни граждански дела. Свършени са 1055 дела 
или 86 на сто от делата. Висящността на състава е увеличена в края на 2011г. 
от 131 дела на 187 дела или с 56 дела. През 2012г. съдия Минев е разгледал 
972 дела, от които е приключил 790 дела или 81 на сто. Висящността на 
състава е намалена незначително,  от 187 дела на 182 дела или с 5 дела. 
Увеличената висящност на състава препятства администрирането на делата и 
се отразява на бързината на движението им. 

От предоставените за целта на проверката справки е видно, че през 
2011г., съдия Минев е насрочил 275 граждански дела в 61 открити заседания. 
Средно в заседание са разглеждани по около 5 дела, което показва невисока 
натовареност и уплътненост на съдебните заседания. Приключени са 156 
дела, като 146 от тях са свършени с решение и 10 дела са прекратени в 
открито съдебно заседание. Съотношението приключени и насрочени дела 
показва коефициент на ефективност в размер на 57 на сто. През 2012г., съдия 
Минев е насрочил 385 дела в 70 открити съдебни заседания. Средно в 
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заседание са разглеждани също по 6 дела. Приключени с решение са 206 дела 
и с определение за прекратяване в открито съдебно заседание 34 дела или 
общо 240 дела. Съотношението приключени и насрочени дела показва 
коефициент на ефективност в размер на 62 на сто. Общо за проверявания 
период са насрочени 660 дела, от които приключени с решение са 352 дела и 
с определение за прекратяване 44 дела. Средната ефективност на 
правораздаване за проверявания период възлиза на 60 на сто.  

Проверката на случаен принцип на гражданските дела, разгледани в 
открито заседание от съдия Минчо Минев показа следното: 

Бяха проверени гр.д. №№ 4451/2011г; 7582/2011г; 3871/2011г; 
5/2010г; 4216/2010г; 4420/2011г; 1682/2011г; 4584/2009г; 3889/2011г; 
3138/2011г; 4640/2011г; 6342/2010г; 4915/2010г; 6772/2011г; 3719/2011г; 
4791/2011г; 5950/2011г; 4737/2011г; 1768/2008г; 2367/2012г; 5464/2010г; 
1123/2010г; 884/2012г; 489/2010г; 5158/2010г., 375/2009г. и др. 

Съдия Минев проверява редовността на исковите молби и се произнася 
с разпореждане по чл.131 от ГПК в рамките 4-5 дни след постъпването им. 
При нередовна искова молба, оставя същата без движение до поправянето и. 
След постъпване на поправената искова молба се произнася с Разпореждане 
по чл.131 от ГПК също в рамките на 4-5 дни. Но проверката констатира и 
случай на по-голямо забавяне на произнасянето с разпореждане за размяна на 
книжа. Така е по гр.д. № 4451/2011г., по което съдът е разпоредил размяна на 
книжа по чл.131 от ГПК, един месец след изпълнение на указанията му за 
оставяне на исковата молба без движение. През визирания период, съдия 
Минев не е ползвал разрешен отпуск, видно от предоставената за целта на 
проверката справка. По гр.д.№5/2010г. съдът се е произнесъл с разпореждане 
по чл.131 от ГПК 11 дни след образуване на делото. По гр.д. № 3138/2011г. 
съдът е разпоредил размяна на книжа  отново със забавяне от около 20 дни 
след образуване на делото. Забавянето също не се дължи на ползван отпуск. 
Съобщение до ответника ведно с исковата молба и книжата по делото се 
изпращат или в деня на постановяване на разпореждането, или най-късно на 
следващия ден.  

След изтичане на едномесечния срок по чл.131 от ГПК, съдия Минев се 
произнася  също забавено  с определение по чл.140 от ГПК. Забавянето  
понякога е повече от месец. Така е по гр.д. № 3138/2011г., гр.д. № 
3719/2011г; 4737/2011г. и др.  

Съдия Минев  се старае да постановява подробни определения, които 
да  съдържат произнасяне по доказателствените искания на страните и по 
допускане на доказателствата, които са относими, допустими и необходими. 
Делата се разглеждат най-често в две до три съдебни заседания, но има 
изключения като гр.д. № 5/2010г. образувано по облигационен иск. По 
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делото са проведени 9 съдебни заседания, последното, от които е на 
22.05.2012г. Към момента на проверката решение не бе постановено. Предвид 
липсата на краен съдебен акт  голяма част от делата не приключват  в 
тримесечен срок от образуването им. 

Не са чести случаите на отлагане на делата поради непризовани или 
късно призовани страни. Призовките и съобщенията се връчват в срок.  
           Бяха констатирани случаи на оставяне без движение на исковата молба 
или прекратяване на съдебното производство, поради недопустимост на иска, 
забелязани в открито съдебно заседание. Така е по гр.д. № 4584/2009г; 
3138/2011г; 5950/2010г. Тези пропуски биха могли и е следвало  да бъдат 
превъзмогнати чрез по-задълбочено проучване на делата при постъпване на 
книжата  в съда и непосредствено преди съдебно заседание. Учудващо е, че 
въпреки неглижирането на предварителната подготовка на делата, съдия 
Минев е постановил за проверявания период само 2 определения за отменен 
ход по същество, което може би се дължи на обстоятелството, че по дългото 
им разглеждане компенсира ненавременното им проучване. 
          Като цяло, действията на съдия Минев по проверените дела не показват  
съобразяване с разпоредбите на действащия ГПК за бързина на процеса. 
Създават впечатление за хаотичност и професионална неувереност, които с 
оглед стажа му, са недопустими. 

