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Комплексна планова проверка в РАЙОНЕН СЪД-СИЛИСТРА по
граждански дела се проведе в изпълнение на Заповед № ПП-01-58/30.09.2019
г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет,
издадена на основание чл. 58, ал. 1 от Закона за съдебната власт, съгласно
приетата годишна програма за провеждане на планови проверки от
Инспектората към Висшия съдебен съвет  на съдилищата, прокуратурите и
следствените отдели към окръжните прокуратури за 2019 г. и съобразно
приетата Методика за провеждане на проверки на органите на съдебната
власт от екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Проверката се извърши в периода 14.10.2019 г. – 18.10.2019 г. от
инспектор Теодора Нинова и експертите Георги Парапунов и Николай Илиев.

Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд -
Силистра по образуването, движението и приключването на граждански дела
за 2017 г. и 2018 г.

Метод на проверката – непосредствена проверка на гражданските
дела и деловодните книги, анализ на документацията, индивидуални
разговори.

Източници на информация при извършване на проверката – на
проверяващия екип бяха предоставени изготвените от РС-Силистра,
съобразно писмо с изх. № И-01-98/15.07.2019 г. на ИВСС, допълнителна
информация за дейността на съда, извлечения от електронната деловодна
програма, заповеди, стари дела, дела, по които производството е спряно, дела
с отменен ход по същество, деловодни книги и регистри, както и др.
произволно посочени дела.

Организация на административната дейност на съда.
Административно ръководство. Щатна и кадрова осигуреност.

Административен ръководител на Районен съд – Силистра е съдия
Мирослав Стефанов Христов, встъпил в длъжност на 28.03.2019 г., а негов
заместник е съдия Люба Стоянова Стоилкова, встъпила в длъжност на
10.12.2018 г. По щат съдиите в Районен съд – Силистра са 9. През цялата 2017
г. и до 08.10.2018 г., щатът е зает изцяло. От 08.10.2018 г. и към момента,
съдия Елена Стойнова Чернева е командирована в Административен съд –
Силистра. Щатната численост на администрацията за 2017 г., 2018 г. и към
момента е 33-ма служители, която е действително заета.

В съда няма формално обособени отделения за разглеждане на делата
по материя. За проверявания период, основно граждански дела са
разглеждали следните съдии: Люба Стоянова Стоилкова, Елена Стойнова
Чернева, Жанет Иванова Борова и Мария Николаева Петрова.

Считано от 02.01.2018 г. със Заповед № 527/29.12.2017 г. на
административния ръководител на съда – съдия Росен Димитров Костадинов,
в разглеждането на граждански дела по чл. 410 и 417 от ГПК – заповедни
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производства, са включени и съдиите, разглеждащи наказателни дела, а
именно: Мирослав Стефанов Христов, Росен Димитров Костадинов, Стоян
Иванов Стоянов, Галина Димитрова Василева и Силвина Дачкова Йовчева.

През проверявания период съдиите Люба Стоилкова, Жанет Борова,
Елена Чернева и Мария Петрова са били командировин в други съдилища за
разглеждане на конкретни дела.

Организацията на административната дейност на съда се извършва от
служител на длъжността „съдебен администратор“. Със Заповед № 99 от
22.06.2007 г. на председателя на съда на тази длъжност е назначена Детелина
Димитрова Кюшелиева, с юридическо образование.

Материална база и техническа обезпеченост. Информационно
обслужване и информационни технологии.

Районен съд – Силистра се помещава на първия и втория етаж от
четириетажна сграда на съдебната палата в града. Сградата е предоставена от
собственика – Министерството на правосъдието, да се управлява от
Административния ръководител на Окръжен съд – Силистра. Работните
места – брой кабинети и канцеларии, са в състояние да осигурят нормална
дейност на съдиите и съдебните служители, както и ефикасното обслужване
на гражданите. Всеки съдия е в самостоятелен кабинет, оборудван с офис-
мебели и компютърни конфигурации. В кабинетите за съдебни служители,
обикновено работят по двама, трима и четирима души. Голяма част от
помещенията се нуждаят от ремонт. Следва да се отбележи, че все още се
използват мебели на повече от 20 години, останали от предходното
предназначение на сградата като партиен дом. Районен съд – Силистра
разполага с 3 заседателни зали.

Изградена е компютърна мрежа за цялата съдебна палата. От 2005 г. е
въведена информационната система за съдебно деловодство с разработен
софтуер от „Информационно обслужване“ АД. Съдът полага усилия за
окомплектоване на софтуерния продукт с нови модули, предлагани от
доставчика на услугата.

За правно-информационните нужди на съда се поддържа продукт
„Апис“. Счетоводният отдел ползва програмните продукти: „Поликонт“,
„Платежни нареждания“ и „ДМА“. За служба „Бюро съдимост“ се използва
програмния продукт „Бюро съдимост“.

Поетапно се извеждат от употреба компютърни конфигурации,
закупени през 2007 г. – 2009 г. Същите работят много бавно и не отговарят на
минималните изисквания за инсталиране на антивирусен софтуер.

Обобщен анализ на дейността, отчетена в годишните доклади на
РС-Силистра.
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Обобщен анализ на дейността, отчетена в годишния доклад за 2017 г.

Районен съд – Силистра е най-големият първоинстанционен съд на
територията на област Силистра. През 2017 г. щатът за длъжността „районен
съдия“ е 9; за длъжността „държавен съдебен изпълнител“ - 2 и за
длъжността „съдия по вписванията“ - 2. През отчетния период няма незаети
длъжности. През 2017 г. Административен ръководител на съда е съдия
Росен Димитров Костадинов, а заместник на административния
ръководител – съдия Елена Стойнова Чернева.

През периода не са образувани дисциплинарни производства срещу
никой от магистратите в съда.

Щатната численост на съдебната администрация е 33. През периода е
нямало незаети длъжности по щат. С приемането на новия Класификатор и
Правилата за прилагането му, в сила от 01.12.2016 г., длъжността
„административен секретар“ е трансформирана в друга, съобразно Правилата
– „служител по сигурността на информацията“ и човешки ресурси.

От началото на 2017 г. до края на месец октомври, съдебният
администратор е бил в отпуск по болест и е заместван от служителя по
сигурността на информацията, същевременно изпълняващ и длъжността
„Човешки ресурси“.

Управлението на делата в Районен съд – Силистра се осъществява с
помощта на програмата САС „Съдебно деловодство“, разработена от
„Информационно обслужване“ АД. Относно документооборота се използва
програмния продукт „Docu Ware“, позволяващ контрола на входящата и
изходяща кореспонденция, касаеща съдопроизводствената дейност. В „Бюро
съдимост“ се използва програмата „Индекс-България”, а в съдебно-
изпълнителната служба – програмата „СИС“.

В съответствие с изискванията на ЗСВ, делата се разпределят чрез
Централизираната система за разпределение на дела. В тази дейност се
прилага утвърдената Единна методика по приложението на принципа за
случайно разпределение на делата в съдилищата.

Съгласно създадената вътрешна организация в съда, една част от
съдиите разглеждат само граждански дела, а друга – наказателни, без да има
структурирани отделения по материя.

С цел да се предотврати насрочването на дела по едно и също време е
издадена заповед на административния ръководител, с която е определен
график за насрочваните дела. Дежурствата на съдиите са определени по дни
от седмицата, също със заповед, по отношение на почивните и празничните
дни, се утвърждава ежемесечен график.

