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         На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и приетата годишна 

програма на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2016 г. и на 

основание  Заповед № ПП-01-20/04.05.2016 г. на Главния инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, се извърши годишна планова 

проверка в Районен съд - Дулово,  с обхват на проверката - образуването, 

движението и приключването на гражданските дела за 2014 г. и 2015 г . 

Проверката се извърши в периода от 12.05.2016 г.  до 14.05.2016 г. от 
инспектор Генади Георгиев и експертите: Адриана Тодорова и Соня Кочова.  

Цел на проверката: извършване на цялостен анализ и оценка на 
организацията на административната дейност на Районен съд -  Дулово, 
както и проверка на организацията по образуването и движението на 
гражданските дела и приключването им в установените срокове. 

Задачата на проверката е определена съгласно приетата Методика за 
провеждане на проверки на органите на съдебната власт от екипи на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет. 

Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено 
проучване на делата и деловодните  книги,  анализ  на документацията и  
справки от електронната деловодна система, годишните отчетни доклади за 
2014 г. и 2015 г., събеседване с административния ръководител и съдиите и 
произволно посочени дела. 

 

     

            І.  ОРГАНИЗАЦИЯ  НА АДМИНИСТРАТИВНАТА  ДЕЙНОСТ НА 

СЪДА 
 

 

1. Административно ръководство и разпределение на 

административните функции, вътрешна структура и 

организация на дейността.  

 

 

        Организационното и административно ръководство на РС – Дулово  през 

цялата 2014 г.  и 2015 г.  е осъществявано от съдия Николай Кънчев, втори 

мандат председател, назначен с Решение на ВСС по протокол № 

17/16.04.2014г, считано от 14.05.2014г, с ранг „Съдия в АС”, съобразно 

правомощията по чл. 80 ЗСВ. 

 Председателят на съда осъществява общо административно 

ръководство, представлява съда в отношенията с трети лица, разпределя 

работата между съдиите, ръководи и контролира работата на държавния 

съдебен изпълнител и на съдията по вписванията, участва в съдебни 

заседания – разглежда граждански и наказателни дела.  
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Председателят на съда е подпомаган в работата си от заместник на 

административния ръководител – заместник председател  съдия Веселин 

Димитров, който в отсъствие на председателя  изпълнява част от функциите 

му съобразно конкретни заповеди. През 2014г. и 2015 г. пред определени 

периоди същият е изпълнявал и функциите на съдията по вписванията, 

когато последният е отсъствал, за което са издавани съответните заповеди.  

Дейността на съдиите са подпомага от съдебната администрация, която се 

ръководи от началник служба съгласно чл. 18 от ПАС.  

 За организиране на административната дейност на съда, както и за 

подобряване срочността по движението и приключването на делата, 

председателят е издал редица заповеди, както следва: 

 Със Заповед без номер от 31.01.2014г на председателя на съда са 

утвърдени вътрешни правила за случайно разпределение на делата на 

основание чл. 9 ЗСВ.    

            Със Заповед № 230/26.11.2013г  на председателя на съда е утвърден 

график за дежурства за месец януари 2014г по дни за делата от гражданско-

правен и наказателно-правен характер; определени са дежурните съдии за 

неработните дни от месеца и е уреден въпросът с дежурствата по време на 

съдебната ваканция. Такива заповеди са издавани всеки следващ месец за 

предстоящия до края на годината -  12 на брой.  

          Със Заповед № 34/26.02.2014г. е наредено приемането на книжа, по 

които се образуват дела и жалби срещу съдебни актове, и от всички 

куриерски и пощенски служби да се извършва само в Регистратурата на съда 

от определен съдебен деловодител, а приемането на книжа по висящи дела да 

се извършва в деловодството, а  по архивни дела- от съдебния архивар.  

            Със Заповед №65/31.03.2014г. е наредено на съдебните деловодители 

в двете деловодства ежемесечно да проверяват делата без движение и 

спрените дела и към 1-во число на съответния месец да ги докладват на 

съдията- докладчик, като това бива отразявано в контролния лист на делото.  

          Със Заповед №35/27.02.2014г е наредено азбучните указатели да се 

водят само на електронен носител от 01.03.2014г, като е определена 

периодичност на разпечатването им  на хартиен носител- ежемесечно към 1- 

во число на месеца. По същия начин е наредено да се постъпва и с книгите за 

закрити и разпоредителни заседания в гражданското деловодство- Заповед № 

68/07.04.2014г.  

 

2. Щат и кадрово обезпечение  

        До 31.12.2014 г. по щатното разписание на Районен съд - Дулово са били 

утвърдени общо 18 щатни бройки, в това число три  щатни броя места за 

магистрати: административен ръководител - председател и двама съдии, 1 

щатна бройка за държавен съдебен изпълнител, 1 щатна бройка за съдия по 

вписванията и   13   броя за съдебни служители.  
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Считано от 05.03.2014г. с  Решение по т.  на  Протокол № 48 на 

заседание на ВСС, проведено на 05.12.2013 г. съдия Антония Атанасова – 

Алексова е назначена на длъжност  съдия в Районен съд Перник. Към 

31.12.2014 г. има една незаета бройка за магистратска длъжност, като същите 

са били заети по следния начин: съдия Николай Кънчев - административен 

ръководител – председател, съдия Веселин Димитров – заместник на 

административния ръководител – заместник председател на съда. 

    Цялата административна и деловодна дейност на съда през 2014 г. е  

осъществявана от 13 щатни съдебни служители, без промяна в личния състав 

от предишните години.  

    След влизане в сила на новия Правилник за съдебната администрация 

и даване съгласие от ВСС с решение по протокол № 7 от 13.02.2014 г., 

считано от 01.03.2014 г. са  трансформирани три щатни бройки за съдебни 

служители. Утвърденото поименно щатно разписание на длъжностите на 

съдебната администрация към 01.03.2014 г. предвижда 13 длъжности, от 

които 2 ръководни – началник служба и главен счетоводител и 11 експертни 

и технически длъжности: трима съдебни секретари, петима съдебни 

деловодители, съдебен архивар, призовкар и чистач. С утвърдената структура 

на администрацията от 01.03.2014 г. в съда е създадена регистратура за 

приемане входящата кореспонденция на съда от всички куриерски и 

пощенски служби, за приемане на книжа от граждани и адвокати. Съдебният 

деловодител определен за работа в регистратурата сканира регистрираните 

входящите документи в  деловодната програма САС ” Съдебно деловодство”. 

   През 2015 г. по щатното разписание на Районен съд - Дулово са били 

утвърдени общо 18 щатни бройки, в това число три  щатни броя места за 

магистрати:  административен ръководител - председател и двама съдии, 1 

щатна бройка за държавен съдебен изпълнител, 1 щатна бройка за съдия по 

вписванията и   13   броя за съдебни служители.  През цялата 2015г. не е била 

заета  една магистратска длъжност- съдия, като с  Решение на ВСС по 

протокол № 3 от 21.01.2016г. е преместен прокурор Емил Николаев от 

Районна прокуратура гр.Силистра в Районен съд гр.Дулово като районен 

съдия.  

Щатното разписание на длъжностите на съдебната администрация  за 

2015г  предвижда 13 длъжности, като няма промяна  в щатното разписание от 

2014г. Действащото длъжностно разписание на съдебните служители е 

съобразено с нуждите на съда и напълно ги удовлетворява.  

Съдебните служители са с дългогодишен стаж в съдебната система, 

притежават необходимите професионални качества, работят с чувство за 

отговорност, в екип.  

Към датата на настоящата планова проверка магистратските места са 

заети по следния начин:  

Административен ръководител - председател на РС – Дулово е съдия 

Николай Кънчев, с юридически стаж по чл. 164 от ЗСВ 21 година, 00 мес., 10 
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дни, притежава ранг „съдия в Апелативен съд”, съгласно Решение на ВСС по 

Протокол № 32/13.10.2011 г.;  

Заместник на административния ръководител– заместник председател  

на РС – Дулово съдия Веселин Димитров с юридически стаж -19 години и 15 

дни, притежава ранг „съдия в Апелативен съд”, съгласно Решение на ВСС по 

Протокол № 37/24.11.2004 г.   

 

           3.Материална база  и техническа обезпеченост 

 

   Районен съд – Дулово осъществява своята дейност в сграда,  намираща 

се на  ул. “В.Левски” № 12,  която с Решение № 399 от 17.05.2004г. на МС на 

Република  България е обявена за имот – публична държавна собственост. 

Със същото решение на ДРС е предоставена безвъзмездно за ползване и 

управление част от посочената сграда, а именно целият първи етаж, 

югоизточната част на втория етаж общо с площ от 990 кв. м. и сутерена. През 

2006 г е била подменена изцяло дограмата на цялата сграда с нова модерна 

PVC – дограма, обзаведени са и двете съдебни зали с компютри, както и 

деловодствата и останалите работни места. 

 Като цяло Районен съд гр. Дулово  поддържа добра офис - техника във  

всички канцеларии и служби, като съдът е изцяло оборудван в тази насока. 

Осигурени са специализираните програмни продукти за всички съдебни 

служби, които своевременно се актуализират. Съдът поддържа абонамент с 

правно-информационната система „Апис”. 

 

4. Информационно обслужване и информационни технологии. 

 

          За управление движението на съдебните дела в РС – Дулово се 

използва съдебна автоматизирана система (САС) – "Съдебно деловодство", с 

разработчик "Информационно обслужване" АД - клон Варна, която 

своевременно се актуализира. Системата обхваща всички дейности, свързани 

с воденето на делата, което позволява извършването на бързи справки във 

всеки един момент, с оглед навременното обслужване на страните по делата 

и техните процесуални представители. През второто полугодие на 2015 г. е 

започнало сканирането и прикачването на входящите документи по делата 

към електронните им папки в САС "Съдебно деловодство".    

  

 

5. Правила за разпределението на делата  и процент на 

натовареност  на административния ръководител, на неговия 

заместник и съдиите, определяне на делата, които се разглеждат 

на дежурство :  

В РС-  Дулово няма специализация на съдиите по правна материя. 

Двамата съдии разглеждат граждански и наказателни дела.  
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Със Заповед № 1 от 02.01.2014г на председателя на съда е определен 

процента натовареност на съдиите при разпределение на граждански и 

наказателни дела, считано от 02.01.2014 г., както следва: 

- адм. ръководител – председател  съдия Николай Кънчев  –100% от 

следните групи дела: заповедните производства, съдебни поръчки, 

по дежурство, вкл. БП, други граждански дела, съответно по 10 % от  

следните групи: искове по СК, вещни искове, облигационни искове, 

делби, искове по КТ, охранителни производства и административни 

дела 

- съдия Веселин Димитров – 100% от следните групи: искове по СК, 

вещни искове, облигационни искове, делби, искове по КТ, 

охранителни производства и административни дела и по 10% от 

останалите групи:  заповедните производства, съдебни поръчки, по 

дежурство, вкл. БП, други граждански дела. 

Със Заповед № РД-12-225/03.12.2014 г. на председателя на съда е 

определен процента натовареност на съдиите при разпределение на 

граждански и наказателни дела, считано от 05.01.2015 г., както следва за 

гражданските дела: 

- адм. ръководител – председател Николай Кънчев  - 90%; от следните 

групи дела: искове по СК, вещни искове, облигационни искове, 

делби, искове по КТ, охранителни производства и административни 

дела,заповедните производства, съдебни поръчки, ,  други 

граждански дела, а само по дежурство, вкл. БП- 100% 

- съдия Веселин Димитров  – 100 % от всички групи ; 

 

      Със Заповед № РД-12-225/03.12.2014г., считано от 05.01.2015г. на 

адм. ръководител – председател на съда, разпределението на гражданските 

дела между двамата магистрати се осъществява на принципа за случайно 

разпределение,  съобразно процента натовареност, който е определен със 

друга заповед. Изключение от този принцип се прави на основание 

заповедите за месечните дежурства на магистратите при разпределение на 

бързи производства по ГПК, дела за издръжка, за родителски права, за 

назначаване на особен представител, обезпечителни производства, 

разрешения за теглене на детски влог, дела по ЗЗДН. Този начин на 

разпределение на делата е въведен по видове дела, по материи и по процент 

натовареност, с оглед по-равномерното натоварване на  двамата съдии, тъй 

като гражданските дела са значително повече като брой от наказателните 

дела. 

          

6. Организация на работата в деловодството и другите служби, 

състояние и водене на деловодните книги и регистри. 

Служба „Съдебно деловодство” изпълнява стриктно и в срок 

разпорежданията на председателя на съда и на съдиите. 
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Всички деловодни книги и регистри се водят на електронен носител 

и/или хартиен носител, съгласно изискванията на Правилника за 

администрацията в съдилищата /обн. ДВ бр.8/28.01.2014 г./. 