 Проверката на съдебните граждански дела разглеждани по правилата 
на Глава ХХV от ГПК „Бързо производство” показа, че визираните в 
чл.310 и сл. от ГПК срокове се спазват стриктно. Разпоредбата по чл.312, 
ал.1, т.2 от ГПК, относно изготвянето на задължителен писмен доклад по 
делото е спазена. Спазва се и разпоредбата на чл.312, ал.1 от ГПК, относно 
алтернативния срок за изготвяне на определението за насрочване на делото. 
Прилагат се разпоредбите на чл.315, ал.2 ГПК, относно посочване на дата за 
произнасяне с решение. Спазва се нормата на чл.316 от ГПК, за 
постановяване на решението в двуседмичен срок след заседанието, в което е 
приключило разглеждането на делото.  

Съдия Минев не изготвя срочно съдебните решения. От предоставените 
за целта на проверката справки, е видно, че през проверявания период са 
постановени 157 съдебни решения, извън едномесечния срок по чл. 235, ал.5 
от ГПК. Забавените решения са 45 на сто от всички постановени 352 решения 
през проверявания период. От просрочените съдебни актове, 75 решения са 
постановени извън разумния срок по чл.13 от ГПК, което представлява 48 на 
сто от всички просрочени решения и 21 на сто от всички постановени 
решения. Изводът е че , през проверявания период, съдия Минев е 
постановявал всяко пето съдебно решение извън разумния срок по чл.13 от 
ГПК, което е недопустимо. От предоставената за целта на проверката справка 
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е видно, че към 31.12.2012г. въобще не са изготвени решения по гр.д. № 
375/2009г. обявено за решаване на 10.06.2011г. както и решенията по 12 
други дела, разумният срок, за които по чл.13 от ГПК е изтекъл.С цел 
преодоляване на забавянето, Административния ръководител на съда е издал 
заповед от 10.08.2012г. за изключване на съдия Минев от разпределение на 
всички видове дела за времето от 13.08.2012г. до 31.08.2012г. Със заповед от 
03.10.2012г. е назначена комисия, която да провери разпределените дела на 
съдия Минев от 01.01.2009г. до 01.10.2012г. и анализира причините за 
забавянето на делата. Към момента на проверката докладът на комисията не 
бе изготвен. Въпреки това, настоящите констатации на Инспектората към 
Висшия съдебен съвет са достатъчно основание, Административният 
ръководител на съда  да предприеме предписаните от Закона за съдебната 
власт мерки, за дисциплинирането на съдия Минев, което да доведе до 
преодоляване на посоченото забавяне и подобряване на срочността по 
разглеждане на делата от съдия Минев. 

По отношение качеството на работа следва да посочим, че през 
проверявания период са обжалвани 109 съдебни акта, постановени от съдия 
Минчо Минев. Изцяло потвърдени са 64 съдебни акта  или 59 на сто, което 
показва удовлетворително  качество на правораздаване от страна на съдия 
Минев, но което не компенсира сериозните му забавяния при разглеждане и 
решаване на делата. 
 

 
VIІ. ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ 

СЪДИЯ МАРИЯ КАРАНАШЕВА 
 
 
Съдия Мария Каранашева е със 7 годишен стаж по чл.164 от ЗСВ. 
Видно от справките за дейността на съдиите в Районен съд Сливен, 

приложение към Отчетния доклад на съда, през 2011г. съдия Каранашева е 
разгледала 1293 граждански и частни граждански дела. Свършени са 1203 
дела или 93 на сто от делата. Висящността на състава е увеличена в края на 
2011г. от 63 дела на 106 дела или с 43 дела. През 2012г. съдия Каранашева е 
разгледала 914 дела, от които е приключил 857 дела или 94 на сто. 
Висящността на състава е намалена от 106 дела на 57 дела или с 49 дела.  

От предоставените за целта на проверката справки е видно, че през 
2011г., съдия Каранашева е насрочила 262 граждански дела в 66 открити 
заседания. Средно в заседание са разглеждани по 4 дела, което показва ниска 
натовареност и уплътненост на съдебните заседания. Приключени са 168 
дела, като 149 от тях са свършени с решение и 19 дела са прекратени. 
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Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент на 
ефективност в размер на 64 на сто. През 2012г., съдия Каранашева е 
насрочила 378 дела в 69 открити съдебни заседания. Средно в заседание са 
разглеждани по около 6 дела. Приключени с решение са 232 дела и с 
определение за прекратяване 34 дела или общо 266 дела. Съотношението 
приключени и насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер 
на 70 на сто. Общо за проверявания период са насрочени 640 дела, от които 
приключени с решение са 381 дела и с определение за прекратяване 53 дела. 
Средната ефективност на правораздаване за проверявания период възлиза на 
68 на сто.  