В началото на годината е проведено Общо събрание на съдиите от
Районен съд – Силистра, на което е взето решение за определяне
натовареността на председателя и неговия заместник. Председателят на съда
разглежда всички видове наказателни дела с 88 % натовареност, а неговия
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заместник разглежда всички видове граждански дела с 97 % натовареност.
Всички останали съдии са работили при 100 % натовареност.

На Общо събрание на съдиите на 13.12.2017 г., са обсъдени данните
от Системата за изчисляване натовареността на магистратите и са направени
следните констатации:

Районен съд – Силистра е единствения областен първоинстанционен
съд, в който броят на съдиите, разглеждащи наказателни дела, е по-голям от
съдиите, разглеждащи граждански дела. Това е довело до значително
разминаване в натовареността им. Последното обстоятелство се е дължало
най-вече на голямата разлика в постъплението на граждански и наказателни
дела – в полза на първите.

След като тези обстоятелства са обсъдени, Общото събрание е
отхвърлило като неудачен варианта за промяна в специализацията на някого
от магистратите и е взело решение делата по Глава Тридесет и осма от ГПК –
Заповедно производство, да се разглеждат от всички съдии в съда. Въз основа
на това решение, е издадена заповед на Председателя на съда от 29.12.2017 г.

През отчетната 2017 г., не е имало отлагане на дела поради недобра
организация от страна на съдии или съдебни служители.

След извършената инвентаризация на делата в деловодствата на съда,
в началото на 2018 г., не са установени липси.

През отчетната 2017 г. работата на съдиите и служителите е на много
добро ниво. Статистическите данни сочат за бързина и качество на съдебния
процес, каквато е тенденцията през последните години. Както съдиите, така и
съдебните служители, имат добра образователна и теоретична подготовка, а
значителна част от тях разполагат и със значителен практически опит.

Съдиите от Районен съд –Силистра не са изготвяли становища по
проекти за тълкувателни решения и постановления на ВКС и ВАС.

Обобщен анализ на дейността, отчетена в годишния доклад за 2018 г.

През 2018 г. щатът за длъжността „районен съдия“ е 9, но реално не е
зает през цялата година; за длъжността „държавен съдебен изпълнител“ - 2 и
за длъжността „съдия по вписванията“ - 2.

Административен ръководител на съда е съдия Росен Димитров
Костадинов, а зам. на адм. ръководител – съдия Елена Стойнова Чернева – до
08.10.2018 г. От 08.10.2018 г. и към момента, съдия Елена Стойнова Чернева
е командирована в Административен съд – Силистра. От 10.12.2018 г.
заместник на административния ръководител е съдия Люба Стоянова
Стоилкова.

През посочения период не са образувани дисциплинарни
производства срещу магистратите, държавните съдебни изпълнители и
съдиите по вписвания.

Щатното разписание за съдебни служители за 2018 г. е попълнено /33-
ма служители/ и няма незаети по щат длъжности.
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Управлението на делата и документооборота, продължават да се
управляват с помощта на използваните програми от предходните години.

Заповедите във връзка с организацията на работата на магистратите и
съдебните служители се издават и през настоящата година.

През 2018 г. няма отложени дела поради недобра организация от
страна на съдиите и съдебните служители.

Изготвени становища по проекти на тълкувателни решения и
постановления на ВКС и ВАС

През проверявания период съдиите от Районен съд – Силистра не са
изготвяли становища по проекти за тълкувателни решения и постановления
на ВКС и ВАС, което обстоятелство е отразено и в годишните доклади за
дейността на съда през 2017 г. и 2018 г.

Извършени проверки в РС-Силистра

През посочения период в Районен съд – Силистра е извършена
проверка на дейността на съда от Окръжен съд – Силистра.

Резултати от извършената проверка през 2017 г.:
При проверката не са констатирани нарушения и неспазване на

правилата за администриране на дейността на съда, движението на
преписките и административните процеси, регламентирани в ЗСВ и ПАС.

Спазени са правилата на принципа на случайното разпределение на
делата. Няма констатирани нарушения на правилата за оценка на
натовареността на съдиите.

Делата се проверяват задълбочено преди датата на провеждане на
открито съдебното заседание. Показателен за добрата работа на съдиите по
подготовката на делата е малкия брой дела с отменен ход по същество – 4 бр.,
като в част от случаите, отмяната е по обективни причини.

През 2017 г. има 382 отлагания от общо 995 граждански дела или –
38.4%. Като причини за това се сочат: нередовно призоваване на страните,
болнични листове за страната, назначаване на експертизи, служебна
ангажираност на процесуален представител, неявяване на вещи лица и отмяна
на хода по същество.

Общият брой на неприключилите дела до края на 2017 г., образувани
през предходни години, е 24. Преобладаваща част от тези дела са делбени
производства, които обичайно приключват в продължителен времеви период,
предвид процесуалната си същност.

В периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. в Районен съд –Силистра са
постановени 2170 съдебни актове по граждански дела, от които:

- в срок до 1 м. – 2116 бр.;
- в срок от 1 до 2 м. – 43 бр.;
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- в срок до 2 до 3 м. – 8 бр. ;
- в срок над 3 м. – 3 бр.
Запазва се положителната тенденция за своевременно приключване на

делата в едномесечен срок – 97.5% от свършените през годината дела.
Изцяло отменените съдебни актове през 2017 г. са 22 броя, от които:
-съдия Елена Чернева – 3 бр.;
-съдия Люба Стоилкова – 2 бр.;
-съдия Жанет Борова – 4 бр.;
-съдия Мария Петрова – 13 бр.
Причините за отмяна на посочените съдебни актове са предимно

противоречия с материално-правни норми или нарушени съдопроизводствени
правила. Отменените актове на съдия Мария Петрова касаят производства по
сходни казуси. От значение е и противоречивата съдебна практика по редица
материалноправни въпроси със сходна фактология.

При проверката на деловодните книги в канцеларията на РС –
Силистра, не са констатирани нарушения.

Изпълнена е препоръката от предходната проверка за намаляване на
процента на отменените актове.

Резултати от извършената проверка през 2018 г.:
При проверката не са констатирани нарушения и неспазване на

правилата за администриране на дейността на съда, движението на
преписките и административните процеси, регламентирани в ЗСВ и ПАС.

Образуването, разпределението и насрочването на делата, се
извършва при стриктно спазване на нормативните изисквания. При
извършената проверка, не са констатирани нарушения на принципа на
случайното разпределение на делата. Няма констатирани нарушения на
правилата за оценка на натовареността на съдиите. Подготовката на делата за
съдебните заседания се извършва при стриктно спазване на процесуалните
закони.

През 2018 г. са отложени 371 бр. дела от 886 – 41.88%. На първо
място, причина за отлагането на делата е необходимостта от събиране на
допълнителни доказателства. Други, често срещани причини са нередовното
призоваване на страните, неявяване на вещо лице, назначаване на
допълнителни експертизи, представяне на болнични листа от страните по
делото. С по-малко дялове, допълващи общата цифра са отлаганията поради
постигане на спогодба, служебна ангажираност на процесуален представител
и други.

Броят на неприключилите дела до края на 2018 г., образувани през
предходни години, е 29. Преобладаваща част от тези дела са делбени
производства, които обичайно протичат продължително време. Две от тези
дела са спрени до приключване на други – преюдициални производства, а три
са изпратени с въззивни жалби за разглеждане пред горни инстанции.
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В периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018, в Районен съд –Силистра са
постановени 1849 съдебни актове по граждански дела, от които:

- в срок до 1 м. – 1802 бр.;
- в срок от 1 до 2 м. – 32 бр.;
- в срок до 2 до 3 м. – 8 бр.;
- в срок над 3 м. – 7 бр.
Сред основните причини за забавянето на изготвянето на съдебните

актове /след срока по чл. 235, ал. 5 ГПК/ са натовареността на съдиите, които
разглеждат всички граждански дела.