Разпределението на делата се извършва от председателя на съда, при 

спазване на принципа за случайния подбор, регламентиран в чл. 9 ЗСВ и 

утвърдените Вътрешни правила за случайно разпределение на делата. До 

30.09.2015 г. разпределението на делата се е осъществявало чрез програмата 

"Law Choice", а от 01.10.2015 г. се извършва чрез Централизирана система за 

случайно разпределение на делата. 

Със заповед № 89/21.05.2014г. в РС-Дулово е създаден и се води 

електронен регистър на отводите и самоотводите, наред с водения на хартиен 

носител регистър. В отделна папка се съхраняват определенията на всички 

отводи и самоотводи. 

Със заповед на председателя на съда е разпоредено ежемесечно да се 

проверяват делата, които са спрени, или без движение, като същите се 
докладват на съдията- докладчик към 1- во число на месеца, което бива 
отразено в контролния лист. Книгите за закрити и разпоредителни заседания 
по заповед на председателя  се водят на електронен носител в  САС 
„Съдебно деловодство” и разпечатването им на хартиен носител  става на 
всяко първо число от месеца. Съдебните деловодители са задължени 
ежедневно да уведомяват главния счетоводител за внесените такси, чиято 
сума надвишава 50 лв. с цел проверка дали същите са постъпили  по 
транзитната сметка на съда. Разпоредено е и приемането на книжата, по 
които се образуват дела да става в регистратурата от съответния 
деловодител, а книжата по висящите дела - в съответното деловодство. Три 
пъти годишно се приемат  свършените дела в архив, което е определено  от 1 

до 15 число на месеците февруари, юни, ноември със Заповед № 
51/18.03.2014г. Срочните книги за открити заседания и книгите за закрити и  
разпоредителни заседания съдържат изискуемата информация, водят се 
надлежно, по години, полагат се необходимите подписи, удостоверяващи 
предаването на делото.Книжата, по които се образуват дела, се поставят в 
папки по образец. Всички постъпващи книжа по делата се прикрепват 
последователно и се номерират.Делата, чието разглеждане е свързано с 
кратки процесуални срокове, са обозначени с жълт етикет, съгласно 
изискванията на чл. 78, ал.5 ПАС. Деловодните книги и регистри се водят на 
хартиен и/или електронен носител, съгласно изискванията на Правилника за 
администрацията в съдилищата. 

В РС- Дулово се водят следните видове деловодни книги и регистри по 

граждански дела: 

1. Азбучен указател за образуване на граждански дела – на хартиен и 

електронен носител; 
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2. Описна книга за граждански дела - на хартиен и електронен носител. 

Същата съдържа необходимата информация по чл. 43 от ПАС и се води 

съобразно изискванията. 

3. Книга за открити заседания - на хартиен и електронен носител; 

4. Книга за закрити и разпоредителни заседания - на хартиен и 

електронен носител.  

5. Книга за приемане и отказ от наследство - на хартиен и електронен 

носител; 

6. Регистър за вписване на молбите по Закона за защита срещу 

домашно насилие - на хартиен и електронен носител; 

7. Регистър на отводите - на хартиен и електронен носител; 

8. Регистър на изпълнителните листове, издадени за държавни такси и 

суми, присъди в полза на съдебната власт - на хартиен носител; 

9. Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - на 

хартиен носител; 

10. Регистър по ЗЕС - на хартиен носител; 

11. Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 ГПК - на хартиен и 

електронен носител; 

12. Входящ дневник - на хартиен и електронен носител; 

13. Изходящ дневник - на хартиен и електронен носител; 

14. Разносна книга - на хартиен носител; 

15. Книга за получени и върнати призовки и други книжа - на хартиен 

носител; 

16. Архивна книга - на хартиен и електронен носител; 

 

7.Взаимодействие между административния ръководител и общото 

събрание на съдии:  

          За проверявания период не са проведени Общи събрания на съдиите, по 

причина, че съгласно чл. 79, ал.1  ЗСВ общото събрание се състои от най- 

малко трима съдии, а в съда съдиите са били  двама.  

 

8.Извършвани проверки  на съда. 

 

             През 2014г. със заповед  № 2/02.01.2014г на председателя на Окръжен 

съд гр. Силистра е извършена  проверка по организацията и движението на 

делата за периода 01.01.2013г- 31.12.2013 г. В доклада след проверката 

комисията е установила, че не са констатирани нарушения и неспазване на 

правилата при администриране на делата, както и че е създадена добра 

организация  за образуване, разпределение на делата  чрез софтуера за 

случайно разпределение.  

           Със заповед № 47/11.02.2015г на председателя на Окръжен съд  

Силистра е извършена проверка по организацията и движението на делата за 

периода 01.01.2014г- 31.12.2014 г. В доклада след проверката комисията е 
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установила, че не са констатирани нарушения и неспазване на правилата при 

образуване и администриране на делата, спазени са сроковете при насрочване 

на делата, анализирани са причините за изцяло отменени съдебни актове , 

както и причини за отлагане на делата. 

 На основание Заповед № ПП-01-30/20.03.2014 г. на главния инспектор 
на Инспектората към Висшия съдебен съвет, през месец май 2014 г. е 
извършена комплексна планова проверка в Районен съд – Дулово  по 
образуването, движението и приключването на гражданските дела за 2012 г. и 
2013 г. Дадените препоръки в изготвения акт за резултати от извършената 
проверка са следните:   

            Административният ръководител на Районен съд -Дулово да 

предприеме необходимите мерки за:  оправомощаване на друг съдия от 

Районен съд - Дулово за образуване и разпределение на делата в негово 

отсъствие, с оглед неотклонното спазване на разпоредбата на чл.35 ал.4 от 

Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС), а при дългосрочно 

отсъствие на вече определения съдия докладчик, същия да се изключва от 

системата, като това се разпореди с изрична заповед.;да упражни 

правомощието си по чл.80, ал.1, т.9 от Закона за съдебната власт и да свика 

Общо събрание на съда, на което запознае съдиите с констатациите, изводите 

и препоръките по акта от извършената проверка, както и да постави на 

обсъждане следните въпроси:  

1.Възможностите за ускоряване на процеса чрез по задълбочено 

предварително проучване на делата, както и на представяните в хода на 

съдебното производство доказателства, с оглед недопускане или свеждане до 

минимум на случаите, в които по делото се постановява определение за 

отмяната на хода по същество.  

2.Постановяване на съдебните решения в съответствие с разпоредбата на 

чл.235, ал.5 от ГПК.  

3.Стриктно спазване на сроковете в производството по Глава ХХV от ГПК 

„Бързо производство”;  

По отношение производствата по чл. 390 от ГПК да се обсъди:  

1. В кои случаи следва съдът да оставя без движение производствата по 

чл.390 от ГПК и кога да отхвърля направо молбите за обезпечение на бъдещ 

иск,с оглед императивната разпоредба на чл.395 ал.2 от ГПК,като бъде 

съобразено и Тълкувателно решение № 6 от 14.03.2013г. по т.д. № 6/2013г на 

ОСГТК;  

2. Спазването разпоредбата на чл. 390, ал.3 изр. последно от ГПК, за 

отправяне на предупреждение за служебна отмяна на обезпечението, в 

случай на непредставяне на доказателства за предявяване на иск, в 

определения от съда срок, както и за предприемането на действия за 

своевременна служебна отмяна на съответното обезпечение, при наличието 

на законовите предпоставки за това.  
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3. Стриктно спазване на разпоредбата на чл.390, ал.4 от ГПК, изискваща 

допускането на обезщетение на бъдещ иск  чрез „спиране на изпълнението” 

само срещу предоставена гаранция.  

         

 

  

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 

 

 

1. ОБРАЗУВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 

 

Книжата, по които се образуват дела в РС - Дулово, се предават от 

съдебния деловодител "Регистратура" на разпределящия ги съдия в деня на 

постъпването им или незабавно /за бързите производства; обезпеченията на 

бъдещ иск и др./, но не по-късно от следващия работен ден.  

Разпределението на всички постъпващи в съда граждански и 

наказателни дела се извършва от административния ръководител, чрез 

програмния продукт “Law Сhoice”, като в случай на негово отсъствие 

разпределението се извършва от съдия Веселин Димитров. Разпределението 

на делата се извършва съобразно поредността на постъпване на книжата.  

Програмният продукт за случайно разпределение на делата е 

инсталиран на сървър, като достъп до програмата е осигурен от персоналния 

компютър на всеки от оправомощените за тази дейност съдии. Всеки един от 

съдиите, натоварени с разпределението на делата, има персонална парола, с 

която осъществява достъп до програмата. При всеки запис в архива на 

програмата се съхраняват и данни, относно това кой е извършил конкретните 

действия.  

Всяко лице, оправомощено да разпределя дела, изготвя и отпечатва 

протокол. По всяко дело се прилага протокол от извършеното разпределение. 

Протоколът отразява номера на делото, входящия номер на документа, въз 

основа на който се образува делото, вида на същото, начинът, по който се 

извършва изборът на съдия - докладчик /случаен, по дежурство, определен 

или без участие на определени съдии/, име на определения докладчик, 

евентуална замяна на първоначално определения докладчик и причините за 

това, дата и час на електронното разпределение. За разпределение на всяко 

дело програмата за случайно разпределение на делата генерира протокол за 

извършения избор, който се изпраща в сървъра на ВСС и се визуализира чрез 

интернет страницата на ВСС, откъдето се разпечатва на хартиен носител, 

подписва се от извършилия разпределението и се прилага към делото. 

Съдържащите се в програмата данни се съхраняват на електронен носител, 

като програмата осигурява автоматичното им записване във файл "Архив", 
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откъдето може да бъде отпечатана информацията за текущата или предходни 

години.  

Делата се образуват в деня на постъпване на исковата молба, а като 

изключение- в следващия ден. Същия ден се разпределят между съдиите и им 

се докладват. Съдията – докладчик проверява редовността на исковата молба 

в срок от 1 до 3 дни след образуването на делата. Разпорежданията по чл. 131 

ГПК се постановяват в срок от една до две седмици, а след получаване на 

писмения отговор от ответника в срок до една седмица се постановява 

определение по чл. 140 ГПК.  

 

 

2. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА -    

 

 През 2014 г. в РС - Дулово са постъпили за разглеждане 575 броя 

граждански дела /новообразувани 552,  10 - получени по подсъдност, 13- 

върнати за ново разглеждане/,  останали висящи от предходен период към 

01.01.2014 г. са 201 броя дела, като общо  разгледаните през 2014 г. 

граждански дела са 776 броя. Несвършени към 31.12.2014 г. са 225 броя 

граждански дела. 

 През 2015 г. в РС – Дулово са постъпили за разглеждане 822 броя 

граждански дела, останали висящи от предходен период към 01.01.2015 г. са 

225 броя дела, като общо  разгледаните през 2015 г. граждански дела са 1047 

броя. 

         Свършените граждански дела през 2015 г. са общо 801 броя, от които 

прекратени 87 бр., От всички свършени  дела 652 дела са свършени до 3 

месеца от постъпването им, 570 броя дела са свършени в 1-месечен срок от 

постъпването им, което е  73.2% от свършените дела. 

 Прекратените граждански дела през 2015 г. са  87 броя. 

 Несвършени към 31.12.2015 г. са 245 броя граждански дела. 

 

 

 

 

ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ 

СРОКОВЕ 

      

 

1. Образувани дела след 01.01.2014 г., респективно след 01.01.2015 

г. и неприключили към 31.12.2014 г., респ. към 31.12.2015 г., чието 

разглеждане е продължило повече от 3 месеца. 
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Общо 70 броя  са гражданските дела, образувани след 01.01.2014 г. и 

неприключили към 31.12.2014 г., чието разглеждане е продължило повече 

от 3 месеца, считано от постановяване на определението по чл. 140 ГПК. 

Общо 72 броя са гражданските дела, образувани след 01.01.2015 г. и 

неприключили към 31.12.2015 г., чието разглеждане е продължило повече 

от 3 месеца, считано от постановяване на определението по чл. 140 ГПК. 

 

         От проверените на случаен принцип дела се установи следното: 

 

         - гр. дело № 255/2014 г., образувано на 10.06.2014 г., иск за делба, 

исковата молба е постъпила в съда на 09.06.14 г., докладчик съдия В. 

Димитров. На 11.06.14 г. исковата молба е оставена без движение, с дадени 

указания, част от които са изпълнени с молба от 23.06.14 г. За изпълнение 

на останалата част от указанията съдът с разпореждане от 25.06.14 г. е 

удължил срока с 14 дни. На 02.07.2014 г. е постановено разпореждане по 

чл.131 ГПК, изписано ръкописно по диагонал върху обратната страна на 

протокола за избор на докладчик. Съобщението е получено от ответниците 

през месец септември 2014 г. На 30.10.2014 г. е постановено определение по 

чл. 140 ГПК, няма изготвен проект за доклад, делото е насрочено за 

22.01.2015 г., когато е даден ход по същество, решението по допускане на 

делбата е обявено на 16.02.2015 г. Решението е влязло в сила на 12.03.2015 

г. С определение от 16.03.15 г., изписано на ръка  върху обратната страна на 

постановеното съдебно решение, е насрочено съдебно заседание по втора 

фаза на делбата за 26.05.15 г. – отложено за събиране на доказателства 

/допусната съдебно-техническа експертиза/. В с.з. от 17.09.15 г. е даден ход 

по същество, решението е обявено на 07.10.15 г., същото е влязло в законна 

сила на 08.12.15 г. С определение от 10.12.15 г. е насрочено с.з. за 08.03.16 

г., когато е извършена процедура по теглене на жребий по влязлото в сила 

решение, извършено е разпределение на получените дялове между 

съделителите, за което има постановено определение в самия протокол и 

производството по делото е прекратено. 