Проверката на случаен принцип на гражданските дела, разгледани в 
открито заседание от съдия Мария Каранашева показа следното: 

Съдия Каранашева проверява редовността на исковите молби и се 
произнася с разпореждане по чл.131 от ГПК в деня на образуване на исковата 
молба или най-късно на следващия ден. При нередовна искова молба, оставя 
същата без движение до поправянето и. След постъпване на поправената 
искова молба незабавно се произнася с Разпореждане по чл.131 от ГПК. Така 
е по гр.д №№ 5529/2011г; 6155/2011г; 8221/2011г; 111/2012г; 7497/2011г; 
4434/2010г; 7497/2011г; 4318/2010г; 5775/2010г; 4362/2010г; 2142/2011г; 
2024/2011г; 4668/2011г; 4290/2011г; 5171/2009г; 5740/2011г; 5945/2011г. и 
др.  

Рядко се отлагат дела поради непризовани или късно призовани страни, 
което е отражение на добрата координация между председателя на състава и 
съдебните служители. Призовките и съобщенията се връчват в срок.  

След изтичане на едномесечния срок по чл.131 от ГПК, съдия 
Каранашева се произнася незабавно  с определение по чл.140 от ГПК. Делата 
се разглеждат най-често в две открити съдебни заседания, но има случаи на 
приключване и в едно заседание.  Разглеждането на делата приключва в 
мнозинството си в тримесечен срок от образуването им. В нередки случаи 
експертизите се назначават с определението по чл.140 от ГПК, което 
ускорява производството.  

По проверените дела бе установен един  случай на оставяне без 
движение на исковата молба  в открито съдебно заседание. По гр.д.  № 
111/2012г. съдия Каранашева е оставила производството без движение в 
открито съдебно заседание, проведено на 18.04.2012г. за внасяне на държавна 
такса. Съдът е могъл да забележи нередовността още при постъпване на 
исковата молба, ако бе проучил задълбочено постъпилите книжа. 

Израз на недостатъчно задълбоченото проучване на книжата е и 
обстоятелството, че съдия Каранашева е постановила през проверявания 
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период 5 определения за отменен ход по същество, по които дела, съответно 
съдопроизводството е забавено. 
          Проверката на съдебните граждански дела разглеждани по правилата на 
Глава ХХV от ГПК „Бързо производство” показа, че визираните в чл.310 и 
сл. от ГПК срокове се спазват стриктно. Разпоредбата по чл.312, ал.1, т.2 от 
ГПК, относно изготвянето на задължителен писмен доклад по делото е 
спазена. Спазва се и разпоредбата на чл.312, ал.1 от ГПК, относно 
алтернативния срок за изготвяне на определението за насрочване на делото. 
Прилагат се разпоредбите на чл.315, ал.2 ГПК, относно посочване на дата за 
произнасяне с решение. Прилага се  нормата на чл.316 от ГПК, за 
постановяване на решението в двуседмичен срок след заседанието, в което е 
приключило разглеждането на делото.  

През проверявания период съдия Каранашева няма постановени 
съдебни решения извън едномесечтния срок по чл.235, ал.5 от ГПК, което 
показва явен стремеж към приключване на делата в законоустановените 
срокове. 

По отношение качеството на работа следва да посочим, че през 
проверявания период са обжалвани 117 съдебни акта, постановени от съдия 
Мария Каранашева. Изцяло потвърдените съдебни актове са 80 или 68 на сто 
от всички обжалвани актове. Данните обективират извод за много добро 
качество на правораздаване от страна на съдия Каранашева, като следва да се 
обърне по-сериозно внимание на предварителното проучване на делата преди 
съдебно заседание, с оглед недопускане на отмяна на хода по същество. 
 

 
VIIІ. ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ 
СЪДИЯ ЖИВКА КИРИЛОВА 

 
 
Съдия Живка Кирилова е със 7 годишен стаж по чл.164 от ЗСВ.  
Видно от справките за дейността на съдиите в Районен съд Сливен, 

приложение към Отчетния доклад на съда, през 2011г. съдия Кирилова е 
разгледала 1316 граждански и частни граждански дела. Свършени са 1183 
дела или 90 на сто от делата. Висящността на състава е увеличена в края на 
2011г. от 94 дела на 138 дела или с 44 дела. През 2012г. съдия Кирилова е 
разгледала 963 дела, от които е приключила 862 дела или 90 на сто. 
Висящността на състава е намалена с 37 дела, от 138 дела на 101 дела.  

От предоставените за целта на проверката справки е видно, че през 
2011г., съдия Кирилова е насрочила 351 граждански дела в 61 открити 
заседания. Средно в заседание са разглеждани по 6 дела, което показва 
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уплътненост на съдебните заседания. Приключени са 205 дела, като 164 от 
тях са свършени с решение и 41 дела са прекратени в открито съдебно 
заседание. Съотношението приключени и насрочени дела показва 
коефициент на ефективност в размер на 58 на сто. През 2012г., съдия 
Кирилова е насрочила 468 дела в 71 открити съдебни заседания. Средно в 
заседание са разглеждани отново по 7 дела. Приключени с решение са 243 
дела и с определение за прекратяване в открито съдебно заседание 51 дела, 
или общо 294 дела. Съотношението приключени и насрочени дела показва 
коефициент на ефективност в размер на 63 на сто. Общо за проверявания 
период са насрочени 819 дела, от които приключени с решение са 407 дела и 
с определение за прекратяване 92 дела. Средната ефективност на 
правораздаване за проверявания период възлиза на 61 на сто.   
          Проверката на случаен принцип на гражданските дела, разгледани в 
открито заседание от съдия Живка Кирилова показа следното: 