Запазва се положителната тенденция за своевременно приключване на
делата в едномесечен срок – 97.45% от свършените през годината дела.

Изцяло отменените съдебни актове през 2018 г. са 19 броя, от които:
-съдия Елена Чернева – 4 бр.;
-съдия Люба Стоилкова – 6 бр.;
-съдия Жанет Борова – 3 бр.;
-съдия Мария Петрова – 5 бр.;
-съдия Росен Костадинов – 1 бр.
Причините за отмяна на коментираните съдебни актове са предимно

противоречия с материалноправни норми или нарушени съдопроизводствени
правила. Отмяната на голяма част от съдебните актове се дължи на
противоречива съдебна практика /вкл. и на ВКС/ по редица
материалноправни въпроси със сходна фактология.

Причините за отмяна на посочените съдебни актове са предимно
противоречия с материалноправни норми или нарушени съдопроизводствени
правила.

С доклада от предходната проверка на дейността на Районен съд –
Силистра, не е дадена конкретна препоръка за отстраняване на слабости в
работата на съдиите и служителите.

През посочения период, не е извършена проверка по граждански дела
от Инспектората към ВСС. Последната проверка от ИВСС е извършена през
2014 г. на основание Заповед № ПП-01-29/20.03.2014 г. на главния инспектор.

Повишаване на правната подготовка и квалификация на съдиите
и повишаване на квалификацията на съдебните служители в РС-

Силистра.

Повишаване на правната квалификация на съдиите през 2017 г.
СЪДИЯ ТЕМА ПЕРИОД ОРГАНИЗАТОР

Елена Чернева „Потребителски спорове. Неравноправни клаузи
в потребителските договори.“

15.03.2017г.
16.03.2017 г.

НИП

Мария Петрова „Потребителски спорове. Неравноправни клаузи
в потребителските договори.“

15.03.2017г.
16.03.2017 г.

НИП

Мария Петрова „Актуална практика на ВКС по искове за делба и
искания по сметки в съдебното производство“

12.05.2017 г. НИП
Регионално

обучение
Елена Чернева „Учредяване право на строеж.  Договори за

строителство, предварителни договори –
27.06.2017г.
30.06.2017г.

НИП
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облигационноправни и вещноправни аспекти“
Жанет Борова „Анализ на съдебната практика по ТЗ“ 06.10.2017г.

07.10.2017г.
НИП

Регионален
семинар

Люба Стоилкова „Анализ на съдебната практика по ТЗ“ 06.10.2017г.
07.10.2017г.

НИП
Регионален

семинар
Мария Петрова „Анализ на съдебната практика по ТЗ“ 06.10.2017г.

07.10.2017г.
НИП

Регионален
семинар

Повишаване на правната квалификация на съдиите през 2018 г.
СЪДИЯ ТЕМА ПЕРИОД ОРГАНИЗАТОР

Мария Петрова „Спорни въпроси в гражданския процес“ 19.04.2018г.
20.04.2018г.

Регионално обучение

Мария Петрова -„Учредяване право на строеж.Договор за
строителство.Договори,свързани със
стоителния процес.Предварителни договори
за право на строеж, за покупко-продажба на
бъдещ обект/сграда-облигационноправни и
вещноправни аспекти“

09.05.2018г.
11.05.2018г.

Регионален семинар

Люба Стоилкова -„Учредяване право на строеж.Договор за
строителство.Договори,свързани със
стоителния процес.Предварителни договори
за право на строеж, за покупко-продажба на
бъдещ обект/сграда-облигационноправни и
вещноправни оспекти“

09.05.2018г.
11.05.2018г.

Регионален семинар

Мария Петрова „Доказателства и доказателствени средства в
гражданския процес“

30.05.2018г.
01.06.2018г.

Регионално обучение

Елена Чернева „Актуални проблеми по НПК“ 28.06.2018г.
30.06.2018г.

Регионално обучение

Люба Стоилкова „Актуални проблеми по НПК“ 28.06.2018г.
30.06.2018г.

Регионално обучение

Жанет Борова „Актуални проблеми по НПК“ 28.06.2018г.
30.06.2018г.

Регионално обучение

Жанет Борова „Права на децата, специализация в
изслушването на деца“

16.09.2018г.
21.09.2018г.

МП

Мария Петрова „Особености на участие на детето в
гражданския процес.Разпознаване и
превенция на насилието на деца. Синдром на
родителското отчуждаване“

16.10.2018г.
18.10.2018г.

Регионално обучение
НИП и

Детски фонд на
ООН(УНИЦЕФ)

Жанет Борова
„Особености на участие на детето в
гражданския процес.Разпознаване и
превенция на насилието на деца. Синдром на
родителското отчуждаване“

16.10.2018г.
18.10.2018г.

Регионално обучение
НИП и

Детски фонд на
ООН(УНИЦЕФ)

Люба Стоилкова
„Особености на участие на детето в
гражданския процес.Разпознаване и
превенция на насилието на деца. Синдром на
родителското отчуждаване“

16.10.2018г.
18.10.2018г.

Регионално обучение
НИП и

Детски фонд на
ООН(УНИЦЕФ)

Елена Чернева „Оспорване на ревизионни актове,
установяващи задължения за данък върху
добавената стойност“

22.11.2018г.
23.11.2018г.

НИП
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Повишаване на квалификацията на съдебни служители през 2017
г.

СЛУЖИТЕЛ ТЕМА ПЕРИОД ОРГАНИЗАТОР
Красимира Христова

съд.секретар
„Европейско сътрудничество по граждански

и търговски дела“
15.02.2017г.
17.02.2017 г.

НИП

Маргарита Радева
съд.секретар СИС

Работа с новостите в програмна система
„JES“

10.06.2017г.
11.06.2017г.

Асоциация на ДСИ

Керанка Георгиева
счетоводител СИС

Работа с новостите в програмна система
„JES“

10.06.2017г.
11.06.2017г.

Асоциация на ДСИ

Красимира Христова
съд.секретар

„Етично поведение на съдебния служител“ 14.06.2017г.
16.06.2017г.

НИП

Милена Маринова
ССИ и ЧР

„Първоначално обучение по защита на
класифицираната информация

23.10.2017г.
27.10.2017г.

ДКСИ

Повишаване на квалификацията на съдебни служители през 2018
г.

СЛУЖИТЕЛ ТЕМА ПЕРИОД ОРГАНИЗАТОР
Анелия Хаджицанева

съд.деловодител
„Първоначално обучение по защита на

класифицираната информация
16.04.2018г.
19.04.2018г.

ДКСИ

Маргарита Радева
съд.секретар СИС

Работа с програмната система „JES“ 03.06.2018г. Асоциация на ДСИ

Дорина Петрова
съд.деловодител СИС

Работа с програмната система „JES“ 03.06.2018г. Асоциация на ДСИ

Галина Йовчева „Защита на класифицираната информация в
съд.система“

17.09.2018г.
20.09.2018г.

НИП

Галина Йовчева
съдебен секретар

„Съдебни секретари“ 17.09.2018г.
20.09.2018г.

НИП

Детелина Кюшелиева
съд.администратор

„Комуникационни умения и изпълнение на
комуникационната стратегия на съд.власт“

05.11.2018г.
08.11.2018г.