         - гр. дело № 381/2014 г., образувано на 10.09.2014 г., с правно 

основание чл. 49, ал.1 СК, исковата молба е постъпила в съда на 09.09.14 г., 

докладчик съдия Н. Кънчев. С разпореждане от 15.09.14 г. исковата молба е 

оставена без движение, с дадени указания до ищеца, изпълнени с молба от  

25.09.14 г. На 26.09.14 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, има 

постановено разпореждане от 16.10.14 г. за извършване на служебна 

справка по Наредба № 14/2009 г. за постоянен и настоящ адрес на 

ответника. Съобщението по чл. 131 ГПК е връчено по реда на чл. 47 ГПК. 

На 17.11.14 г. е постъпил отговор на исковата молба. На 05.12.14 г. е 

постановено определение по чл. 140 ГПК, има изготвен проект за доклад, 

делото е насрочено за 09.02.15 г. С определение от 30.01.15 г. е отменено 

насроченото съдебно заседание, поради излизане на съдията-докладчик в 
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платен годишен отпуск за този период и с разпореждане от 23.02.15 г. 

делото е насрочено за 21.04.15 г. С определение от 16.04.15 г. делото е 

пренасрочено за 13.05.15 г., поради командироване на докладчика за 

участие в семинар в НИП-София, на основание Заповед № 140/2015 г. на 

председателя на ОС-Силистра. В с.з. от 13.05.15 г. не е даден ход на делото, 

поради постъпила молба от процесуалния представител на ответника, с 

която моли делото да се отложи за друга дата, поради неотложно пътуване 

по семейни причини. В с.з. от 22.06.15 г. е даден ход по същество, 

решението е обявено на 06.07.2015 г. 

         - гр. дело № 405/2015 г., образувано на 15.07.2015 г., с правно 

основание чл. 127 „а” СК, исковата молба е постъпила в съда на 14.07.15 г., 

докладчик съдия В. Димитров. На 15.07.15 г. е постановена резолюция, 

написана на ръка по диагонал върху гърба на протокола за избор на 

докладчик, за извършване на служебна справка по Наредба № 14/2009 г. за 

постоянен и настоящ адрес на ответника и внасяне на такса за призоваване 

чрез Държавен вестник. Публикацията за  образуваното дело е отпечатана в 

ДВ бр. 66/28.08.15 г. С разпореждане от 15.09.15 г., написано ръкописно 

върху съдебните книжа, е указано назначаване на особен представител на 

ответника и на 08.10.15 г. е изпратено искане до Адвокатска колегия – 

Силистра за определяне на адвокат за особен представител. Няма 

постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, има изпратено съобщение от 

съда на 20.10.15 г. до особения представител на ответника, с указанията по 

чл. 131 ГПК. Срокът за отговор на исковата молба е изтекъл на  27.11.15 г. 

На 03.12.2015 г. е постановено определение по чл. 140 ГПК, няма изготвен 

проект за доклад, делото е насрочено за 19.01.16 г. - когато ход на делото не 

е даден, тъй като е получена молба по факса от процесуалния представител 

на ищеца, с която заявява, че не може да се яви в съдебно заседание, поради 

влошена метеорологична обстановка и моли делото да се отложи за друга 

дата. Проведени с.з. на: 27.01.16 г. - ход на делото не е даден, тъй като е 

получена молба по факса от процесуалния представител на ищеца, с която 

заявява, че не може да се яви в съдебно заседание, поради служебна 

ангажираност в същия ден и час и представя доказателства за това; 03.02.16 

г. – даден ход по същество, решението е обявено на 09.03.16 г. 

 

 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Като обективни причини за неприключилите в края на 2014  г. и 

съответно в края на 2015 г. производства по делата следва да бъдат 

посочени: предмета на делото, когато е налице фактическа и правна 

сложност /например при делба, която се развива в две фази/, както и 

отлагане на съдебни заседания, поради служебна ангажираност на 
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съдията-докладчик. По гр. дело № 405/2015 г. отлагане на съдебните 

заседания е поради неявяване на процесуалния представител на страна  по 

обективни причини. 

Проверка по редовността на исковата молба е извършвана 

своевременно, в деня на образуване на делото или в срок до 5 дни. По гр.д.№ 

405/2015 г., на доклад на съдия В. Димитров няма постановено 

разпореждане по чл. 131 ГПК. 

Определението по чл. 140 ГПК е постановявано в рамките на няколко 

дни  след изтичане на срока за получаване на писмен  отговор. 

         Първото по делото с.з. през 2015 г. най-често е насрочвано до месец, 

месец и половина след постановяване на определението по чл. 140 ГПК, а 

през 2014 г. съдия В. Димитров е насрочвал първо съдебно заседание по 

делбените дела в срок от 3 месеца, което вероятно се обяснява с факта, че 

през 2014 г. е имало непопълнен съдийски щат и това, че само той  е гледал 

граждански, респ. делбени дела.   

Откритото съдебно заседание във втората фаза е насрочвано до 4-5 

дни след влизане в сила на решението по допускане на делбата /първа 

фаза/. 

Съдиите са се произнасяли своевременно, в 3 - дневен срок, по 

процесуалните искания на страните по делата.  

  Постъпващите по делата книжа са администрирани своевременно. 

От проверените дела се констатира, че съдия Кънчев е изготвял проект за 

доклад, а съдия Димитров не е изготвял проект за доклад по делата. 

При отлагане на делата за събиране на доказателства, следващото 

открито съдебно заседание е насрочвано за след месец, месец и половина, с 

изключение на периода, съвпадащ със съдебната ваканция. 

 По проверените дела съдът е разпореждал извършване на служебна 

справка по Наредба № 14/2009 г. 

 

         2. Дела, образувани по реда на чл.  310 ГПК - бързо производство.  

 

        От изготвените за целите на проверката справки е видно, че в Районен 

съд-Дулово през 2014г. са образувани 7 броя дела по чл. 310 от ГПК, а през 

2015 г. - 16 броя дела, от които на случаен принцип бяха изискани и 

проверени следните производства: 

 

          - гр. дело № 277/2014 г. е образувано на 23.06.2014г. по искова молба с 

правно основание чл. 150 СК, определен е докладчик съдия Веселин 

Димитров. Същият ден е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК. 

Ответникът е подал писмен отговор на 29.07.2014г в едномесечния срок. На 

11.08.2014г, в нарушение на чл. 312, ал.1 ГПК е постановено  разпореждане, с 

което е насрочено съдебно заседание на 28.08.2014г, приети са 
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доказателствата, представени от двете страни, изготвен е проекто- доклад.  В 

съдебното  заседание е одобрено споразумение между страните. 

. 

         - гр.д. № 220/2015 г., образувано на 21.03.2015 г., по чл. 310, ал.1, т.,1 

ГПК, на доклад на съдия Николай Кънчев. На 25.03.2015 г.  е постановено 

разпореждане по чл. 131 ГПК, ответникът е депозирал писмен отговор на ИМ 

на 23.04.2015г. На 04.05.2015 г./ в нарушение на чл. 312, ал.1 ГПК/  е 

постановено разпореждане по чл. 312 ГПК,/вписано е правно основание чл. 

140 ГПК/ изготвен е писмен доклад по делото, същото е насрочено за 

20.05.2015г, спазен е 3 седмичния срок по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. Заседанието 

е пренасрочено за 02.06.2015г по молба на една от страните. Съдебното 

заседание е проведено и отложено за събиране на доказателства за 

08.07.2015г. В последното съдебно заседание е  даден ход по същество,  

съдът не е спазил разпоредбата на чл. 315, ал.2 ГПК, като не е посочил деня, 

в който ще обяви решението, а е отбелязал, че решението ще бъде 

постановено в законния срок. Решението е обявено на 13.08.2015 г., като не е 

спазен срока по чл. 316, ал.2 ГПК /двуседмичен/; 

 

           - гр.д. № 219/2015 г., образувано на 21.03.2015 г., иск по чл. 310, ал.1, 

т.1 ГПК, на доклад на съдия Кънчев. На 25. 03.2015 г. е постановено 

разпореждане по чл. 131 ГПК. Писмен отговор от ответника е постъпил на 

25.04.2015г. На 04.05.2015г в нарушение на чл. 312, ал.1 ГПК за незабавно 

произнасяне е постановено  разпореждане по чл. 312 ГПК, в което е изготвен 

писмен доклад по делото, същото е насрочено за 19.05.2015 г., спазен е 3 

седмичния срок. Първото съдебно заседание е отложено за събиране на 

доказателства за 08.07.2015г. В последното съдебно заседание е даден ход по 

същество, като не е спазена разпоредбата на  чл. 315, ал.2 ГПК, като не е 

посочен деня, в който ще бъде обявено съдебното решение. Решението е 

обявено на 13.08.2015г, в нарушение на двуседмичния срок по чл. 316, ал.2 

ГПК.  

 

  - гр.д. № 620/2015 г., образувано на 06.11.2015 г., по чл. 150 от СК, 

разпределено на 16.11.2015г. на доклад на съдия  Веселин Димитров. На 

16.11.2015 е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, написано с 

ръкописен текст върху исковата молба. Определен е особен представител на 

ответника, като липсва изрично определение за назначаването му. Връчено е 

съобщение за разпореждането по чл. 131 ГПК на особения представител на 

22.01.2016г, като писмен отговор не е депозиран. С определение от 

02.03.2016 г, имащо характер на разпореждане по чл. 312 ГПК е насрочено 

съдебно заседание на 15.03.2016г /спазен е триседмичния срок/, липсва 

изготвен доклад в определението. В съдебното заседание на 15.03.2016г са 

приети доказателствата, даден е ход по същество, не е посочен деня, в който 
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решението ще бъде обявено - нарушение на чл. 315, ал.2. ГПК. Решението е 

обявено на 22.03.2016г – спазен е срока по чл. 316, ал.2 ГПК.  

 

          Гр. дело № 761/2015г, образувано на 09.12.2015г, докладчик съдия 

Кънчев. На 11.12.2015г исковата молба е оставена без движение. На 

18.12.2015г. ищецът е депозирал молба,  с която е отстранил нередовностите 

на исковата молба. Съдът с разпореждане от 15.01.2016 г. е постановил да се 

връчи препис от исковата молба на ответника с указанията по чл. 131 ГПК. 

Ответникът е получил съобщението на 01.02.2016г.,  но в 1- месечния срок не 

е постъпил отговор на ИМ, като на  10.03.2016г/ не е спазен срока по чл. 312, 

ал.1 ГПК/ е постановено разпореждане по чл. 312 ГПК, изготвен е писмен 

доклад по делото, същото е насрочено за 21.03.2016г., когато съдебното 

дирене е приключило и е даден ход на устните състезания. Съдът не е спазил 

разпоредбата на чл. 315, ал.2 ГПК, като не е посочил деня, в който ще обяви 

решението си, същото е обявено на 25.03.2015 г., като не е спазен срока по 

чл. 316, ал.2 ГПК; 

 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Анализът на проверените дела сочи, че същите се образуват в деня на 

постъпване на ИМ и своевременно са администрирани. Разпореждането по 

чл. 131 ГПК е постановявано още в същия ден на образуването на делото, 

или най- късно до 5 дни. След извършената размяна на книжа, съдът, в деня 

на постъпване на писмения отговор, е  длъжен да постанови  разпореждане 

по чл. 312, ал.1, т.1 ГПК, като в повечето случаи този срок е спазван. В 

разпореждането като правно основание е записано чл. 140 ГПК, вместо 

специалния текст – чл. 312 ГПК. Не във всички разпореждания съдът е 

изготвял доклад по делото- гр. дело № 620/2015г на доклад на съдия 

Димитров.  

Делата са насрочвани в определения от закона срок- не по-късно от 

три седмици. Решенията не винаги са обявявани  в  срока по чл. 316 ГПК, 

като изрично не е посочван деня, в който решението ще бъде обявено, 

съгласно чл. 315, ал.2 ГПК . 

 По две от делата- гр. 219/2015г и гр. дело № 220/2015г / на доклад на 

съдия Кънчев /решението е обявено в 35- дневен срок от последното съдебно 

заседание, проведено на 08.07.2015г, а именно: на 13.08.2015г.  Съдия -

докладчикът по гр. дело № 620/2015г- съдия В.Димитров  не е изготвил 

разпореждане по чл. 131 ГПК, а върху исковата молба е записал с ръкописен 

текст „препис на ответницата по реда на чл. 131 ГПК“. 