Съдия Кирилова проверява редовността на исковите молби и се 
произнася с разпореждане по чл.131 от ГПК веднага след постъпването и 
образуването им. При нередовна искова молба, оставя същата без движение 
до поправянето и. След постъпване на поправената искова молба незабавно 
се произнася с Разпореждане по чл.131 от ГПК. Съобщение до ответника 
ведно с исковата молба и книжата по делото се изпращат обикновено в деня 
на произнасянето на съдия Кирилова или най-късно на следващия ден. Така е 
по гр.д №№ 850/2012г; 5038/2010г; 3233/2009г; 6410/2011г; 5630/2011г; 
1283/2012г; 273/2012г; 4190/2010г; 5746/2010г; 3799/2010г; 8059/2011г; 
6659/2011г; 241/2011г; 3568/2010г; 7752/2011г; 6796/2010г; 357/2012г; 
7284/2011г; 5992/2011г;6374/2011г. и др. 

Призовките и съобщенията се връчват в срок. Редки са случаите и на 
отлагане на съдебни заседания поради непризовани или несвоевременно 
призовани страни. Така по гр.д. №8059/2011г. не е даден ход на първото по 
делото открито съдебно заседание, насрочено за 24.02.2012г. поради 
несвоевременно призована страна. Последната е получила призовката 
предния ден, на 23.02.2012г. Определението по чл.140 от ГПК, с което е 
насрочено заседанието е постановено на 09.02.2012г. и е изпратено едва на 
14.02.2012г. По същата причина е отложено първото по делото заседание по 
гр.д. №7284/2011г. И в двата случая, съдия Кирилова е насрочила делата без 
да съобрази необходимото време за призоваване с  разпоредбата на чл.56, 
ал.3 от ГПК. Разпоредбите на Наредба № 14/19.11.2009г., за реда и начина на 
предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население” 
невинаги се прилагат. Така по гр.д. №5992/2011г., съдът е оставил без 
движение производството, за представяне от ищеца на справка за адреса на 
ответник, вместо да разпореди служебна справка по посочения ред. По гр.д. 
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№ 7284/2011г. съдът е разпоредил извършване на служебна справка по реда 
на въпросната Наредба за адреса на ответника. Налице е разнопосочна 
практика по призоваването, която съдия Кирилова е в състояние да 
преодолее. 

След изтичане на едномесечния срок по чл.131 от ГПК, съдия Кирилова 
се произнася също незабавно с определение по чл.140 от ГПК. Определенията 
не са подробни и невинаги съдържат произнасяне по доказателствените 
искания на страните и по допускане на доказателствата, които са относими, 
допустими и необходими, но това обстоятелство не е пречка  делата да се 
разглеждат  в две до три съдебни заседания.  

Проверката установи, че съдия Кирилова е постановила през 
проверявания период 7 определения за отменен ход по същество. Предвид 
общият брой дела, разгледани от съдия Кирилова може да се направи извод за 
добро проучване на книжата при постъпването им в съда и непосредствено 
преди съдебно заседание, но предвид обстоятелството, че броят на тези 
определения надвишава постановените в другите съдебни състави, явно 
следва да се положат усилия за подобряване на работата в тази насока. 

Проверката на съдебните граждански дела разглеждани по правилата на 
Глава ХХV от ГПК „Бързо производство” показа, че визираните в чл.310 и 
сл. от ГПК срокове се спазват. Разпоредбата по чл.312, ал.1, т.2 от ГПК, 
относно изготвянето на задължителен писмен доклад по делото е спазена. 
Прилага се разпоредбата на чл.312, ал.1 от ГПК, относно алтернативния срок 
за изготвяне на определението за насрочване на делото. Прилагат се 
разпоредбите на чл.315, ал.2 ГПК, относно посочване на дата за произнасяне 
с решение, спазва се и разпоредбата на чл.316 от ГПК, за постановяване на 
решението в двуседмичен срок след заседанието, в което е приключило 
разглеждането на делото. 

Проверката установи, че за проверявания период, съдия Кирилова  е 
постановила извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК, решенията по 134 дела. 
Делът на забавените решения от всички постановени решения за 
проверявания период е 33 на сто, но няма решения постановени извън 
разумния срок по чл.13 от ГПК. Причината за забавените съдебни актове 
вероятно се дължи на сравнително по-голямата натовареност на  съдия 
Кирилова. Но натовареността се повишава и от по-голямата висящност на 
състава, който се дължи на субективни причини. Предвид този извод е 
необходимо да бъдат взети мерки от страна на Административния 
ръководител на съда, за преодоляване на обективните и субективни причини 
водещи до забавено  решаване на делата извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК. 
           По отношение качеството на работа следва да посочим, че през 
проверявания период са обжалвани 126 съдебни акта, постановени от съдия 
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Кирилова. Изцяло потвърдените съдебни актове са 66 или 52 на сто от 
всички обжалвани актове. Данните обективират извод за добро качество на 
правораздаване от страна на съдия Кирилова, но явно има резерви в това 
отношение. 
 

 
        ІІІ. НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА, 

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2008г. 
 