НИП

Информация за съдиите, разглеждащи граждански дела – акт за
встъпване в длъжност и дата. Поощрения и наложени дисциплинарни
наказания в РС-Силистра на съдии и съдебни служители, за двете
проверявани години:

Съдия Люба Стоянова Стоилкова - Акт за встъпване от 23.02.1998 г.-
районен съдия; заместник на административния ръководител от 04.12.2011 г.

Съдия Елена Стойнова Чернева - Акт за встъпване от 23.02.1998 г.-
районен съдия;

Съдия Жанет Иванова Борова - Акт за встъпване от 05.04.2004 г.-
районен съдия;

Съдия Мария Николаева Петрова - Акт за встъпване от 09.10.2007 г.-
районен съдия.

Няма наложени дисциплинарни мерки, дисциплинарни наказания,
както поощрения за посочения период, на съдиите и съдебните служители в
съда.

Административни служби – обща и специализирана
администрация. Съдебно деловодство.
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Ръководни длъжности: съдебен администратор – 1 бр. и гл.
счетоводител – 1 бр.

Специализирана администрация: служител по сигурността на
информацията и ЧР – 1 бр.; съдебни секретари – 9 бр.; секретар СИС – 1 бр.;
съдебни деловодители – 6 бр.; деловодител в СИС – 1 бр.; деловодител бюро
„Съдимост“ – 1 бр.; архивар – 1 бр.; призовкар – 4 бр.

Обща администрация – експертни длъжности
- системен администратор – 1 бр.
Обща администрация
- счетоводител – 1 бр.
- съд. статистик и регистратор – 1 бр.
Технически длъжности: касиер – 1 бр.; шофьор-домакин – 1 бр.;

чистач – 2 бр.
Служителите изпълняват своите функции, съобразно ПАС и

утвърдените длъжностни характеристики.

В съда са утвърдени: Правила за случайно разпределение на делата;
Вътрешни правила за защита на личните данни; Вътрешни правила за нивото
на технически и организационни мерки при обработване на лични данни и
защитата от незаконни форми на обработване на регистрите; Вътрешни
правила за определяне и изплащане на възнаграждения на вещите лица;
Вътрешни правила за прилагане на закона за предотвратяване и разкриване
на конфликт на интереси; Правила за изпращане на съобщения призовки чрез
електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК; Вътрешни
правила за публикуване на съдебните актове; Система за управление на
контролната среда; Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия
на труд; Вътрешни правила за поведението на гражданите в съда и в
съдебната зала; Медийна стратегия-правила за работа с медиите; Вътрешни
правила с оглед чл. 56а, ал. 6 от Закона за кредитните институции; Вътрешни
правила за дейността на учрежденския архив; Правилник за вътрешния
трудов ред; Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и
информацията; Механизъм за получаване на информация – вътрешна и
външна; Изисквания към документацията; Вътрешни правила за управление
на човешките ресурси; Стратегия за управление на риска.

Информация за други общи заповеди и разпореждания на
административния ръководител за организацията на административната
дейност в РС-Силистра:

За 2017 г.:
Със Заповед № 1 от 03.01.2017 г. на председателя на РС-Силистра е

определен графика на дежурствата на съдиите в съда.
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Със Заповед № 2 от 03.01.2017 г. на председателя на РС-Силистра е
определен графика на заседателните дни.

Със Заповед № 4 от 03.01.2017 г. на председателя на РС-Силистра е
наредено да се извърши годишна инвентаризация на делата за 2016 г.

Със Заповед № 5 от 03.01.2017 г. на председателя на РС-Силистра е
назначена комисия, която да провери налице ли са всички веществени
доказателства, правилно ли се съхраняват и има ли доказателства, по
отношение на които не е направено разпореждане на съда или
разпореждането не е изпълнено, както и тези, които не са потърсени в
указания с уведомлението срок.

Със Заповед № 6 от 03.01.2017 г. на председателя на РС-Силистра е
назначена експертна комисия, която считано от 04.01.2017 г. да извърши
експертиза на ценността на гражданските и наказателните дела с изтекъл срок
на съхранение и да състави акт за унищожаване на неценните документи,
като стриктно се ръководи от ПАС.

Със Заповед № 21 от 19.01.2017 г. на председателя на РС-Силистра е
свикано Общо събрание на съдиите в съда на 20.01.2017 г. с оглед
приемането на правила за определяне на натовареността на председателя, на
неговия заместник или на съдии, които са натоварени с осъществяването на
организационни функции, както и в случаите на предписание на здравните
органи.

Със Заповед № 29/30.01.2017 г. на съдия Росен Костадинов-
председател на РС-Силистра, считано от 01.02.2017 г., е определена
натовареност на председателя 87,5%, а на заместник председателя на съда-
96,87 %.

Със Заповед № 405 от 09.11.2017 г. на председателя на РС-Силистра е
наредено изпълнителните листи, издадени в полза на РС-Силистра да се
изпращат на съответния районен съд по постоянния или настоящия  адрес,
или седалището на длъжника.

Със Заповед № 527 от 29.12.2017 г. на председателя на РС-Силистра е
наредено, считано от 02.01.2018 г. делата по Глава Тридесет и седма ГПК –
Заповедно производство, да се разглеждат от всички съдии в съда. Наредено е
промените да се отразят в Централизираната система за разпределение на
делата.

За 2018 г.:
Със Заповед № 2-A от 03.01.2018 г. на председателя на РС-Силистра

е назначена експертна комисия, която считано от 03.01.2018 г. да извърши
експертиза на ценността на гражданските и наказателните дела с изтекъл срок
на съхранение и да състави акт за унищожаване на неценните документи,
като стриктно се ръководи от ПАС.

Със Заповед № 4-A от 03.01.2018 г. е определен графика на
дежурствата на съдиите в съда.
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Със Заповед № 5-A от 03.01.2018 г. на председателя на РС-Силистра е
наредено да се извърши годишна инвентаризация на делата за 2017 г.

Със Заповед № 6-А от 03.01.2018 г. на председателя на РС-Силистра е
назначена комисия, която да провери налице ли са всички веществени
доказателства, правилно ли се съхраняват и има ли доказателства, по
отношение на които не е направено разпореждане на съда или
разпореждането не е изпълнено, както и тези, които не са потърсени в
указания с уведомлението срок.

Със Заповед № 7-А от 03.01.2018 г. на председателя на РС-Силистра е
определен графика на заседателните дни.

С разпореждане от 03.10.2018 г. на председателя на РС-Силистра е
наредено делата на доклад на съдия Елена Стойнева Чернева-заместник на
административния ръководител, заместник председател на РС-Силистра,
които не са били обявени за решаване, да се разпределят между съдиите от
РС-Силистра, разглеждащи граждански дела. Наредено е разпределението на
делата да се извърши на принципа на случайния подбор, чрез електронно
разпределение, предвид чл. 9, ал. 1 ЗСВ.

Книги и регистри, водени в гражданското деловодство: описни книги,
азбучник, книга за открити съдебни заседания, книга за разпоредителни и
закрити заседания, книга за отказ от наследство, регистър по ЗЗДН, регистър
за издадени изпълнителни листове, регистър за предоставяне на данни от
НБД „Население” и регистър по чл. 235, ал. 5 ГПК.