          На корицата на всяко дело  е поставен жълт стикер „бързо 

производство” 
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        3. Образувани граждански дела преди 01.01.2014 г. и неприключили 

към 31.12.2015 г.  

        От изготвените за целите на проверката справки се констатира, че в РС - 

Дулово за посочения период има 26 броя дела,  образувани  преди 01.01.2014 

г. и неприключили  към 31.12.2015 г., от които 25 броя са делби,  а едно – по 

искова молба с правно основание чл. 72 ЗС. 

        На случаен принцип бяха проверени следните дела:  

  

        -гр. дело № 177/2009г, исковата молба е постъпила на 07.04.2009г, 

подадена от 13 ищци. Определен е  съдия- докладчик Надежда Александрова. 

С разпореждане от 09.04.2009г. исковата молба е оставена без движение. На 

16.04.2009г. съдът  е постановил  разпореждане по чл. 131 ГПК. Отговор на 

исковата молба е  постъпил  на 22.05.2009г.  На 26.05.2009г. съдът е 

постановил определение по чл. 140 ГПК, насрочил е о.с.з за 16.06.2009г. В 

първото съдебно заседание съдът е изготвил  доклад, приел е доказателства и 

е дал  ход на устните състезания. В срока за произнасяне е постъпила молба 

за спиране по чл. 229, ал.1, т.4 ГПК,  поради наличие на висящ спор с правно 

основание чл. 14, ал.4 ЗСПЗЗ в РС Дулово, по който е образувано гр. дело № 

420/2009г. Посоченото гр. дело е решено от РС Дулово на 30.03.2010г, 

обжалвано е пред ОС Силистра, който с решение от 17.12.2015г е обезсилил 

решението на първоинстанционния съд. С определение от 13.01.2016г. 

производството по делото е било възобновено от докладчика В.Димитров 

/определен за докладчик със заповед от 21.12.2013г/, като е било насрочено 

за 24.03.2016г. На 08.02.2016г производството отново е спряно на основание 

чл. 229, ал.1, т.2 ГПК /в случай на смърт на една от страните/  и предстои 

конституирането на  наследниците като страни.  

 

         -гр. дело № 1218/2011г, исковата молба е постъпила на 28.12.2011г, 

разпределено на съдия Галина Енчева. Разпорeждане по чл. 131 ГПК е 

постановено на 06.01.2012г. Част от страните са били с неизвестни адреси, 

установено е различие в имената на някои от тях, други са били починали 

преди образуване на делото, поради което съдът е предприел действия по 

установяването им с извършване на справки по Наредба № 14/2009г.  С 

разпореждане от 14.05.2012г. съдът е конституирал като страни съделители, 

чиито имена и адреси са били установени чрез справките. Определен е нов 

докладчик - съдия Жанет Борова, командирована в РС Дулово. С 

определение от 30.10.2013г съдът е конституирал нови съделители  и   е 

назначил особен представител на лице, което не е открито в пределите на 

страната, с неизвестен адрес в чужбина. На 20.12.2013г. е определен нов 

докладчик – съдия Веселин Димитров. На 10.01.2014г е постъпил последния 

писмен отговор, съдът е постановил определение по чл. 140 ГПК на 
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30.01.2014г, насрочил е с.з за 03.04.2014г., в което е  констатирано, че един от 

съделителите е починал, поради което е отложено за събиране на 

доказателства за наследниците му - за 17.06.2014г.  В съдебното заседание 

проведено на 17.06.2014г съдът е изготвил  доклад по делото, приел е 

доказателствата  и е дал ход по същество. Решението в първата фаза на 

делбата е обявено на 07.07.2014г. С определение,  постановено на 

11.08.2014г. съдът е насрочил с.з във втората фаза на делбата – за 

04.12.2014г. Производството е продължило в 7 съдебни заседания: 

10.02.2015г, 05.05.2015г, 10.09.2015г, след което е било отложено до 

одобрение на проект за делба от Общинска служба «Земеделие», 24.01.2016г, 

в което е отложено за изготвяне на нов проект, последното  съдебно 

заседание е било проведено на 12.04.2016г. Решението е обявено  на 

24.04.2016г в законноустановения срок.  

 

      -гр. дело № 137/2013г, исковата молба е постъпила на 26.02.2013г, 

разпределена на съдия Атанасова,  оставена  без движение с разпореждане от 

12.04.2013г.  На 13.05.2013г. съдът е постановил разпореждане  по чл. 131 

ГПК. След връчване на преписи на ответниците,  съдът е установил,  че една 

от страните е починала, поради което с разпореждане от 28.05.2013г. е било 

указано на ищеца да представи удостоверение за наследници на починалата 

страна. С определение от 24.06.2013г са били конституирани наследниците 

като съделители. С определение от 22.07.2013г е назначен особен 

представител на друга страна. Делото е разпределено на друг съдия 

докладчик – съдия Ж. Борова, командирована със Заповед № 321/16.09.2013г 

от РС Силистра. Постановено е било определение по чл. 140 ГПК на 

07.11.2013г. Производството по делото е било насрочено за 27.11.2013г, като 

това заседание съдът е отложил за 15.01.2014г. Извършена е последваща 

смяна на докладчика - определен е съдия В. Димитров със Заповед № 

261/21.12.2013г. Делото е било разгледано в едно съдебно заседание – 

15.01.2014г, в което съдът не е изготвил доклад, приел е доказателствата дал 

е ход по същество. Решението е обявено  на 20.01.2014г, влязло в сила на 

05.03.2014г. На 07.03.2014г с разпореждане съдът е насрочил с.з във втората 

фаза на делбата за 13.05.2014г. Производството по делото е продължило с 

още 3 с.з. – 16.09.2014, 18.11.2014г, 29.01.2015г, за  който период е бил 

одобрен проекта за делба от  ОСЗ.  В с.з. на 29.01.2015г. производството по 

делото е било спряно на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК- до решаването на 

гр. дело № 396/2014 г по описа на РС Дулово. Приложена е справка за 

висящо дело пред въззивния съд - ОС Силистра. След влизането в сила на 

решението по преюдициалния спор производството ще бъде възобновено.  

 

       -гр. дело № 535/12 г- искова молба за делба е постъпила на 12.09.2012г., 

делото е разпределено на съдия В. Димитров, на 14.09.2012 г. е оставена без 

движение исковата молба, разпореждане по чл. 131 ГПК съдът е постановил 
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на 12.10.2012г.  Извършени  са били справки за адреси по Наредба № 

14/2009г. и призоваване  на отсъстваща страна чрез ДВ. Определение по чл. 

140 ГПК е било постановено на 15.03.2013г, насрочено е било с.з на 

14.05.2013г. Производството се е развило  само в  едно съдебно заседание, 

проведено на 14.05.2013г., когато е даден ход по същество. Решението е 

обявено на 16.07.2013 г., влязло в сила на 16.08.2013г. На 20.08.2013г с 

разпореждане съдът е насрочил първо  с.з. във  втората фаза на делбата  за 

14.11.2013г. След това с.з. производството е продължило с още 4 заседания : 

на 14.01.2014г., 06.03.2014г., 20.05.2014г, когато е отложено без дата до 

одобрение на проекта за делба от общинската администрация.  

      

КОНСТАТАЦИИ: 

 

        Причините  за неприключване на произволно избраните 4 броя дела към 

31.12.2015 г. са от обективен характер: на първо място и четрите 

проверени дела са делбени - с предмет делби на земеделски имоти с повече 

от 5 съделители. При връчването на разпореждането по чл. 131 ГПК е било 

установено по всички проверени дела, че част от посочените страни са 

починали, други са били с неизвестен адрес в страната или в чужбина, 

което е причина за извършване на справки по Наредба № 14/2009г, 

призоваване чрез ДВ, назначаване на особен представител. Почти по всяко 

от делата са установени и несъответствие в имената на някои страни, във 

връзка с преименуването им през 80-те  години на миналаия век, което е  

наложило да се изискват и прилагат  справки за идентичност на имената 

от съответната община. По част от делата е било постановено спиране 

на производството по чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, поради наличие на 

преюдициален спор. Проверката констатира основателна забава по всяко 

от делата, свързана с одобрението на проект за делба от ОС «Земеделие», 

което обстоятелство не е в причинна връзка с процесуалните действия на 

съда. По две от делата са били определяни нови докладчици, които са били  

съдии, командировани от други съдилища от района на ОС Силистра за срок 

от по 3 месеца, като в този срок командированите съдии са отлагали 

разглеждането на делата, а не са постановявали  решение. Съдия  В. 

Димитров, който е бил докладчик по две от делата е разгледал всяко от тях 

с бързина, без отлагане, постановявайки решенията си в законния срок. В 

обобщение може да се направи извод, че делбените дела се разглеждат в 

продължителен период от време поради множеството съделители, част 

от които с неизвестен  или променен адрес. Като основателна причина 

може да се изтъкне и  необходимостта от одобрение на проекта за делба, 

което е в правомощията на съответната администрация.  

        Проверка по редовността на исковата молба е извършвана 

своевременно, в деня на образуване на делото или в срок до 5 дни Независимо 

от посочените причини докладчицте  са постановявали определенията  по 
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чл. 140 ГПК в двуседмичен срок от получаване на писмения отговор, 

отлагали са делата в едномесечен или двумесечен срок, като в 

производстата с множество страни / повече от 10/,  този срок е бил по- 

дълъг, заради призоваването им и поради времето, в което е следвало  да 

бъде одобрен  проекта за делба.  

      Първото по делото с.з. през 2015 г. най-често е насрочвано до месец и 

половина след постановяване на определението по чл. 140 ГПК, а през 2014 г. 

съдия В. Димитров е насрочвал първо съдебно заседание по делбените дела в 

срок от 3 месеца, което се обяснява с факта, че през 2014 г. също е имало 

непопълнен съдийски щат, но от друга страна само той  е гледал  делбени 

дела, които са били значителен брой /104 останали несвършени от минал 

период и новопостъпили – 64/.   

Откритото съдебно заседание във втората фаза е насрочвано до 4-5 

дни след влизане в сила на решението по допускане на делбата /първа фаза/ и 

връщането му в първоинстанционния съд, ако същото  е било обект на 

въззивна проверка. 

Съдиите са се произнасяли своевременно, в 3 - дневен срок, по 

процесуалните искания на страните по делата.  

  Постъпващите по делата книжа са администрирани своевременно. 

От проверените дела се констатира, че съдия Димитров не е изготвял 

проект за доклад в определението си по чл. 140 ГПК, нито има такъв  в 

първото открито съдебно заседание  по  гр. дело № 535/12г. 

          При отлагане на делата за събиране на доказателства, следващото 

открито съдебно заседание е насрочвано за след месец, месец и половина, с 

изключение на периода, съвпадащ със съдебната ваканция.     

  

    4. Дела с отменен ход по същество и върнати в съдебно заседание 

през 2014 г. и 2015 г. 

 

 Настоящата проверка констатира, че в Районен съд - Дулово има 3 

броя  дела с отменен ход по същество през 2014 г., а през 2015 г. - 8 броя 

дела. 

Бяха изискани и проверени следните дела:  

 

           - гр.д.№ 514/2013 г., образувано на 30.09.13 г., на доклад на съдия Н. 

Кънчев, с правно основание чл. 3 и чл. 4, във вр. чл. 18, ал.1 и 2 от Закона за 

защита от домашно насилие. В с.з. от 27.02.14 г. е даден ход по същество, 

отменен с определение, постановено в същото съдебно заседание, тъй като 

съдията е приел, че делото е неизяснено от фактическа и правна страна и е 

спрял производството по делото, на основание чл. 229, ал.1, т.5 ГПК, тъй 

като от разпита на свидетелите по делото са събрани данни за евентуално 

извършено престъпление, от установяването на което зависи изхода на 

настоящия гражданскоправен спор и е разпоредил изпращане на делото на 
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РП-Дулово за установяване на това дали са налице обстоятелства и факти за 

извършено престъпление, по смисъла на НК. С разпореждане от 30.05.14 г. е 

възобновено производството по делото и същото е насрочено за 15.09.14 г., 

когато производството по делото е прекратено, поради оттегляне на иска. 

 

 - гр.д.№ 689/2013 г., образувано на 19.12.13 г., на доклад на съдия В. 

Димитров, с правно основание чл. 124, ал.1 ГПК. В с.з. от 10.03.15 г. е даден 

ход по същество. В срока за произнасяне съдията-докладчик е констатирал, 

че делото е останало неизяснено от фактическа и правна страна, а на вещото 

лице следва да се постави допълнителна задача, поради което с определение 

от 06.04.2015 г. е отменил определението, с което е даден ход по същество и 

делото е насрочено в с.з. за 09.06.15 г., когато е даден ход по същество, 

решението е обявено на 06.07.2015 г. 