Към момента на проверката в Районен съд- Сливен има 9 дела 
образувани преди 01.01.2008г. От тях 6 дела  с предмет съдебна делба са 
архивирани поради неплащане на депозит за изготвяне на експертиза. 
Останалите 3 дела са насрочени за разглеждане в открито заседание.  

Делата образувани след 01.01.2008г., които са спрени са 28 броя. От 
тях, по взаимно съгласие между страните, са спрени 17 броя дела, с правно 
основание чл. 229, ал.1, т. 4 от ГПК (чл. 637, ал.1 от ТЗ) – 8 броя, поради 
смърт на някоя от страните е спряно 1 дело, а на основание чл. 229, ал.1, т.5 
от ГПК – 2 дела. Всички спрени дела се администрират срочно и при 
настъпване на предвидените в ГПК обстоятелства, незабавно се докладват на 
съдиите докладчици за предприемане на необходимите процесуални 
действия. 

 
ІV. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ВЪЗЗИВНИТЕ ЖАЛБИ 

 
Постъпилите по делата въззивни жалби се администрират 

своевременно. Не беше установено забавяне 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- Сливен.  

 
 
                   V.ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 
         Частни граждански дела по чл.390 от ГПК 
 
За проверявания период, в Районен съд- Сливен, са образувани 

разгледани  35 частни граждански дела с правно основание чл.390 от ГПК.  
Разпределението на делата е станало на принципа на случайния подбор, при 
спазване на чл. 9 от ЗСВ. Молбите по чл. 390 от ГПК се разглеждат в деня на 
постъпването им. Това бе констатирано по всички дела, с изключение на 
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частно гр.д. № 2465/2011г; 4929/2011г; 6136/2011г. с докладчик съдия 
Кирилова и частно гр.д. № 2926/2012г. с докладчик съдия Манова, по които 
молбите са оставени без движение. По частно гр.д. № 731/2012г. съдия 
Манова е действала по различен начин от този по частно гр.д. № 2926/2012г. 
С определение от 17.02.2012г., съдия Манова е приела, че в обезпечителното 
производство „молбата за обезпечение не може да бъде оставяна без 
движение за отстраняване на нередовности и по нея не могат да бъдат 
събирани допълнителни доказателства” , поради което е оставила без 
уважение искането за обезпечение на бъдещ иск. Констатираното 
противоречиво прилагане на разпоредбите на ГПК изисква да бъде 
преценено, дали молбите по чл.390 от ГПК следва да се оставят без движение 
или направо да бъде постановяван отказ, предвид разпоредбата по чл.395, 
ал.2 от ГПК за произнасяне на съда в деня на постъпване на молбата. 
          По всички дела е спазена местната и родова подсъдност. 

В определенията се изследва обезпечителната нужда и вероятната 
основателност на бъдещия иск..  
           В определенията за допускане на обезпечение на бъдещ иск, е 
определен срок за предявяване на обезпечения иск. Изключение е частно 
гр.д. № 6407/2011г. разгледано от съдия Михайлова, в определението, по 
което не е определен такъв срок. Бе установено, че в съда има различна 
практика при определяне на началния момент на срока за предявяване на 
иска. В едни случаи това е  датата на постановяване на определението, в 
други това е  датата на получаване на уведомлението за допуснато 
обезпечение, в трети - датата на получаване на обезпечителната заповед. Има 
и случаи като по частно гр.д. № 183/2012г. разгледано от съдия Минев, 
където въобще не определена такава дата. Необходимо е тази разнопосочна 
практика да бъде преодоляна и съобразена с съобразена с приетото в ТР 
№1/2008г. от 14.09.2009г. по ТД №1/2008г. на ОСГТК на ВКС, че по общите 
правила на ГПК, началният момент на срока за предявяване на обезпечения 
иск е денят на  постановяване на определението за допускане на 
обезпечението. Тълкувателното решение е по повод противоречива практика 
по други правни спорове, но във всички случаи изразява официалното 
становище на Върховния касационен съд, досежно производствата по чл. 390 
от ГПК. 

При допускане на обезпечителна мярка „спиране на изпълнението” 
съдът определя и парична гаранция, съобразно разпоредбата на чл. 390, ал.4 
от ГПК. Но тук също е налице изключение. По частно гр.д. № 1337/2011г., 
съдия Манова е определила посочената обезпечителна мярка без да приложи 
императивната разпоредба на чл.390, ал.4 от ГПК. 
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В определенията невинаги се посочват последиците по чл. 390, ал. 3 от 
ГПК при непредставяне на доказателства за предявения иск в определения 
срок. Така е по частно гр.д. №6407/2011г. разгледано от съдия Михайлова и 
частно гр.д. № 183/2012г., разгледано от съдия Минев. Невинаги съдът 
изпълнява и задължението си за служебна отмяна на наложените обезпечения 
при наличие на предпоставките за това по същия законов текст.  

По допуснатите  от съдия Кирилова и съдия Михайлова обезпечения е 
определено и внасяне на държавна такса в размер на 5 лв. за издаване на 
обезпечителната заповед. Такава такса не е определяна от останалите 
съдебни състави, което налага обсъждане на практиката в тази насока и 
уеднаквяването и. 

 
 
Заповедни производства 
 
В Районен съд- Сливен за проверявания период са разгледани общо 

12361 дела, образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК, като всичките са 
приключени. 