Описна книга за граждански дела – за 2017 г. – състои се от четири
тома. Съдържа следната информация – източник на постъпване,
новообразувано, върнато по подсъдност или върнато за ново разглеждане,
дата на която е образувано, определен докладчик, страни, дата на
постановяване на съдебния акт, резултат, продължителност на разглеждане и
номер на архивното дело. Води се четливо, няма заличавания и зачерквания.
Том № 1 – извършена проверка на 23.01.2018 г. и 31.01.2018 г. Съдържа 103
листа. Том № 2,3,4 – извършена проверка на посочените дати. Номерирана,
прошнурована, подписана и подпечатана с печата на съда.

За 2018 г. – състои се от 3 тома. Съдържа същата информация /без
архивен номер и връзката към архивния номер/, проверена на 24.01.2019 г. и
25.01.2019 г. Номерирана, прошнурована, подписана и подпечатаната с
печата на съда.

Книга за открити заседания по граждански дела – за 2017 г. – състои
се от 2 тома, проверена на 24.01.2018 г. Съдържа информация за дата на
съдебното заседание, номер по ред, номер и дата на образуване, характер на
делото /код/, състав и докладчик, съдебен секретар, резултата от съдебното
заседание /печатен текст с диспозитив/, дата на предаване на делото в
канцеларията /кога при кого се намира/, подпис на служителя. Номерирана,
прошнурована, подписана и подпечатаната с печата на съда.
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За 2018 г. – състои се от 2 тома, започната на 09.01.2018 г. съдържа
същата информация /дата на предаване на делото в канцеларията /съдържа
три дати-за решение, написано решение, предадено на секретар/; Том № 2-
започната на 12.11.2018 г. и приключила на 19.12.2018 г. Номерирана,
прошнурована и подпечатаната с печата на съда.

Книга за закрити и разпоредителни заседания граждански дела – за
2017 г. състои се от 4 тома. Започната на 03.01.2017 г. Съдържа информация
за номер на частното производство, състав и предмет, докладчик, резултат –
залепен печатен текст /отразява се всяко едно процесуално действие/,
резултат от заседание, дата на обявяване на съдебния акт; номерирана,
прошнурована и подпечатаната с печата на съда. Проверка е извършена на
23.01.2018 г. /3839 записа/

За 2018 г. – състои се от 4 тома. Започната на 02.01.2018 г. Съдържа
същата информация. Проверена е на 24.01.2019 г.

Регистър по чл. 235, ал. 5 от ГПК – започнат на 04.01.2016 г. Съдържа
информация за пореден номер, номер на дело и дата на образуване, дата на
отбелязване на решението, диспозитив на решението. Залепва се печатен
диспозитив със заличени лични данни. Състои се от два тома – номерирана,
прошнурована и подпечатаната с печата на съда.

На случаен принцип бяха проверени няколко съдебни акта по датата,
вписана в акта, датата, посочена в книгата за открити заседания (в графата за
съдебното решение), датата на предаване на делото в деловодството на съда и
датата, посочена в съдебния регистър. В общия случай се констатира, че
датите, посочени в решенията, съвпадат с тези, на които съдебните актове са
обявявани в книгите за открити съдебни заседания. Установени са и някои
изключения, например - решенията по гр.д. № 1369/2017 г. и гр.д. №
1370/2017 г.

Организация по образуването и разпределението
на гражданските дела

В РС-Силистра се прилагат Правила за случайно разпределение на
делата, утвърдени от председателя на съда на 20.02.2013 г., актуализирани на
01.04.2019 г.

Определянето на съдия-докладчик по делата се извършва от
административния ръководител на съда или от изрично овластени от него
лица с писмена Заповед № 54 от 20.02.2013 г., съобразно поредността на
постъпването на делата и преписките в съда, чрез случайно електронно
разпределение на делата, посредством програмата Law Choice 3.31,
предоставена от ВСС. Овластените лица имат своя парола, с която
осъществяват достъп до системата.

Разпределението на постъпилите дела и преписки се извършва
ежедневно от административния ръководител на съда или овластен зам.
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председател или съдии. Бързите производства се разпределят в часа на
постъпването им, съобразно дежурния съдия, определен за конкретния ден от
седмицата с заповед на административния ръководител-председател. При
разпределението на бързите производства се изключват съдии, които
отсъстват поради ползване на отпуск или друга обективна причина за 3 или
повече дни.

При връщане на прекратено дело за разглеждане по компетентност –
след спор за подсъдност, новообразуваното дело се разпределя на
първоначално определения докладчик.

При обезсилване на съдебно решение и връщане на делото за
разглеждане от друг състав на същия съд – делото се разпределя на случаен
принцип, но без участието на съдията-докладчик, постановил обезсиленото
решение.

При връщане на делото на РС поради неправилното му
администриране при следващото внасяне на делото от РС то се разпределя на
първоначално определения на случаен принцип докладчик.

На дежурен граждански съдия се разпределят: разрешение за
извършване на разпоредителни действия от непълнолетни/малолетни лица;
разрешение за вписване, приемане/отказ от наследство; разрешения за
сключване на брак от непълнолетен; молби за обезпечение на иск; искания за
назначаване на особен представител – при извършване на разпоредителни
действия и противоречие в интересите между представител/представляван

Със Заповед № 29/30.01.2017 г. на съдия Росен Костадинов-
председател на РС-Силистра, считано от 01.02.2017 г., е определена
натовареност на председателя 87,5%, а на заместник председателя на съда-
96,87 %.

Информация за графика на съдебните заседания, за двете проверявани
години по съдии:

Общ брой дела за разглеждане и брой заседателни дни, по съдии:
За 2017 г.
Съдия Люба Стоилкова – общ брой дела – 589 бр.; брой заседателни

дни - 1 ден в седмицата /вторник/, съгласно Заповед № 2 от 03.01.2017 г. на
председателя на съда;

Съдия Жанет Борова – общ брой дела – 567 бр.; брой заседателни дни
- 2 дни в седмицата /понеделник и четвъртък/, съгласно Заповед № 2 от
03.01.2017 г. на председателя на съда;

Съдия Мария Петрова – общ брой дела – 564 бр.; брой заседателни
дни - 2 дни в седмицата /понеделник и сряда/, съгласно Заповед № 2 от
03.01.2017 г. на председателя на съда;
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Съдия Елена Чернева – общ брой дела – 565 бр.; брой заседателни дни
- 2 дни в седмицата /понеделник и сряда/, съгласно Заповед № 2 от 03.01.2017
г. на председателя на съда.

За 2018 г.
Съдия Люба Стоилкова – общ брой дела – 420 бр. ; брой заседателни

дни – 1 ден в седмицата /вторник/, съгласно Заповед № 7A от 03.01.2018 г. на
председателя на съда;

Съдия Жанет Борова – общ брой дела – 397 бр.; брой заседателни дни
- 2 дни в седмицата /понеделник и четвъртък/, съгласно Заповед № 7A от
03.01.2018 г. на председателя на съда;

Съдия Мария Петрова – общ брой дела – 391 бр.; брой заседателни
дни – 2 дни в седмицата /понеделник и сряда/, съгласно Заповед № 7A от
03.01.2018 г. на председателя на съда;

Съдия Елена Чернева – общ брой дела – 235 бр.; брой заседателни дни
- 2 дни в седмицата /понеделник и сряда/, съгласно Заповед № 7A от
03.01.2018 г. на председателя на съда.

График на дежурствата

Организацията на работа в РС-Силистра за разглеждане на делата по
чл. 329, ал. 3 ЗСВ през съдебната ваканция, за двете проверявани години:

За 2017 г. – със Заповед № 1 от 03.01.2017 г. на председателя на съда е
утвърден график за дежурствата на съдиите в РС-Силистра, както следва:
понеделник – съдия Люба Стоилкова, вторник – съдия Мария Петрова, сряда
– съдия Жанет Борова, четвъртък – съдия Елена Чернева, петък – на
ротационен принцип.