 

- гр.д.№ 177/2014 г., образувано на 22.04.14 г., на доклад на съдия В. 

Димитров, с правно основание чл. 422 ГПК. В с.з. от 15.01.15 г. е даден ход 

по същество. В срока за произнасяне съдията-докладчик е констатирал, че 

ищецът не е представляван надлежно, съгласно чл. 30 ГПК, поради което с 

определение от 02.02.2015 г. е отменил определението, с което е даден ход 

по същество и е оставил делото без движение, с дадени указания до ищеца 

за изпълнение в срок. В с.з. за 03.06.15 г. е даден ход по същество, 

решението е обявено на 23.06.2015 г. 

 

 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Анализът на делата, по които е постановена отмяна на дадения ход 

по същество през проверявания период сочи, че причина за това е пропуск 

на съда да събере всички относими по делото доказателства или  

делото е останало неизяснено от фактическа и правна страна.  

Посочените причини сочат за непрецизна предварителна 

подготовка и незадълбочено проучване на делата от съответния 

съдия-докладчик. 

 Следва да се отчете факта, че броят на делата с отменен ход 

по същество през втората от проверяваните години 2015 г., на 

доклад на съдия Веселин Димитров, е увеличен над три пъти, в 

сравнение с 2014 г.: 7 броя дела през 2015 г. и 2 бр. през 2014 г./.  

Съдия Николай Кънчев има по едно дело с отменен ход по 

същество съответно през 2014 г. и 2015 г. 

 За в бъдеще съдиите и особено съдия Веселин Димитров следва 

да проучват задълбочено и прецизно делата, с оглед недопускане на 
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предпоставки, налагащи отмяна на даден ход по същество, по 

причина на съда. 

 

 

          5. Спрени производства през 2014 г. и през 2015 г.  

 

          От изготвените за целта на проверката справки и след извършена 

проверка по срочните книги се констатира, че в Районен съд Дулово през 

2014 г. има 5 бр. дела, които са със спрени производства, а през 2015г. – 2 

броя дела  
         Бяха изискани и проверени на случаен принцип  следните дела:  

             

         - гр.д. № 401/2014 г., образувано на 19.09.2014 г., правно основание чл. 

415 ГПК, на доклад на съдия В.Димитров. В с.з. от 27.11.2014 г. 

производството по делото е спряно по съгласие на страните, на основание чл. 

229, ал.1, т.1 ГПК. С молба от 07.01.2015г. депозирана от ищеца е поискано 

възобновяване на производството. С определение написано на ръка върху 

депозираната молба от 21.01.2015г. производството е било възобновено и 

делото насрочено за 17.02.2015г. На 18.03.2015г е постановено решение по 

делото. 

 

         - гр.д. № 541/2014 г., образувано на 16.12.2014 г., правно основание чл. 

127, ал. 2 от СК, на доклад на съдия Димитров. 

        С Определение от 11.06.2015 г. производството по делото е спряно на 

основание чл. 229, ал. 1, т.1 от ГПК поради  съгласие на страните. Поради 

неизпълнение на указанията на съда, на основание чл. 231, ал.1 от ГПК, съдът 

с определение от 11.01.2016 г. е прекратил производството по делото. 

          

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Анализът на проверените спрени производства сочи на извод, че 

делата са своевременно администрирани, с оглед проверка на 

обстоятелството дали е налична причина за тяхното възобновяване. През 

2014г са били спрени 5 дела, от които по т.1 на ал.1 на чл. 229 ГПК- 

съгласие на страните - 2 дела, по т. 2- поради смърт на страна- 2 дела и по 

т.5- установяване на престъпни обстоятелства- 1 дело. През 2015 г и 

двете спрени дела са били поради съгласие на страните.  

Когато производството по делото е спряно по съгласие на страните, 

на основание чл. 229, ал.1, т.1 ГПК и в законноустановения шестмесечен 

срок никоя от страните не е поискала възобновяването му, съдът 

своевременно е постановявал определение за прекратяване производството 

по делото, на основание чл. 231, ал.1, изр. първо ГПК. 
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        6.  Обявени съдебни актове извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо 

ГПК. 

 

       От изготвените за целта на проверката справки и след извършена 

проверка по срочните книги се констатира, че в Районен съд Дулово през 

2014 г. има 19 бр. дела, извън срока по чл. 235, ал.5, изр. 1 ГПК- 4 на съдия 

Кънчев и 15 на съдия Димитров.  

       Проверени бяха 4 дела, избрани на случаен принцип: 

 

        гр. дело № 5/2013г, гражданско дело за делба, докладчик Н. Кънчев. 

Решението  във първа фаза е постановено на 13.12.2013г, като съдебното 

заседание, в което е бил даден ход по същество е на 23.10.2013г. Последното 

заседание във втората фаза на делбата  се е провело на 29.09.2014г, а 

решението е обявено на 24.11.2014г. 

         гр. дело № 306/2014г, иск с правно основание чл. 87, ал.3 ЗЗД, 

докладчик  съдия Веселин Димитров. Последното съдебно заседание е 

проведено на 9.12.2014г, а решението е обявено на 12.01.2015г. 

         ч.гр. дело № 357/2015г, докладчик съдия В.Димитров, охранително 

производство за даване на срок на наследника да приеме наследството – чл. 

51 ЗН, съдебното заседание е проведено на 01.07.2015, а  решението е 

обявено на 25.08.2015г.  

        гр. дело № 326/2015г, докладчик съдия Николай Кънчев, правно 

основание чл. 542 ГПК, съдебното заседание е проведено на 02.11.2015г, 

решението е обявено на 07.12.2015г.  

 

 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

 През 2014 г. и 2015 г. съдиите от РС – Дулово в повечето от 

случаите  са обявявали решенията с мотивите най-късно в едномесечен срок 

след заседанието, в което е завършено разглеждането на делото, в 

съответствие с разпоредбата на чл. 235, ал.5, изречение първо от ГПК.  

 Всички решения са обявени в регистъра на съдебните решения, воден 

поотделно за всяка една от проверените години, в съответствие с 

разпоредбата на чл. 235, ал.5, изречение второ от ГПК. Малка част от 

обявените решения са извън срока - за 2014г. – 19 дела, за 2015г. – 28 дела, 

като най- дългия срок, в който е постановено решението е 2 месеца и 4 дни, 

като причината вероятно се намира в предмета на делото- делба между 3 

съделители на четири земеделски имота. Причината на обявяването на 

решението извън срока по ч. гр. дело № 357/2915г е неправилното водене на 

процеса от съдия- докладчика В. Димитров, който е насрочил съдебно 
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заседание, без в разпореждането за насрочване да определи на наследника 

срок за приемане на наследството, или да поиска това да стане най късно в 

самото съдебно заседание. Съдът е определил този срок в първото и 

единствено съдебното заседание, като е счел делото за изяснено от 

фактическа и правна страна и е обявил, че ще се произнесе с определение в 

законния срок. При положение, че  наследникът не е присъствал в с.з.,  се е 

наложило връчване на съобщение, което е станало в месечния срок за 

постановяването на определението и е довело до неспазването на срока по 

чл. 235, ал.5 ГПК.   

   

 

7. Дела, образувани по реда на чл. 390 от ГПК - обезпечение на 

бъдещ иск  през 2014 г. и 2015 г. 

 

          От изготвените за целта на проверката справки и след извършена 

проверка по срочните книги се констатира, че в Районен съд Дулово през 

2014 г. е образувано 1 дело, а именно ч.гр.д. № 483/2014 г., а за 2015г – 10 

дела.  
         Бяха изискани и проверени на случаен принцип  следните дела:  

 

             - ч.гр.д.№ 483/2014 г., образувано  на 11.11.2014 г., в същия ден, в 

който е депозирана молбата в съда, на доклад на съдия  Н. Кънчев. 

            С определение от 11.11.2014 г. съдът е допуснал исканата 

обезпечителна мярка, определен е размер на паричната гаранция и е даден 

едномесечен срок за предявяване на иска. На 21.11.2014 г. е постъпила молба 

от молителя за удължаване на срока за внасяне на определената гаранция с 1 

седмица поради финансови затруднения. С разпореждане от 24.11.2014 

година е бил удължен срока за внасяте на гаранцията със седем дни, считано 

от същата дата. С определение от 07.01.2015г. съдът е отменил допуснатото 

обезпечение, поради непредставяне на доказателства за предявяване на иска. 

 

           - ч.гр.д.№ 540/2015 г., образувано на 30.09.2015 г., в същия ден, в 

който е депозирана молбата в съда, на доклад на съдия  Н. Кънчев. 

            С определение от 01.10.2015 г. съдът е допуснал исканата 

обезпечителна мярка и е издал обезпечителна заповед, определен е размер на 

паричната гаранция и  е даден едномесечен срок за предявяване на иска. На 

27.10.15 г. е постъпила молба от молителя, с която е депозирано 

доказателство за предявяване на иска.На 11.03.16 г. е постъпила молба от 

молителя, с която е поискано да се отмени частично определението от 

01.10.2015г, с което е допуснато исканото обезпечение. С Определение от 

24.03.2016г. съдът е  отменил частично допуснатото обезпечение и 

издадената обезпечителна заповед.  
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      - ч.гр.д.№ 323/2015 г., образувано  на 27.05.15 г., в същия ден, в който е 

депозирана молбата в съда, на доклад на съдия  Димитров. 

          С определение от 27.05.15 г. съдът е допуснал исканата обезпечителна 

мярка и е издал обезпечителна заповед,  даден е едномесечен срок за 

предявяване на иска.  На 25.06.2015 г. е постъпила молба от молителя, с 

която е депозирано доказателство за предявяване на иска. 

 

          - ч.гр.д.№ 397/2015 г., образувано  на 03.07.15 г., в същия ден, в който е 

депозирана молбата в съда, на доклад на съдия  Н. Кънчев. 

           С определение от 03.07.15 г. съдът е допуснал исканата обезпечителна 

мярка и е издал обезпечителна заповед, определен е размер на паричната 

гаранция и  е даден едномесечен срок за предявяване на иска. На 07.07.2015 

г. е постъпила молба от молителя,  с която е депозирано доказателство за  

внасяне на определената парична гаранция. 

            На 07.07.15 г. е постъпила молба от молителя с която е депозирано 

доказателство за предявяване на иска. 

 

   

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Проверката на четирите  дела по чл. 390 ГПК установи, че е 

спазена разпоредбата за родова и местна подсъдност, 

регламентирана в глава тридесет и четвърта от ГПК.  

Делата са образувани в деня на постъпване на молбата в съда, 

като произнасянето по нея е в същия ден, съгласно разпоредбата на 

чл. 395, ал.2 ГПК, или по изключение на следващия ден в зависимост от 

часа в който е образувано производството, ако е към края на 

работния ден, произнасянето е ставало на следващия ден.  

При уважаване на молбата съдът е определил парична гаранция 

и едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, съобразно 

разпоредбата на чл. 390, ал.3, изр. първо ГПК.  

 Съдът е извършвал проверка по спазване на родовата подсъдност в 

производството по чл. 390, ал.2 ГПК. Проверката  установи, че са 

изпълнени дадените препоръки за обезпечителните производства с акта за 

извършена поверка от ИВСС през 2014г.  

 

     8. Заповедни производства по реда на чл. 410 ГПК и чл. 417 ГПК. 

 

От представените за целта на проверката справки за Районен съд – 

Дулово се установи,  че през 2014 г. по реда на чл. 410 от ГПК са образувани 

общо 164 броя производства , а през 2015 г. – 247 бр.,  като се наблюдава 

тенденция към увеличаване  на делата.  
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 На случаен принцип бяха изискани и бяха проверени следните частни 

граждански дела:   

 

- ч.гр. дело № 198/2014 г.,  на доклад на съдия Н.Кънчев; 

- ч.гр. дело № 492/2014 г., на доклад на съдия В.Димитров;  

-ч.гр. дело № 177/2015 г., на доклад на съдия Н.Кънчев; 

 -ч.гр. дело № 541/2015 г., на доклад на съдия В.Димитров;  

 

КОНСТАТАЦИИ: 

   

Анализът на проверените частни граждански дела по чл. 410 от ГПК 

сочи на извод, че по всички производства е спазена местната подсъдност  

по чл. 411, ал. 1 от ГПК. След изменението на ГПК, ДВ бр. 50/2015 г., е 

извършвана служебна проверка на местната подсъдност, чрез  справка по 

Наредба № 14/2009г. за постоянен адрес на длъжника, с оглед спазването на 

разпоредбата на чл. 411, ал.1 ГПК. Съдиите стриктно са спазили 

тридневния срок по чл. 411, ал.2 от ГПК за разглеждане на заявлението в 

разпоредително заседание и издаване на заповед за изпълнение. След влизане 

на заповедта за изпълнение в сила, на основание чл. 416 ГПК, съдът е 

издавал изпълнителен лист. Има отбелязване за издаден изпълнителен лист 

върху заповедта. 