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК са 
разглеждани от съдията- докладчик в съответствие с разпоредбата на  чл. 411, 
ал.2 от ГПК, в тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Спазена 
е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След като съдът е 
разпоредил издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, до 
длъжника е връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. 
Разпорежданията на Председателя на съдебния състав се изпълняват 
незабавно от съдебния секретар и деловодител.  

Когато съдът е констатирал, че съобщението до длъжника е редовно 
връчено, и след изтичане на двуседмичния срок по чл. 414, ал.2 от ГПК, е 
издавал с разпореждане изпълнителен лист. 

Изпълнява се задължението по чл. 416 ГПК - върху заповедта за 
изпълнение по чл. 410 от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен 
лист.  

По делата с правно основание чл.417 от ГПК,  се установи, че съдът се 
произнася в срок със заповед за изпълнение на парично задължение въз 
основа на документ по чл.417 от ГПК. Постановява се  разпореждане за 
издаване на изпълнителен лист. По делата е спазено изискването на чл. 418, 
ал. 2 от ГПК, върху заповедта за изпълнение по чл. 417 от ГПК и върху 
представения документ, да се прави надлежна бележка за издаден 
изпълнителен лист.  
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Други частни граждански дела 
 
По данни от представените справки, през проверявания период в 

Районен съд Сливен са образувани 1072 други частни граждански дела, извън 
заповедните и обезпечителните производства. Свършени са 1064 дела или 99 
на сто от образуваните. По делата с правно основание чл.130, ал.3 от 
Семейния кодекс се изискват и прилагат социални доклади от Дирекция 
„Социално подпомагане”.  

 
На основание гореизложените констатации, Инспекторатът към 

ВСС направи следните  
 
 
ИЗВОДИ: 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 
 
 
Образуването на гражданските дела, насрочването и разглеждането им 

в открити заседания, организацията на дейността на съдебното деловодство и 
съдебните секретари е много добре организирано, в съответствие с 
административния опит на Председателя на съда, съдия Ангел Гагашев и на 
съдебния администратор Радка Димова.  
           Натовареността на съдебните състави, разглеждащи граждански дела е 
сравнително равномерна, с изключение натовареността на съдия Кирилова, 
която се дължи на обективни и субективни причини изтъкнато в 
обстоятелствената част на Акта.  

Деловодните книги се водят по години,съобразно изискванията на 
ПАРОАВАС. В електронната деловодна система се отразяват всички 
съдопроизводствени действия, но е необходимо да се прилагат и сканирани 
копия от подадените в съда документи, постановените актове на съда по 
администрирането на делата и протоколите от съдебните заседания, с оглед 
осигуряване на откритост, достоверност и пълнота на информацията, 
съобразно разпоредбата на чл.86, ал.1 от ПАРОАВАС. 

Като положителна практика за автоматизираното управление на делата 
е ползването на специалния модул в системата, касаещ призоваване на 
страните  и изпращане на съобщения до страните. Връчителите отбелязват в 
електронната система връчените призовки и съобщения, което минимизира 
възможностите за отлагане на дела поради непризоваване на страни или 
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прекомерно удължаване на сроковете за връчване на съобщение. Чрез 
ползването на модула се упражнява и ефективен контрол върху дейността на 
връчителите.    
             Делата чието разглеждане е свързано със съкратени процесуални 
срокове се отбелязват с жълт етикет върху корицата на делото, съобразно 
разпоредбата на чл.92, ал.5 от ПАРОАВАС. 

    В съда действат Правила за електронно разпределение на делата. 
Електронното разпределение обхваща всички преписки, но е необходимо 
практиката да бъде съобразена с разпоредбите на чл.46, ал.1 и 2 от 
ПАРОАВАС, съгласно които се разпределят дела, а не преписки и 
разпределението се извършва от административния ръководител или 
определен от него съдия. Съгласно посочените законови разпоредби, само  по 
изключение административният ръководител на съда може да възложи на 
съдебен служител извършването на техническата дейност по определяне на 
съдията докладчик. Необходимо е незабавно съществуващата практика на 
разпределение на делата от съдебен служител да бъде променена и 
нормативно съобразена. 
              В Районен съд-Сливен, макар и в редки случаи, се отлагат цели 
съдебни заседания, което не би следвало да се допуска. Служебната 
ангажираност и отпуските на съдиите-докладчици следва да бъдат 
съобразявани с графика на насрочените заседания. При внезапно отсъствие 
поради болест, е необходимо Административният ръководител на съда да 
определя заместник на отсъстващия съдия, който да разгледа насрочените 
дела.  

    В съда е установена много добра координация между председател на 
съдебен състав, съдебен деловодител и секретар. Разпорежданията на 
председателите на състави се изпълняват своевременно, което е предпоставка 
за ускоряване на разглеждането на делата. Явно е, че дейността на съдебните 
служители се контролира непрекъснато от съдебния администратор. Добра 
практика в Районен съд - Сливен,  е въвеждането на образци на печати 
(„Докладвано на съдията докладчик” и „Върнато в канцеларията от съдията 
докладчик”), които се поставят върху всички документи (книжа) постъпили в 
деловодството на съда. Това е дисциплинираща мярка за спазване на 
процесуалните срокове. 
              Призоваването на страните и свидетелите също е на добро ниво. 
Рядко се допуска отлагане на дела поради непризовани или късно призовани 
страни. Тук също е видна координация между деловодство, съдебни 
секретари и връчители, които с насочените си действия не позволяват 
отлагане на дела. Прилагането на Наредба № 14/19.11.2009г. за реда и начина 
на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”, 
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е регулирано със заповед на Председателя на съда, с което се създават 
условия за ускоряване на процеса, но е необходимо ползването и от съдиите –
докладчици да бъде разширено предвид засиленото служебно начало по чл.7 
от действащия ГПК. 