За 2018 г. – със Заповед № 4A от 03.01.2018 г. на председателя на съда
е утвърден график за дежурствата на съдиите в РС-Силистра, както следва:
понеделник – съдия Люба Стоилкова, вторник – съдия Мария Петрова, сряда
– съдия Жанет Борова, четвъртък – съдия Елена Чернева, петък – на
ротационен принцип.

КОНСТАТАЦИИ: През периода на проверката гражданските дела са
образувани и разпределяни в деня на постъпването на книжата в съда от
разпределящия съдия, съгласно изискването на чл. 35, ал. 4 от ПАС.
Организацията при образуване и разпределение на делата е добра. Утвърдени
са и се спазват правила за разпределение на делата в РС-Силистра, утвърдени
от председателя на съда на 20.02.2013 г., актуализирани на 22.04.2019 г.
Разпределението на делата се извършва електронно, при спазване на
принципа на случайния подбор, съобразно чл. 9 от ЗСВ. Съгласно
утвърдените правила, делата, образувани по молби за допускане на
обезпечение на бъдещ иск, се разпределят на дежурен съдия в отклонение от
принципа. С Акт за резултати от проверка, изготвен на основание Заповед №
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ПП-01-29/20.03.2014 г., ИВСС е дал препоръка на административния
ръководител делата по чл. 390 ГПК и бързите производства да бъдат
разпределяни посредством електронната система за случаен подбор на съдия-
докладчик.

Извършената проверка установи, че в РС-Силистра се спазва
разпоредбата на чл. 80 от ПАС, няма извършени нарушения, водещи до
образуване на делата, с цел да се влияе върху натовареността и
статистическите данни на съда.

Общи данни за гражданските дела през 2017 г. и 2018 г.
Натовареност.

За 2017 г.
Висящи към 01.01.2017 г.  – 227 бр., от които 209 бр. граждански дела

и 18 бр. частни граждански дела; постъпили през годината – 2184 бр., от
които 586 бр. граждански дела и 1598 бр. частни граждански дела; брой дела
за разглеждане 2411 бр., от които 795 бр. граждански дела и 1616 бр. частни
граждански дела; всичко свършени дела 2170 бр., от които 575 бр.
граждански дела и 1595 бр. частни граждански дела.

Съдия Люба Стоилкова – висящи към 01.01.2017 г.  – 58 бр., от които
51 бр. граждански дела и 7 бр. частни граждански дела; постъпили през
годината – 531 бр., от които 142 бр. граждански дела и 389 бр. частни
граждански дела; брой дела за разглеждане 589 бр., от които 193 бр.
граждански дела и 396 бр. частни граждански дела; всичко свършени дела
537 бр., от които 148 бр. граждански дела и 389 бр. частни граждански дела.

Съдия Жанет Борова – висящи към 01.01.2017 г.  – 57 бр., от които 54
бр. граждански дела и 3 бр. частни граждански дела; постъпили през годината
– 510 бр., от които 151 бр. граждански дела и 359 бр. частни граждански дела;
брой дела за разглеждане 567 бр., от които 205 бр. граждански дела и 362 бр.
частни граждански дела; всичко свършени дела 498 бр., от които 140 бр.
граждански дела и 358 бр. частни граждански дела.

Съдия Мария Петрова – висящи към 01.01.2017 г.  – 54 бр., от които
51 бр. граждански дела и 3 бр. частни граждански дела; постъпили през
годината – 510 бр., от които 141 бр. граждански дела и 369 бр. частни
граждански дела; брой дела за разглеждане 564 бр., от които 192 бр.
граждански дела и 372 бр. частни граждански дела; всичко свършени дела
507 бр., от които 140 бр. граждански дела и 367 бр. частни граждански дела.

Съдия Елена Чернева – висящи към 01.01.2017 г.  – 58 бр., от които 53
бр. граждански дела и 5 бр. частни граждански дела; постъпили през годината
– 507 бр., от които 150 бр. граждански дела и 357 бр. частни граждански дела;
брой дела за разглеждане 565 бр., от които 203 бр. граждански дела и 362 бр.
частни граждански дела; всичко свършени дела 502 бр., от които 145 бр.
граждански дела и 357 бр. частни граждански дела.
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За 2018 г.
Висящи към 01.01.2018 г.  – 241 бр., от които 220 бр. граждански дела

и 21 бр. частни граждански дела; постъпили през годината – 1843 бр., от
които 560 бр. граждански дела и 1283 бр. частни граждански дела; брой дела
за разглеждане 2484 бр., от които 780 бр. граждански дела и 1304 бр. частни
граждански дела; всичко свършени дела 1849 бр., от които 568 бр.
граждански дела и 1281 бр. частни граждански дела.

Съдия Люба Стоилкова – висящи към 01.01.2018 г. – 52 бр., от които
45 бр. граждански дела и 7 бр. частни граждански дела; постъпили през
годината – 368 бр., от които 170 бр. граждански дела и 198 бр. частни
граждански дела; брой дела за разглеждане 420 бр., от които 215 бр.
граждански дела и 205 бр. частни граждански дела; всичко свършени дела
348 бр., от които 145 бр. граждански дела и 203 бр. частни граждански дела.

Съдия Жанет Борова – висящи към 01.01.2018 г.  – 69 бр., от които 65
бр. граждански дела и 4 бр. частни граждански дела; постъпили през годината
– 328 бр., от които 162 бр. граждански дела и 166 бр. частни граждански дела;
брой дела за разглеждане 397 бр., от които 227 бр. граждански дела и 170 бр.
частни граждански дела; всичко свършени дела 310 бр., от които 146 бр.
граждански дела и 164 бр. частни граждански дела.

Съдия Мария Петрова – висящи към 01.01.2018 г.  –57 бр., от които 52
бр. граждански дела и 5 бр. частни граждански дела; постъпили през годината
– 334 бр., от които 171 бр. граждански дела и 163 бр. частни граждански дела;
брой дела за разглеждане 391 бр., от които 223 бр. граждански дела и 168 бр.
частни граждански дела; всичко свършени дела 331 бр., от които 170 бр.
граждански дела и 161 бр. частни граждански дела.

Съдия Елена Чернева – висящи към 01.01.2018 г.  – 63 бр., от които 58
бр. граждански дела и 5 бр. частни граждански дела; постъпили през годината
– 172 бр., от които 55 бр. граждански дела и 117 бр. частни граждански дела;
брой дела за разглеждане 235 бр., от които 113 бр. граждански дела и 122 бр.
частни граждански дела; всичко свършени дела 227 бр., от които 105 бр.
частни граждански дела и 122 бр. частни граждански дела.

Действия на съда по разглеждане и приключване на
гражданските дела в установените срокове. Образуване и движение.

Искови производства.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2017 г. и неприключили
към датата на изготвената справка

Гражданските дела, образувани преди 01.01.2017 г. и неприключили
към датата на проверката са общо 10 бр., както следва:

Съдия Люба Стоилкова – 1 дело;
Съдия Жанет Борова – 3 дела;
Съдия Мария Петрова – 3 дела;
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Съдия Елена Чернева – 3 дела.