 

 

От представените за целта на проверката справки за Районен съд – 

Дулово се установи, че през 2014 г. по реда на чл. 417 от ГПК са били 

образувани общо 118 броя производства, а през 2015 г. – 123 броя, като се 

наблюдава тенденция към незначително увеличаване на делата. 

 

 На случаен принцип бяха изискани и бяха проверени следните частни 

граждански дела: 

- ч.гр.д. № 175/2014 г., на доклад на съдия В.Димитров; 

 - ч.гр. дело № 447/2014 г., на доклад на съдия Кънчев;  

 -ч.гр. дело № 516/2015 г., на доклад на съдия Н.Кънчев; 

- ч. гр. д. № 565/15 г., на доклад на съдия Димитров;   

 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

   Анализът на проверените частни граждански дела по чл. 417 от ГПК 

сочи на извод, че при подадено заявление за издаване на заповед за 

изпълнение на основание чл. 417 от ГПК, съдът е издавал заповедта в 3-

дневен срок от образуване на делото. Конкретно за делата, образувани на 

основание чл. 417, т.2 ГПК съдът при преценка на редовността от външна 

страна на представеното извлечение от счетоводни книги на банките е 
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проверявал дали е  спазено изискването на т.18 от ТР № 4 от 18.06.2014г. 

по тълк. дело № 4/2013г,  ОСГТК на ВКС- упражненото право на банката 

да направи кредита предсрочно изискуем да е  съобщено на длъжника. 

Констатира се отбелязване за издадения изпълнителен лист върху 

заповедта за изпълнение, както и върху представения документ,, 

задължение на съда по чл. 418, ал.2, изр. 2 ГПК. 

      

 

            9.  Дела, образувани по реда на Закона за закрила на детето 

/ЗЗДет./ 

От изисканите и предоставени за целите на проверката справки се 

констатира, че в РС-Дулово през 2014 г. са образувани 2 броя дела по 

Закона за закрила на детето /ЗЗДет./, а през 2015 г. - 6 броя дела.  

 

На случаен принцип бяха проверени следните дела: 

 

  - гр. д. № 108/2014 г., обр. на 11.03.2014 г., молбата е постъпила в 
съда в същия ден, искане по чл. 28 и чл. 26 ЗЗДет., във вр. чл. 25, ал.1, т.3 
ЗЗДет., на доклад на съдия Н. Кънчев. С разпореждане от 13.03.14 г., 
написано на ръка върху обратната страна на протокола за избор на 
докладчик, делото е насрочено за 19.05.14 г., когато е даден ход по 
същество и ведната, в с.з., е обявено решението. 

        - гр. д. № 193/2015 г., обр. на 09.03.2015 г., молбата е постъпила в съда 
на 06.03.15 г., в 16 ч., искане по чл. 28 и чл. 26 ЗЗДет., във вр. чл. 25, ал.1, 

т.3 ЗЗДет., на доклад на съдия В. Димитров.  С разпореждане от 10.03.15 г., 
написано на ръка върху обратната страна на протокола за избор на 
докладчик, делото е насрочено за 19.03.15 г., когато е даден ход по 
същество. Решението е обявено на 02.04.2015 г. 

        - гр. д. № 613/2015 г., обр. на 12.11.2015 г., молбата е постъпила в съда 
на същата дата, искане по чл. 30, ал.1  ЗЗДет., във вр. С чл. 29, т.6 ЗЗДет., 
на доклад на съдия Н. Кънчев. На 19.11.2015 г. е постановено определение 
по чл. 140 ГПК, има проект на доклад,  делото е насрочено за 10.12.15 г., 
когато е даден ход по същество. Решението е обявено на 04.01.2016 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Проверката на делата, образувани  по реда на чл. 28 от Закона за 
закрила на детето установи, че съдиите, в срок от 2 - 4 дни от 
постъпването на искането в съда, са насрочвали делото за разглеждане в 
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открито съдебно заседание. По гр.д.№ 108/2014 г., на доклад на съдия Н. 

Кънчев, първото с.з. е насрочено за след два месеца от постъпване на 
искането в съда, а по гр.д.№ 193/2015 г., на доклад на съдия В. Димитров - 
първото с.з. е насрочено за след 10 дни от постъпване на искането в съда. 
Решенията са обявявани в законоустановения едномесечния срок, на 
основание чл. 28, ал. 4 от същия закон.      

  

10. Дела, образувани по реда на Закона за защита от домашно 

насилие /ЗЗДН/. 

От представените изготвени за целта на проверката справки е видно, че 

в РС Дулово са образувани дела по ЗЗДН през 2014 г. и 2015 г по  13 броя 

дела.  

Проверени на случаен принцип  бяха следните дела: 

- гр.дело № 143/2014 г., образувано на 27.03.2014 г., молба с пр. 

основание чл. 3, т.2, във вр. с чл. 5, ал.1, т.1, 2, 3 ЗЗДН, на доклад на съдия 

Веселин Димитров. С определение от същата дата съдът е насрочил о.с.з. на 

22.04.2014г. Решението е обявено в съдебното заседание.  

 

- гр.дело № 297/2015 г., образувано на  08.05.2015 г., молба с пр. 

основание чл. 3, т.5 ЗЗДН, на доклад на съдия Веселин Димитров. С 

разпореждане от 11.05.2015г делото е насрочено за 03.06.2015г., решението е 

обявено в съдебното заседание. 

 

- гр.дело № 413/2015г, образувано на 20.07.2015г, на доклад на съдия 

Николай Кънчев. С разпореждане от 21.07.2015г съдът е насрочил открито 

съд.заседание за 03.08.2015, когато производството е прекратено поради  

отказ от молбата.  

 

 - гр.дело № 422/2014г, образувано на 14.10.2014г, на доклад на съдия 

Николай Кънчев, който с разпореждане от същия ден е насрочил с.з. за 

5.11.2014г. Решението е постановено на 7.11.2014г, за което са изпратени 

съобщения до страните, нарушена е разпоредбата задължаваща съдът да 

постанови решението си в открито съдебно заседание. 

 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Делата, образувани по Закона за защита от домашно насилие  са 
своевременно администрирани. Делата са образувани в деня на постъпване 
на молбата в съда и веднага  е насрочвано о.с.з в срок до един месец, в 
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съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал.1 ЗЗДН. Решенията са 

произнасяни в открито съдебно заседание, така както е регламентирано в 
чл.15, ал.1 от ЗЗДН, изключение прави само гр. дело № 422/14г / на доклад на 
съдия Кънчев/,  в което решението е съобщено на страните след 2 дни. 

 

         11. Приключване на делата в установените срокове. 

 

         В Районен съд Дулово  броят на свършените граждански дела през 2014 

г. е  551 броя, от които прекратени са 88 броя, а приключили с решение-  463 

броя. Производството по свършените дела се е развило в следните срокове:  в 

срок до 1 месец от постъпването са  приключили 375 бр, в срок до 3 месеца- 

85 дела, до шест месеца- 41 броя, до една година- 22 бр и 28 броя за повече от 

една година. От свършените дела 460 броя дела са свършени в 3-месечен 

срок, което  представлява  59% от всички свършените дела, или 2/3 от делата 

приключват с решение в  тримесечен срок от постъпването им. Несвършени 

към 31.12.2014 г. са 225 броя граждански дела. 

  

 От предоставената справка за разпределените граждански дела по 

съдии, отчетена за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г., се установи следното 

за съдиите, разглеждащи граждански дела: 

 - съдия Николай Кънчев  –  

разгледал е 324 дела от подлежащите на разглеждане дела, което 

представлява 41.8 % от всички дела,  

общо свършени граждански дела – 299 броя, представляващи 54.3 %. От 

свършените дела 273 броя са свършени в 1 месечен срок, 18 дела  са 

свършени в 3 месечен срок, 6 дела - до 6 месеца , 1 дело - до 1 г. и 1 дело над 

1 година. От свършените 299 броя дела 228 бр. са заповедни производства, 

което представлява 76.25 % от тях. 

Останали несвършени дела към 31.12.2014 г. –    25 броя дела;  

 

- съдия Веселин Димитров  –  

разгледал е 448 бр. дела от подлежащите на разглеждане, което представлява 

58 %,  

общо свършени граждански дела – 250 броя /от които 56 заповедни 

производства/, представляващи 45.4%,  от тях : 102 дела в 1 мес. срок, 67 дела  

са свършени в 3 месечен срок, 33 дела – до 6 мес., 2 дела – до 1 г , 27 дела- 

над 1 г. 

Останали несвършени дела към 31.12.2014 г. –  198  броя дела;  

 

 

 През 2015 г. в РС – Дулово свършените граждански дела са общо 801 

броя. 
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         Сроковете за свършването на делата от постъпването им до обявяване за 

решаването им са следните: 570 дела са свършени в 1 мес. срок от 

постъпването им, 82 дела- в тримесечен срок, в срок зо 6 мес. – 52 бр, в срок 

до 1 г- 28 бр., в срок над 1 г – 69 броя. Като краен резултат може да се 

обобщи, че 652 дела са свършени до 3 месеца от постъпването им, което 

представлява 81.3 %, а само 570 броя дела са свършени в 1-месечен срок от 

постъпването им, което е  73.2% от свършените дела. 

 Прекратените граждански дела през 2015 г. са  87 броя. 

 Несвършени към 31.12.2015 г. са  245 броя граждански дела. 

 

          От предоставената за нуждите на проверката справка за разпределените 

граждански дела по съдии, отчетена за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г., 

се установи следното: 

 - съдия Николай Кънчев  е свършил 305 бр. граждански дела от 

сложените за разглеждане 400 бр. дела 

            Свършените дела  са с изготвени решения в следните срокове:  288 

бр., или 94 %  са с обявени решения до един месец от обявяването им за 

решаване, 16 броя – до 3 месеца, 1 дело – над 3 месеца. 

         Останали несвършени дела към 31.12.2015 г. –95 броя дела;  

 

- съдия Веселин Димитров  е свършил 496 броя дела, от сложените за 

разглеждане 646 бр. дела, като от тях по 477 дела постановените съдебни 

актове са в срок до 1 месец, а само по 19 дела – в срок до 3 месеца.  

 Останали несвършени дела към 31.12.2015 г. – 150 броя дела;  

 

 Констатации:  

 Останалите несвършени дела  в края на отчетния период за 2015г  са 

23.5 % от разгледаните, докато този процент през 2014г е бил 29%. 

 Свършените дела в  3 месечен  срок за 2014 г са били 460 от общо 551 

дела за разглеждане,   или 83.48  %, а за 2015г този показател е бил 81.39  % 

- 652 дела от 801 дела. Намалението на свършените в тримесечен срок дела 

се обяснява с факта, че през 2015г са разгледани общо 184 бр. дела за делби/ 

постъпили нови 57 бр. дела, останали от минал период – 127/. Няма спор, че 

делбите са с продължителен период за разглеждане поради двуфазовото 

производство, което е причина делата да не могат да бъдат свършени в 3 

месечния период. От подлежащите на разглеждане за 2015г.  общо 1047 бр. 

дела делбите са били 184 или 17.57 %  от тях,  с което се обяснява и 

намалението в процентите на свършените дела в тримесечен срок от 

постъпването на исковата молба до обявяването на решението.  

За проверявания период- 2014г и 2015 г производството по 

гражданските дела е продължавало  най- често в срок  до 1 месец, като за 

2014г това са 68%  /375 бр. / от делата, а за 2015г – 73.2%. /570 дела/  

Делата, чиято продължителност е до 1 месец от постъпването им са 
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обичайно заповедни производства, по които процесуалния закон задължава 

съда да се произнесе с разпореждане до 3 дни след постъпването на 

заявлението.    

В срок до 3 месеца са приключвали 83.4% от делата за 2014г, а за 

2015г- 81.4 %. Изводът, който може да се прави е, че съдиите са 

разглеждали и решавали делата в срок до 3 месеца, като тенденцията е 

положителна, всяка следваща година броят на делата, приключили до 3 

месеца се запазва. В случая разликата в двете години е само 3 %, но както 

се изтъкна по- горе делбите като относителен брой дела нарастват спрямо 

всички дела.  

 Останалите несвършени дела  в края на отчетния период за 2015г  са 

23.5 % от разгледаните, докато този процент през 2014г е бил 29%. 

Свършените дела в  3 месечен  срок за 2014 г са били 460 от общо 551 дела 

за разглеждане,   или 83.48  %, а за 2015г този показател е бил 62.27  % - 652 

дела от 1047дела. Намалението на свършените в тримесечен срок дела се 

обяснява с факта, че през 2015г са разгледани общо 184 бр. дела за делби/ 

постъпили нови 57 бр. дела, останали от минал период – 127/. Няма спор, че 

делбите са с продължителен период за разглеждане поради двуфазовото 

производство, което е причина делата да не могат да бъдат свършени в 3 

месечния период. От подлежащите на разглеждане за 2015г.  общо 1047 бр. 