 
ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 
 Делата в Районен съд- Сливен се образуват незабавно след постъпване 

на книжата в съда. Коефициентът на ефективност в гражданското 
правораздаване е висок, но с оглед натовареността на съдебните състави, 
ниската уплътненост на съдебните заседания и вида правните спорове, 
съществуват резерви за повишаването му. Следва съдебните състави да 
положат усилия за повишаване на този коефициент.  

 Разпорежданията по чл.131 от ГПК и определенията по чл.140 от ГПК 
се постановяват незабавно след постъпване на разпределението на делата или 
съответно изтичане на едномесечния срок за отговор. Този принцип се спазва 
неотклонно от всички съдии. 

 Определенията по чл.140 от ГПК, невинаги са подробни, но това не е 
пречка за бързото разглеждане на делата, което обикновено приключва в 2 до 
3 съдебни заседания. Въпреки това съществуват резерви за ускоряване на 
разглеждането на делата. В този смисъл е добре съставите да обърнат 
внимание на предварителната подготовка на делата в закрито заседание. 
Определенията по чл.140 от ГПК е добре да бъдат подробни и да съдържат 
проекти за доклади със съдържание по чл.146 от ГПК. По този начин 
позициите на спорещите страни ще бъдат изяснени в голяма степен преди 
първото открито съдебно заседание, което в допълнителна степен ще ускори 
процеса. С определенията по чл.140 от ГПК е добре да бъдат назначавани 
експертизи , особено когато са поискани с исковата молба, което също ще 
допринесе за по-бързото движение на делата.  

 Резерв за ускоряване на производството и намаляване броя на 
съдебните заседания има и в по-решителното прилагане на разпоредбите по 
чл.7 от ГПК за служебното начало, особено в подготвителната фаза на 
процеса, досежно събирането на доказателства, както и непоколебимото 
прилагане преклузията на доказателствените искания по чл.159, ал.1 от ГПК. 

 Необходимо е преценката на условията за отмяна хода по същество и 
възобновяване на делата, да бъде изключително внимателна, с оглед 
избягване  на осуетеното им движение. 

 По делата, подлежащи на разглеждане по реда на Глава ХХV от ГПК 
„Бързо производство” се констатира спазване на императивните срокове. 
Няма изключения в тази насока. 
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 Съдебните актове следва да се постановяват в срока по чл.235, ал.5 от 
ГПК без изключение предвид средната натовареност на съда. Необходимо е 
да бъдат взети съответните административни мерки за недопускане 
приключване на дела, извън разумния срок по чл.13 от ГПК, какъвто е 
обичайния начин на действие на съдия Минев. Следва да се предприемат и 
съответните мерки преодоляване на обективните и субективни причини за 
констатираните забавяния от съдия Кирилова. 
           По частните граждански дела с правно основание чл.390 от ГПК, съдът 
се произнася в еднодневния срок по чл.395, ал.2 от ГПК, освен в случаите на 
оставяне на молбите без движение, посочени в обстоятелствената част на 
Акта. Необходимо е да бъде преценено дали в настоящето производство е 
приложима разпоредбата на чл.129, ал.2 от ГПК, или направо да бъде 
постановяван отказ, предвид императивния срок за произнасяне на съда. 
Спазват се правилата на местната и родова подсъдност. Задължително е 
определенията за допускане на обезпечение на бъдещ иск да съдържат срок 
за предявяване на обезпечения иск, както и да бъде определян началния му 
момент, което невинаги се съблюдава. Следва да бъде уеднаквен началния 
момент на срока за предявяване на обезпечения иск, като бъде  съобразен с 
приетото в ТР №1/2008г. от 14.09.2009г. по ТД №1/2008г. на ОСГТК на ВКС, 
че по общите правила на ГПК, началният момент на срока за предявяване на 
обезпечения иск е денят на  постановяване на определението за допускане на 
обезпечението.  

 В Районен съд- Сливен невинаги  се спазва разпоредбата на чл.390, 
ал.3 от ГПК за служебна отмяна на обезпечението при непредставени 
доказателства за предявен обезпечен иск, който начин на действие е 
необходимо да бъде прекратен. Следва да бъде обсъден и въпроса с 
определянето на държавна такса в размер на 5 лв. за издаването на 
обезпечителна заповед. 

 Определените в ГПК срокове, за произнасяне по делата с правно 
основание чл.410 и чл.417 от ГПК, се спазват без отклонение. Издаването на 
изпълнителните листи се отбелязва съобразно разпоредбите на чл.416 и 
чл.418, ал.2 от ГПК. 

Всички останали частни граждански производства, извън посочените 
по горе, се разглеждат  и приключват в кратки срокове.   