Проверени бяха всички дела, образувани преди 01.01.2017 г. и
неприключени към датата на проверката по съдии, както следва:

Гр.д. № 28/2006 г. /на доклад на съдия Жанет Борова/ е образувано на
09.01.2006 г. по подадена искова молба от 09.01.2006 г., по иск с правна
квалификация чл. 278 и сл. от ГПК. С определение от 17.01.2006 г. е
допуснато обезпечение на предявения иск чрез налагане на запор на
процесните недвижими вещи. С решение, обективирано в протоколно
определение от 06.02.2006 г. съдът е допуснал делба на недвижими вещи и е
назначена съдебно-ценова експертиза. С определение от 16.03.2006 г. съдът е
дал 7-дневен срок за внасяне на депозит от ищеца и ответницата за
назначената по делото СЦЕ. С определение от 10.04.2006 г. съдът е оставил
делото за допълнително насрочване, след внасяне на депозита от страна на
ищеца. Делото е архивирано на 14.11.2008 г.

Гр.д. № 633/2007 г. /на доклад на съдия Люба Стоилкова/ е
образувано на 12.06.2007 г. по подадена искова молба от същата дата, по иск
с правна квалификация чл. 278 и сл. ГПК във вр. с чл. 69 от ЗН. Проведени са
с.з. на 11.09.2007 г., 23.10.2007 г., 11.12.2007 г., 19.02.2008 г. С решение от
18.03.2008 г. съдът е допуснал делба на недвижим имот. С протоколно
определение от 23.05.2008 г. съдът е назначил СТЕ и СЦЕ и е определил
внасяне на депозит за вещото лице. С протоколно определение от 05.09.2008
г. съдът е оставил делото в текущ архив до внасяне на определения депозит.
Същото определение е постановено и на 10.03.2009 г. С определение от
13.05.2009 г. ищцата е осъдена да заплати сума по сметката на РС-Силистра,
представляваща възнаграждение за вещото лице. На 10.01.2012 г. е проведено
о.с.з. – назначена е СТЕ и СЦЕ, определен е депозит за вещото лице. На
проведено на 10.02.2012 г. о.с.з. съдът не е дал ход на делото, поради
невнасяне на депозита. Наредено е след изтичане на предоставения на
ответника срок, делото да се докладва. Делото е архивирано на 15.05.2019 г.

Гр.д. № 1331/2007 г. /на доклад на съдия Жанет Борова/ е образувано
на 13.12.2007 г. по подадена искова молба от същата дата, по иск с правна
квалификация чл. 278 и сл. ГПК. С определение от 11.02.2008 г.
производството по делото е спряно до приключване на производството по
гр.д. № 1249/2007 г. по описа на РС-Силистра. С определение от 22.04.2008 г.
производството по делото е възобновено. Делото е насрочено за разглеждане
на 22.05.2008 г., когато същото е обявено за решаване. Решение по допускане
на делбата е постановено на 18.06.2008 г. С протоколно определение от
29.09.2008 г. е назначената СТЕ и СЦЕ, определен е депозит за вещото лице.
С протоколно определение от 23.10.2008 г. е наредено делото да бъде внесено
в текущ архив и след внасяне на депозита да се докладва. Архивирано е на
15.05.2019 г.
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Гр.д. № 1798/2008 г. /съдия Жанет Борова/ е образувано на 13.11.2008
г. по подадена искова молба от същата дата, по иск за делба на недвижим
имот. Проведени са съдебни заседания на 15.01.2009 г., 05.03.2009 г. и на
07.05.2009 г. С определение от 14.08.2009 г. е постановено определение за
отмяна на дадения ход по същество с определение от 07.05.2009 г. Проведени
са с.з. на 10.09.2009 г., 12.10.2009 г., 15.10.2009 г. С решение от 24.03.2010 г.
е допусната делба на процесния недвижим имот. С определение от 13.04.2010
г. съдът е спрял производството до конституиране на наследниците на
съделителката. С определение от 12.10.2010 г. съдът е възобновил
производството по делото. Проведени са с.з. на 10.03.2011 г., 21.04.2011 г.,
09.06.2011 г., 07.07.2011 г., 15.09.2011 г., 03.10.2011 г., 14.11.2011 г. На
последното съдебно заседание съдът е наредил делото да бъде внесено в
архив до представяне на одобрен проект от някоя от страните и при
представяне на такъв делото да се докладва за насрочване. Делото е
архивирано на 15.05.2019 г.

Гр.д. № 1446/2010 г. /на доклад на съдия Мария Петрова/ е
образувано на 07.07.2010 г. по подадена искова молба от същата дата, по иск
за делба. С разпореждане от 16.07.2010 г. делото е насрочено за разглеждане
на 15.09.2010 г. Проведени са о.с.з. на 15.09.2010 г. и на 06.10.2010 г.
Решение по допускане на делбата е постановено на 10.11.2010 г., като същото
е отменено в едната му част с решение от 02.06.2011 г. по в.гр.д. № 61/2011 г.
по описа на ОС-Силистра, на което не е допуснато касационно обжалване по
гр.д. № 1069/2011 г. по описа на ВКС. Проведени са с.з. на 04.04.2012 г.,
14.05.2012 г. и на 20.06.2012 г., на което заседание съдът е наредил делото да
се предаде в архив, тъй като страните не са внесли определения депозит по
назначената експертиза. Делото е архивирано на 15.05.2019 г.

Гр.д. № 697/2011 г. /на доклад на съдия Петър Петров/съдия Елена
Чернева/ е образувано на 20.04.2011 г. по подадена искова молба от същата
дата, иск за делба на недвижим имот. С разпореждане от 11.05.2011 г. е
наредено препис от исковата молба да бъде изпратен на ищеца за писмен
отговор. С определение от 14.09.2011 г. производството по делото е спряно
до решаване на спора по гр.д. № 1216/2011 г. по описа на РС-Силистра. С
определение от 10.12.2012 г. производството по делото е възобновено и
същото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 19.02.2013 г. На проведено на
19.02.2013 г. о.с.з. делото е обявено за решаване. Решение по допускане на
делбата е постановено на 22.03.2013 г. С определение от 05.06.2013 г. е
назначена СТЕ и определен депозит за вещото лице. Проведени са о.с.з. на
22.10.2013 г. и на 26.11.2013 г. На 10.12.2013 г. делото е преразпределено на
доклад на съдия Елена Чернева, поради преместване на съдия Петров в РС-
Несебър. Проведени са о.с.з. на 14.01.2014 г., 17.03.2014 г., 28.04.2014 г.,
07.07.2014 г., 15.10.2014 г. С определение от 01.12.2014 г. съдът е спрял
производството по делото до приключване на производството по адм.д. №
167/2014 г. по описа на АС-Силистра. С определение от 23.06.2015 г. съдът е
възобновил производството по делото. С определение от 23.09.2015 г. съдът е
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наредил делото да бъде внесено в архив до одобряване на проект за делба на
процесния имот или респективно до изтичане на срока за пазене на делото.
Делото е архивирано на 15.05.2019 г.

Гр.д. № 3126/2011 г. /на доклад на различни съдии-съдия Петър
Петров, съдия Елена Чернева, съдия Мария Петрова/ е образувано на
29.12.2011 г. по подадена искова молба от същата дата, иска с правна
квалификация чл. 34 ЗС във вр. с чл. 341 и сл. от ГПК. Разпределено е на
доклад в деня на образуване на съдия Петър Петров. С разпореждане от
17.01.2012 г. е наредено препис от исковата молба да бъде изпратен на
ответника за писмен отговор. С определение от 31.05.2012 г. делото е
насрочено за разглеждане в о.с.з. на 15.06.2012 г. С протоколно определение
от 15.06.2012 г. производството по делото е спряно /до конституиране на
наследници на единия от ищците в производството/. С определение от
09.01.2013 г. производството е възобновено. На 05.03.2013 г. делото е
обявено за решаване. Решение по допускане на делбата е постановено на
06.06.2013 г. С определение от 05.07.2013 г. е назначена СТЕ и е определен
депозит за вещото лице. С определение от 18.07.2013 г. съдът е наредил
делото да бъде внесено в архив, поради невнасяне на определения депозит.
На 08.01.2014 г. делото е преразпределено на съдия Елена Чернева, а на
21.06.2019 г. на съдия Мария Петрова. С определение от 23.07.2019 г. съдът е
заличил страна в производството и е оставил без уважение искането за
прекратяване на делото. Същото е внесено в архив на 15.05.2019 г.