дела делбите са били 184 или 17.57 %  от тях,  с което се обяснява и 

намалението в процентите на свършените дела в тримесечен срок от 

постъпването на исковата молба до обявяването на решението.  

Следва да се отчита и факта, че съдиите са разглеждали освен 

граждански дела и наказателни, което до известна  степен  затруднява 

работата им. Председателят,  освен разглеждане на делата е решавал и 

други  административни въпроси, а заместник- председателят е бил негов 

заместник в определени периоди, както е и изпълнявал и функциите на съдия 

по вписванията в определени периоди.  

 

 

 ІV. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ. 

 

От предоставените за целите на проверката статистически данни и от 

отчетния доклад за дейността на съда се констатира, че през 2014 г. са 

обжалвани общо 36 броя съдебни актове /28 броя са решения и 8 броя 

определения/, или 6.53 %  , постановени от РС – Дулово, разпределени по 

съдии както следва: 

 - съдия Николай Кънчев  – обжалвани са общо 16 броя съдебни 

актове  /5.4% от свършените 299 бр. дела/, от които 10 броя са върнати до 

края на годината и резултатът е : 5 броя са потвърдени /1 решение и 4 

определения/,  5 определения изцяло отменени; няма актове прогласени за 

нищожни и обезсилени;  
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- съдия Веселин Димитров  – обжалвани са общо 15 броя съдебни 

актове  /6% от свършените 250 дела/, от които 4 броя са се намирали в 

окръжния съд по висящи въззивни производства, останалите 11, които са се 

върнали са разпределени по следния начин: 3 решения и 1 определение 

изцяло потвърдени; 1 решение и 4 определения са изцяло отменени, 1 

решение е потвърдено в една част, няма актове прогласени за нищожни и 

обезсилени;  

От обжалваните през минали години съдебни актове по граждански 

дела през 2014г. са върнати 5 бр. дела, от които 4 решения са изцяло 

потвърдени, а 1 е отменено.  

 

През 2015 г. са обжалвани общо 30 броя съдебни актове /3.75 % от 

свършените/, постановени от РС – Дулово, разпределени по съдии както 

следва: 

- съдия Веселин Димитров   – от свършените 496 дела са обжалвани  

общо 20 броя съдебни актове /4%/, от които са върнати в края на годината 9 

броя, от които - 4 броя са потвърдени; 1 съдебен акт е обезсилен; 3 броя са 

отменени в едната част от горната инстанция и постановен нов акт по 

същество, а в останалата част- потвърден, няма отменени, с връщане за ново 

разглеждане; няма отменен акт с прекратяване на производството; няма 

отменен и върнат акт за продължаване на съдопроизводствените действия; 1 

определение е потвърдено изцяло. Върнати са и 3 дела, обжалвани през 

минали години, като резултатът е: 2 изцяло потвърдени, 1- обезсилено в една 

част, в друга- потвърдено.  

- съдия Николай Кънчев – обжалвани са общо 10 броя съдебни 

актове от свършените 300 дела /3.3%/, от които 5 дела са върнати от горната 

инстанция със следния резултат: 1 решение изцяло потвърдено, 1 решение – 

потвърдено в една част, а в останалата част- отменено с ново произнасяне от 

въззивната инстанция, 2 определения изцяло отменени и постановен нов акт 

по същество, няма актове прогласени за нищожни и обезсилени; няма 

отменени, с връщане за ново разглеждане; няма отменен акт с прекратяване 

на производството; върнати са и 2 гр. дела,  обжалвани през минали години, 

като резултатът е: 1 акт изцяло потвърден и 1 съдебен акт обезсилен.  

 

 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Посочените данни налагат извода, че през 2015 г. е намалял 

значително, в сравнение с 2014 г., броят на обжалваните актове, 

постановени  по граждански дела в РС – Дулово- от 36 бр.  на 30 бр. , при 

увеличение на броя на свършените дела- съответно от 551 на 801 дела, 

което изразено в процентно съотношение обжалвани дела спрямо свършени 
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е 6.53 % за 2014г и 3.74 % за 2015г . Или близо наполовина е намалял броя на 

обжалваните дела, което води до извод, че решенията, които съдът е 

постановил  са удовлетворявали страните.  

Като краен извод  през 2015 г. е налице подобрение в качеството на 

постановените съдебни актове, тъй като повече от половината от всички 

обжалвани съдебни актове по граждански дела през годината са били 

потвърдени- 56 % , докато за 2014 г. този показател е с по- ниски 

стойности -45%.  

 

 

V. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД – 

ДУЛОВО.  

          Организационното и административно ръководство на РС – Дулово  

през цялата 2014 г.  и 2015 г.  е осъществявано от съдия Николай Кънчев, 

втори мандат председател, назначен с Решение на ВСС по протокол № 

17/16.04.2014г, считано от 14.05.2014г, с ранг „Съдия в АС”, съобразно 

правомощията по чл. 80 ЗСВ. 

През 2014 г. и 2015 г. са правораздавали двама съдии, а третата 
магистратска бройка е останала незаета, като  ВСС през май 2015г е обявил 
конкурс за преместване и заемане на свободни длъжности за съдии в 
районните съдилища, с Решение на ВСС от януари 2016г. е назначен и трети 
съдия - Емил Николаев. 

 В съда няма профилиране при разглеждане на делата – съдиите 
разглеждат граждански и наказателни дела при 90% натовареност за 

административния ръководител - председател на съда и 100% натовареност 
за другите съдии. Председателят на съда е подпомаган в работата си от 
административния секретар, която е с добри организационни умения. 

За организиране на административната дейност на съда са издадени 
редица заповеди, описани подробно в раздел ІІ на настоящия акт. Със 
заповед на председателя на съда е разпоредено ежемесечно да се проверяват 
делата, които са спрени, или без движение, като същите се докладват на 
съдията- докладчик към 1-во число на месеца, което бива отразено в 
контролния лист. Книгите за закрити и разпоредителни заседания по заповед 
на председателя се водят на електронен носител в  САС „Съдебно 
деловодство” и разпечатването им на хартиен носител  става на всяко първо 
число от месеца. Съдебните деловодители са задължени ежедневно да 

уведомяват главния счетоводител за внесените такси, чиято сума надвишава 
50 лв. с цел проверка дали същите са постъпили  по транзитната сметка на 
съда. Разпоредено е и приемането на книжата, по които се образуват дела да 



 

 

34 

става в регистратурата от съответния деловодител, а книжата по висящите 

дела - в съответното деловодство. Три пъти годишно се приемат  
свършените дела в архив, което е определено  от 1 до 15 число на месеците 
февруари, юни, ноември със Заповед № 51/18.03.2014г.  

Служба „Съдебно деловодство” изпълнява стриктно и в срок 
разпорежданията на председателя на съда и на съдиите. Всички деловодни 
книги и регистри се водят на електронен носител и/или хартиен носител, 
съгласно изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата 
/обн. ДВ бр.8/28.01.2014 г./. 

Разпределението на делата се извършва от председателя на съда, при 

спазване на принципа за случайния подбор, регламентиран в чл. 9 ЗСВ и 

утвърдените Вътрешни правила за случайно разпределение на делата. До 

30.09.2015 г. разпределението на делата се е осъществявало чрез програмата 

"Law Choice", а от 01.10.2015 г. се извършва чрез Централизирана система за 

случайно разпределение на делата. 

          И двамата съдии са включени в разпределението на всички видове 

дела, образувани в съда. Процентната натовареност на съдиите е  определена 

със заповеди на председателя за всяка отчетна година, които са цитирани в 

раздел  ІІ на акта.  

През 2014г в Районен съд – Дулово е имало общо за разглеждане 776 

дела, от които новопостъпили 575 дела и останали от 2013г – 201 дело. От 

тях 282 броя или 49% са постъпили заявления по чл. 410 и чл. 417 ГПК- 

заповедни производства. В края на годината са приключили общо 551 дела, 

останали са несвършени 225 дела. Съдия Николай Кънчев  е разгледал 324 

граждански дела, от които е приключил 299. Съдия Веселин Димитров е 

разгледал 448 дела, от които е приключил 250 дела.   Данните сочат, че 

действителната натовареност по отношение на разгледаните през годината 

дела /граждански и наказателни дела/ е общо 45.46 броя, а спрямо 

свършените- 33.83 дела.  

 Съдия Н. Кънчев е свършвал средномесечно по 14 наказателни и по 

25 граждански  дела, или общо по 39 дела, а съдия В.Димитров – по 20.8 

граждански  дела и по 7.7 наказателни дела, или общо по 28.5 дела.  

 

През 2015г в РС Дулово са били разгледани общо 1047 граждански 

дела, от които постъпили 822 бр. и останали от минал период – 225 бр. От 

постъпилите дела  370 дела са заявление по чл. 410 и чл. 417 ГПК , или 45 

%.  Свършени са в края на отчетния период 801 дела, останали 

несвършени са 246 дела. Относителния дял на несвършени дела към 

общо разгледаните е 23.5 % Съдия Н.Кънчев е свършил  305 дела, а съдия 

В. Димитров – 496 броя.  
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Най голям брой граждански дела е разгледал съдия В.Димитров - 646 

броя дела, от които е свършил 496 броя граждански дела, или 76.78%. 

Съдия Н.Кънчев е  разгледал общо 400 дела, от които е свършил 305 

дела, или  76.25% .  

            Данните сочат, че действителната натовареност по отношение на 

разгледаните през годината дела е 60.17 броя /граждански и наказателни 

дела/, само граждански дела - 43.63 бр.  Действителната натовареност на 

съдиите по критерия "свършени дела" е 48.21 броя средно месечно 

/граждански и наказателни дела/,  само граждански дела- 33.38 бр.  

Анализът на данните сочи, че през 2015 г. има увеличение на 

действителната натовареност на съдиите по отношение на разгледаните и по 

отношение на свършените граждански дела. Същевременно се констатира, че 

през 2015 г. има подобрение и в качеството на постановените съдебни актове 

от съдиите в РС-Дулово, в сравнение с 2014 г., тъй като 54.5% от всички 

обжалвани съдебни актове по граждански дела през годината са били 

потвърдени, докато за 2014 г. този показател е 45%.  През 2015 г. е намалял, 

макар и незначително, в сравнение с 2014 г., броят на обжалваните актове, 

постановени  по граждански дела в РС – Дулово/ от 20 бр. на 11 броя./ 

Гражданските дела в Районен съд - Дулово се образуват в деня на 
постъпване на исковата молба в съда или най-късно на следващия ден. 

 По-голямата част от гражданските дела приключват в кратки срокове. 

Проверката констатира, че има 26 граждански  дела, образувани преди 

01.01.2014 г. и неприключили към 31.12.2015 г., от които 25 дела - делби на 

земеделски имоти, които се разглеждат през продължителен период от време, 

поради 2 фази на производството. От представените справки се установи, че 

броят на делбите  расте непрекъснато- от 53 броя през 2010г – до 185 броя за 

2015г.  

Разпореждането на съда по редовността на исковата молба, 

респективно по чл. 131 ГПК, е постановявано в рамките на 2-6 дни от 

образуване на делото. 

Определенията по чл. 140 от ГПК, с които съдиите са се  произнасяли 

по всички предварителни въпроси, както и по доказателствените искания на 

страните и са насрочвали открито съдебно заседание, са постановявани 

своевременно, в едноседмичен срок след постъпване на отговора на исковата 

молба, съответно от изтичане на едномесечния срок, предвиден в чл. 131 от 

ГПК.     

Първото по делото с.з. най-често е насрочвано до месец след 

постановяване на определението по чл. 140 ГПК, с изключение на периода, 

съвпадащ със съдебната ваканция.  
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Постъпващите по делата книжа са администрирани своевременно. Не 

по всички проверени дела има изготвен проект на доклад, или съответно 

такъв не е изготвян в съдебното заседание. Установено е, че в повечето от 

проверените дела на доклад на съдия Димитров липсва проект за доклад, 

както и изготвянето на такъв и съдебното заседание.  В ТР № 1/13 на ОСГК 

на ВКС изрично е  посочено, че „регламентацията на дължимите от съда 

процесуални действия по докладване на делото е императивна и пропускът 

на първоинстанционния съд да извърши доклад, респективно извършването 

на непълен или неточен доклад, следва да се квалифицира като нарушение 

на съдопроизводствените правила”. В тази връзка всеки съдия следва да 

изготвя доклад по делото, защото по този начин обезпечава постановяване 

на правилно решение и не удължава времето за разглеждане на делото, 

пренасяйки процеса във въззивната инстанция. 

 При отлагане на делата за събиране на доказателства, следващото 

открито съдебно заседание е насрочвано за след месец, месец и половина, с 

изключение на периода, съвпадащ със съдебната ваканция. 

Съдиите са се произнасяли своевременно, в 3 - дневен срок, по 

процесуалните искания на страните по делата.  