 
Предвид гореизложените изводи, Инспекторатът към Висшия 

съдебен съвет счита за необходимо да отправи до Административния 
ръководител на Районен съд- Сливен, г-н Ангел Гагашев, следните 
препоръки: 
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ПРЕПОРЪКИ:  
 
І. Административният ръководител на Районен съд- Сливен, г-н 

Ангел Гагашев, да упражни правомощието си по чл.80, ал.1, т.1 от 
Закона за съдебната власт за общо организационно и административно 
ръководство на съда и предприеме необходимите мерки за: 

    1. Прилагане в електронната деловодна система  на сканирани 
копия от подадените в съда документи, постановените актове на съда по 
администрирането на делата и протоколите от съдебните заседания, с 
оглед осигуряване на откритост, достоверност и пълнота на 
информацията, съобразно разпоредбата на чл.86, ал.1 от ПАРОАВАС, 
които да бъдат достъпни за външни потребители на системата; 

    2. Разпределението на делата да бъде съобразено с разпоредбите 
на чл.46, ал.1 и 2 от ПАРОАВАС, съгласно които се разпределят дела, а 
не преписки и разпределението се извършва от административния 
ръководител или определен от него съдия, а не от съдебен служител; 

     3. Недопускане отлагане на цели съдебни заседания/заседателни 
дни/ поради служебната ангажираност или  отпуск на съдиите-
докладчици; 

     4. По широкото използване на Наредба № 14/19.11.2009г. за реда 
и начина на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД 
„Население” с цел ускоряване движението на делата и предвид 
засиленото служебно начало по чл.7 от действащия ГПК. 

      5. Преодоляване на субективните и обективни причини за 
констатираните забавяния от съдия Живка Кирилова; 

 
ІІ. Административният ръководител на Районен съд- Сливен, г-н 

Ангел Гагашев, 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 прецени, доколко са налице условията по 
чл.307, ал.3, т.1 и 2 от Закона за съдебната власт, относно 
констатираните забавяния на съдия М.Минев при решаване на делата, 
които са извън разумния срок по чл.13 от ГПК, с оглед ангажиране на 
дисциплинарната му отговорност. При преценката си, 
Административният ръководител на съда следва да има предвид и 
нововъведените разпоредби по Глава ІІІ „а” от Закона за съдебната 
власт, с които се дава възможност на засегнати лица да подават 
заявления срещу нарушено право на разглеждане и решаване на делото в 
разумен срок. 
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   ІІІ. Административният ръководител на Районен съд- Сливен, г-н 
Ангел Гагашев, 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 прецени наличието на условия за поощрение на 
съдебния администратор Р.Димова за високия и професионализъм  и 
образцовото изпълнение на служебните и задължения. 
   
          ІV. Административният ръководител на Районен съд- Сливен, г-н 
Ангел Гагашев, да упражни правомощието си по чл.80, ал.1, т.9 от 
Закона за съдебната власт и свика Общо събрание на съда, на което 
запознае съдиите с констатациите, изводите и препоръките по 
настоящия Акт. 
            V. Административният ръководител на Районен съд- Сливен, г-н 
Ангел Гагашев, на проведеното Общо събрание по т.ІV да постави на 
обсъждане следните въпроси:  

   1. Възможностите за ускоряване на процеса в предварителната му 
фаза преди първото по делото открито съдебно заседание чрез: 

• постановяване на проекти за доклади със съдържание по 
чл.146 от ГПК;  

• назначаване на експертизите и допускане с определението по 
чл.140 от ГПК на приложените с исковата молба и с отговора 
доказателства;  

• решителното прилагане служебното начало по чл.7 от ГПК и  
на преклузията на доказателствените искания по чл.159 от ГПК;  

• предварително проучване на делата с оглед недопускане на 
определение за отменен ход по същество;  

• постановяване на съдебните решения в съответствие със 
срока по  чл.235, ал.5 от ГПК. 

 
   3. В производствата по чл.390 от ГПК : 

• доколко е приложима на  разпоредбата на чл.129,ал.2 от ГПК, 
предвид императивния срок за произнасяне на съда по чл.395, ал.2 от 
ГПК или постановяване на отказ; 

• необходимостта от посочване в определенията за допускане 
на обезпечение на бъдещ иск на  срок, за предявяване на обезпечения иск 
по чл.390, ал.3 от ГПК  и  на начален момент на този  срок, който да бъде  
съобразен с приетото в ТР №1/2008г. от 14.09.2009г. по ТД №1/2008г. на 
ОСГТК на ВКС; 

• задължителното определяне на гаранция при налагане на 
обезпечителна  мярка „спиране на изпълнението”; 
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• служебната отмяна на наложените обезпечения, съобразно 
разпоредбата на чл.390, ал.3 от ГПК; 

• определянето на държавна такса в размер на 5 лв. за издаване 
на обезпечителна заповед. 
           
             4.Възможностите за повишаване на ефективността на 
правораздаване като съотношение между приключени и разгледани 
дела. 

 
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- Сливен да бъде изпратен на Административния ръководител на 
съда,г-н Ангел Гагашев, Административния ръководител на Окръжен 
съд- Сливен, г-н Къню Жеков , Административния ръководител на 
Апелативен съд- Бургас, г-н Яни Бахчеванов и на г-жа Соня Найденова, 
представляваща Висшия съдебен съвет. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ИНСПЕКТОР:  

/СВЕТЛАНА БОШНАКОВА/ 