Сравнително постоянен е броят на делата, чието разглеждане е 

продължило над 3 месеца: за 2014 г. – 91  броя /16.5%/ , за 2015 г. – 149 

броя /18.6%/. В процентно отношение – за 2014г.  83.54 %  от делата са 

разгледани  в 3 месечен срок,  а за 2015г – 81.4 %. Причините за това са най-

вече от обективен характер и са посочени в предишните раздели. 

 Анализът на проверените спрени производства сочи на извод, че 

делата през проверявания период са своевременно администрирани, с оглед 

проверка на обстоятелството дали е налична причината за тяхното 

възобновяване. Когато производството по делото е спряно по взаимно 

съгласие на страните, на основание чл. 229, ал.1, т.1 ГПК и в 

законноустановения шестмесечен срок никоя от страните не е поискала 

възобновяването му, съдът своевременно е постановявал определение за 

прекратяване производството по делото, на основание чл. 231, ал.1, изр. 

първо ГПК. 

 Проверката на делата с отменен ход по същество установи, че 3 броя 

са делата с отменен ход по същество през 2014 г., а през 2015 г. - 8 дела.  

Като основни причини може да се посочат: пропуск на съда своевременно, 

преди приключване на съдебното дирене, да събере всички относими 

доказателства или поради това, че в срока за произнасяне съдията е 

констатирал, че делото е недостатъчно изяснено от фактическа страна. 

Посочените причини сочат за недобра и незадълбочена предварителна 

подготовка и проучване на делата от съответния съдия-докладчик. 

Съдия В.Димитров през 2015г е допуснал 7 дела с отменен ход по 

същество, а съдия Н. Кънчев – само едно. Следва за в бъдеще  съдия 
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Димитров да извършва по – прецизна и задълбочена подготовка за 

съдебно заседание, както и да изготвя проекто- доклад и съответно 

доклад по делото, което би го улеснило при изясняването на спора от 

фактическа и правна страна и не би довело до възобновяване на делото 

с отмяна на даден ход по същество.  

След преценка на изложените факти следва обаче да се отчете 

като отрицателна тенденция факта, че броят на делата с отменен ход по 

същество през втората от проверяваните години  2015 г. се е увеличил 

от 3 на 8 броя. 

           Проверката на делата, образувани по реда на бързото производство 

констатира, че същите се образуват в деня на постъпване на исковата молба. 

В деня на образуване на делото съдът е извършвал проверка по редовността и 

допустимостта на иска и е постановявал разпореждане по чл. 131 ГПК. В 

деня на постъпване на писмения отговор съдът е постановявал  разпореждане 

по чл. 312, ал.1 ГПК и е насрочвал делото в срока, указан в чл. 312, ал.1, т.1 

ГПК. В разпорежданията по чл. 312 ГПК съдиите некоректно са посочвали, 

че същите са постановени по реда на чл. 140 ГПК, без да съобразят, че в 

бързото производство съществува специален текст- чл. 312 ГПК, в който 

изрично е посочено какво следва да съдържа разпореждането с оглед на това, 

че производството е особено и задължава съда да действа в кратки срокове.  

Решенията по делата в преобладаващите случаи са постановени в  

срока по чл. 316 ГПК, като във всички проверени дела се констатира, че не е 

посочван изрично деня, в който решението ще бъде обявено, съгласно чл. 

315, ал.2 ГПК. Съдиите следва да преосмислят практиката си и за спазват 

разпоредбата на чл. 315, ал.2 ГПК, като указват деня, от който започва да 

тече срока за обжалване. В тази връзка следва да имат предвид и 

постановките дадени от ОС ГК на ВКС в ТР № 12/2012г  от 11.03.2013 г. 

относно срока, в който следва да бъде обявено решението.   

Проверката по срочността на обявяване на съдебните решения 

констатира, че през 2014 г. и 2015 г. е спазван срокът, регламентиран в чл. 

235, ал.5, изр. първо от ГПК, с малки изключения - 19 дела за 2014г. и 28  

дела за 2015г., като обикновено закъсненията са с по- малко от 1 месец, най- 

дългия срок за 2014г. е 55 дни /гр. дело № 58/2013г на съдия Н. Кънчев, 

заседание по същество- 29.09.2014г, обявено решение 24.11.2014г./. От 19 

дела, чиито решения са обявени извън срока само 4 дела са на съдия Кънчев. 

За 2015г най- дългия срок е 3 месеца -  гр. дело № 12/2014г на съдия Кънчев, 

ход по същество- 25.03.2015г, обявено решение – 23.06.2015г,  както и гр. 

дело № 409/2014г на съдия Кънчев: ход по същество в с.з. на 18.05.2015г, 

обявено решение  на 10.08.2015г, просрочване с 1 месец и 22 дни. От 

просрочените 28 дела за 2015г делата на съдия Кънчев са 19, останалите 9 – 

на Димитров. Налице е отрицателна тенденция делата, чиито мотиви са 

изготвяни след месечния срок да се увеличават – от 19 на 28 за края на 

периода. Установено е, че съдия Кънчев  е увеличил броя на делата, чиито 
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решения за обявени в нарушение на срока по чл. 235, ал.5 ГПК за 2015г – от 4 

бр. дела през 2014г на 19 броя за 2015г. При съдия Димитров е налице 

обратната тенденция – от 15 дела за 2014г,  делата са намалели на 9 бр. за 

2015г.  Обяснение за тази тенденция може да се търси във високата 

натовареност на съдиите, разглеждащи делата, както и незаетата трета бройка 

за магистрат през целия период на проверката- 2014 и 2015 г. 

Проверката на двете дела, образувани по реда на чл. 390 ГПК установи, 

че същите са образувани в деня на постъпване на молбата в съда. Съдът 

се е произнасял по молбата в закрито заседание, в деня на подаването 

й, съгласно разпоредбата на чл. 395, ал.2 ГПК.  При уважаване на 

молбата съдът е определял парична гаранция и едномесечен срок за 

предявяване на бъдещия иск, съобразно разпоредбата на чл. 390, ал.3, 

изр. първо ГПК. Извършвана е проверка по спазване на родовата 

подсъдност в производството по чл. 390, ал.2 ГПК.Съдиите са 

изпълнили указанията и препоръките, дадени им с акта за извършена 

проверка от 2014г.  

Делата по Закона за закрила на детето са своевременно 
администрирани. Решенията са обявявани в законоустановения 
едномесечния срок, на основание чл. 28, ал. 4 от ЗЗДетето. Делата, 
образувани по Закона за защита от домашно насилие, са своевременно 
администрирани. Делата са образувани в деня на постъпване на молбата в 
съда и веднага  е насрочвано о.с.з. в срок до един месец, в съответствие с 
разпоредбата на чл. 12, ал.1 ЗЗДН. Решенията са произнасяни в открито 
съдебно заседание, в съответствие с разпоредбата на чл.15, ал.1 от ЗЗДН, 

като се установи само едно изключение от проверените дела / на доклад на 
съдия Кънчев/ - обявяване на решението в двудневен срок след с.з. 

От проверените дела, образувани по реда на заповедното производство 
се установи, че е спазван тридневния срок по чл. 411, ал.2 от ГПК за 
разглеждане на заявлението в разпоредително заседание и издаване на 
заповед за изпълнение. Констатира се, че за издадения изпълнителен лист 
съдът е правил надлежна бележка върху заповедта за изпълнение, както и 
върху представения документ. Съдиите прилагат постановките, залегнали в 
ТР № 4/2013г от 18.06.2014г на ОСГК на ВКС. 

Проверката по движението на граждански дела, установи, че съдиите 
полагат системни усилия за ритмично разглеждане на делата, с цел 

приключването им в кратък срок,  като както се изтъкна по- горе голяма част 
от тях  /около 2/3/ приключват в тримесечен срок. 

Анализът на качеството на съдебните актове в РС-Дулово за 
проверявания период  сочи на тенденция за подобрение в качеството на 
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постановените съдебни актове, тъй като 63% от всички обжалвани 

съдебни актове по граждански дела през 2015 г. са били потвърдени от 

въззивната инстанция, докато за 2014 г. този показател е 45%. Тази 
положителна тенденция следва да бъде запазена, а за в бъдеще следва да се 
положат усилия да бъде и подобрена, което е възможно с оглед на факта, че 
през 2016 г. е заета и третата магистратска бройка. 

Проверката приема, че дадените с Акт за резултати от извършена 
планова проверка по Заповед № ПП-01-38/27.03.2014 г. на главния 
инспектор на ИВСС препоръки, са изпълнени частично. Указанията по 
спазване на сроковете в гл. ХХV на ГПК- Бързо производство”, както и за 
спазване на изискването съдебните актове да бъдат обявявани в срока по чл. 
235, ал.5 ГПК не са изпълнени, което налага даване на същите указания в 
настоящия акт.  

 От извършената проверка по образуването, движението и 
приключването на делата в установените срокове, както и от извършената 
проверка по организацията на административната дейност на Районен съд –
Дулово може да са направи извод за добра организация, както на работата на 
председателя на съда и съдията, съобразявайки обстоятелството, че и през 
двете години на проверявания период съдиите са работили при повишена 
натовареност, предвид незаетата трета  магистратска бройка.. 
Констатираните факти в хода на проверката обосновават изводи за 
постигнати много добри резултати в работата на съда относно  образуването, 
движението и приключването на гражданските производства. По- голямата 
продължителност на  част от исковите производства, разгледани в 
обстоятелствената част на акта, се държи основно на обективни причини, 

посочени подробно пак  там.  

Нужно е  да бъде отчетено, че в служба „Съдебно деловодство” се 
поддържа много добра организация. Документите и книжата са подредени 
по хронологична последователност с  номериране на страниците. Добро 
впечатление прави скоростта, с която служителите са изготвяли и изпращали 
призовки и съобщения- още в деня на извършване на процесуалното 
действие, за което страните е следвало да бъдат уведомени. Книгите са 
водени редовно  и са правени пълни отбелязвания за движението на делата.   

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

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет дава следните  

 
ПРЕПОРЪКИ:   
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            І.Председателят на Районен съд-Дулово, като упражни правомощията 

си по чл. 80, ал.1, т. 1 от Закона за съдебната власт, да предприеме мерки за 

своевременното администриране на делата и приключването им в 

установените срокове, като: 

             - изисква от служба „Съдебно деловодство” ежемесечни справки за 

обявените дела за решаване, по които няма постановен съдебен акт в месечен 

срок; 

             - администриране на производствата по Глава 25 „Бързо 

производство”  в  сроковете  по чл. 312 ГПК.  

          ІІІ. Административният ръководител на Районен съд - Дулово, г-н 
Николай Кънчев да упражни правомощията си чл. 80, ал.1, т.9 от ЗСВ и да 
свика общо събрание на съдиите, което като обсъди  констатираните 
пропуски, макар и установени в изолирани случаи да постави на обсъждане 
следните въпроси:  
           1.Възможностите за ускоряване на процеса чрез по задълбочено 

предварително проучване на делата, както и на представяните в хода на 

съдебното производство доказателства, с оглед недопускане или свеждане до 

минимум на случаите, в които по делото се постановява определение за 

отмяната на хода по същество.  

           2. В първото съдебно заседание съдът задължително следва да се 

изготвя доклад по делото, който да съдържа посочените в чл. 146 ГПК 

реквизити, като се обърне внимание на съдия В. Димитров стриктно да 

спазва задълженията си по изготвяне на доклада, както и да се преустанови 

практиката от съдиите да се пишат разпореждания по чл. 131 ГПК с 

ръкописен тест върху исковата молба .  

           3.Стриктно спазване на сроковете в производството по Глава ХХV от 

ГПК „Бързо производство”, както и  изготвяне на задължителен доклад по 

делото в разпореждането по чл. 312 ГПК, с което се насрочва съдебно 

заседание; изрично посочване на деня, в който съдът ще обяви решението си 

и спазване на двуседмичния срок за обявяването му.  

            4.Постановяване на съдебните решения в съответствие с разпоредбата 

на чл.235, ал.5 от ГПК.  

 
 

                                СРОК:  

 

 

        Препоръките да бъдат изпълнени в едномесечен срок от връчването 

на акта, за което да бъде уведомен Главния инспектор на Инспектората 

към Висшия съдебен съвет за предприетите мерки в изпълнение на 

дадените препоръки. 
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 На основание чл. 58, ал. 3 от ЗСВ, настоящият акт да се изпрати на 

председателя на РС-Дулово. 

 

        След изтичане на срока по чл. 58, ал. 3,  изр. последно от ЗСВ- при липса 
на постъпили възражения а при постъпили такива- след произнасянето на 
главния инспектор на ИВСС по тях, , копие от акта, ведно с възраженията и 
решенията по тях на главния инспектор /при постъпили възражения/ на 
електронен носител да се изпрати на председателя на Окръжен съд – 
Силистра и на представляващия Висшия съдебен съвет.  
 
 

 
 
 
 

                                      ИНСПЕКТОР:  

 

          ГЕНАДИ ГЕОРГИЕВ 
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