Гр.д. № 2006/2013 г. /на доклад на съдия Елена Чернева/ е образувано
на 06.11.2013 г. по подадена искова молба от същата дата, иск с правна
квалификация чл. 34 от ЗС. С разпореждане от 08.11.2013 г. е наредено
препис от исковата молба да бъде изпратен на ответника за писмен отговор. С
определение от 19.02.2014 г. делото е насрочено за разглеждане на 17.03.2014
г. По делото е проведено едно съдебно заседание на 17.03.2014 г., когато
същото е обявено за решаване. Решението е постановено на 17.04.2014 г.
/допусната е делбата на движими вещи/, потвърдено с решение от 19.06.2014
г. по в.гр.д. № 142/2014 г. по описа на ОС-Силистра, на което не е допуснато
касационно обжалване /определение от 10.12.2014 г. по гр.д. № 5720/2014 г.
по описа на ВКС/. С протоколно определение от 16.02.2015 г. е назначена
СТЕ и СЦЕ и е определен депозит за вещото лице. С протоколно определение
от 23.03.2015 г. съдът е оставил делото в архив, до внасяне на пълния размер
на депозита по назначената експертиза или до изтичане на срока за
съхранение на делото. Същото е внесено в архив на 15.05.2019 г.

Гр.д. № 2256/2013 г. /на доклад на съдия Елена Чернева/ е образувано
на 10.12.2013 г. по подадена искова молба от същата дата, иск с правно
основание чл. 69 от ЗН. С разпореждане от 13.12.2013 г. е указано препис от
исковата молба да бъде изпратен на ответника за писмен отговор. С
определение от 27.02.2014 г. делото е насрочено за разглеждане на 31.03.2014
г. Проведени са о.с.з. на 31.03.2014 г. и на 28.04.2014 г., когато съдът е
допуснал извършването на делбата. С протоколно определение на 16.06.2014
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г. съдът е назначил СТЕ и СЦЕ и е определил депозит за вещото лице.
Проведени са с.з. на 15.09.2014 г., 03.11.2014 г., 12.01.2015 г., 09.03.2015 г.,  С
определение от 08.06.2015 г. съдът е спрял производството по делото по
взаимно съгласие на страните. С определение от 08.12.2015 г. производството
е възобновено. С протоколно определение на 01.02.2016 г. съдът е назначил
СТЕ и СЦЕ и е определил депозит за вещото лице. С протоколно определение
от 14.03.2016 г. съдът е наредил делото да бъде внесено в архив до
предоставяне на одобрен проект за делба и доказателства за внесени разноски
за назначаване на експертиза.

Гр.д. № 1860/2016 г. /на доклад на съдия Стоилкова/ е образувано на
30.11.2016 г. по подадена искова молба от същата дата. С разпореждане от
06.12.2016 г. е наредено препис от исковата молба да бъде връчен на
ответника за писмен отговор. С определение от 08.08.2017 г. делото е
насрочено за разглеждане в о.с.з. на 03.10.2017 г. Проведени са с.з. на
03.10.2017 г., 24.11.2017 г., 19.01.2018 г., 13.07.2018 г. На 19.07.2018 г. е
постановено решение по допускане на делбата, което е частично отменено с
решение от 15.04.2019 г. по в.гр.д. № 14/2019 г. по описа на ОС-Силистра. С
протоколно определение от 08.10.2019 г. съдът е назначил СТЕ и СЦЕ и е
определил депозит за вещото лице. С молба от 09.10.2019 г. са приложени
доказателства за внесен депозит.

КОНСТАТАЦИИ: Производствата, които са образувани преди
01.01.2017 г. и неприключили към момента на проверка са основно по искове
за делба на недвижим имот. Образувани са в деня на постъпване на исковата
молба, единствено гр.д. № 28/2006 г. е образувано 8 дни след постъпване на
молбата. Делата са разпределяни на доклад в деня на образуване.
Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановявано 2,3,6 до 20 дни след
образуване на делата. Насрочвани са за разглеждане в първо открито съдебно
заседание в сравнително кратки срокове – от 20 дни до 2,3,4 месеца от
образуване на делата. Съдебните заседания са отлагани за 1-2 месеца.

Към момента на проверката девет от делата са внесени в архив, тъй
като по производствата не е внесен определения депозит, представляващ
възнаграждение за вещото лице, за изготвяне на назначената експертиза.
Липсва информация да са били предприети действия от заинтересованата
страна в процеса в тази насока, като единствено това е направено по гр.д. №
1860/2016 г.

Граждански дела, образувани през 2017 г. и неприключили към
31.12.2017 г.

Производствата по две дела, на доклад на съдия Мария Петрова,
образувани през 2017 г., са неприключили към датата на изготвяне на
справката, а именно:
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Гр.д. № 1447/2017 г. е образувано на 05.09.2017 г. по подадена искова
молба от същата дата /иск за делба/ Разпределено е на доклад в деня на
образуване. На 21.09.2017 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК.
Препис от исковата молба и приложенията към нея е получен на 24.11.2017 г.
Отговор е постъпил на 18.12.2017 г. С определение от 03.01.2018 г. делото е
насрочено за разглеждане на 24.01.2018 г. Проведени са о.с.з. на  24.01.2018 г.
/допуснато е изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза/, 14.03.2018 г.
/неявяване на процесуалния представител на ответницата/, 16.05.2018 г.
/неявяване на вещото лице по обективни причини/ и на 13.06.2018 г., на което
съдебно заседание делото е обявено за решаване. Решение е постановено на
13.07.2018 г. Проведени са съдебни заседания на 31.10.2018 г. /допусната е
СЦЕ/, 05.12.2018 г. /неявяване на вещите лица/, 16.01.2019 г. /искане за
постигане на спогодба/. С протоколно определение от 13.02.2019 г.
производството по делото е спряно по взаимно съгласие на страните. На
19.06.2019 г. е постъпила молба за възобновяване. С определение от
26.06.2019 г. производството по делото е възобновено и делото е насрочено за
разглеждане на 25.09.2019 г.

Гр.д. № 1090/2017 г. е образувано на 03.07.2017 г. по искова молба,
постъпила в съда на същата дата, по иск с правна квалификация чл. 69 от ЗН.
Разпределено е на доклад на 04.07.2017 г. С разпореждане от 07.07.2017 г.
исковата молба е оставена без движение. Указанията са изпълнени с молба от
17.07.2017 г. С разпореждане от 26.07.2017 г. исковата молба отново е
оставена без движение.  Указанията са изпълнени с молба от 31.07.2017 г. На
01.08.2017 г. е постановено разпореждане по чл. 131 от ГПК. Отговор е
постъпил на 30.08.2017 г. и на 04.09.2017 г. е проведена процедура по
назначаване на особен представител. С определение от 19.10.2017 г. е
назначен особен представител. На 02.11.2017 г. е постъпил отговор на
исковата молба. На 14.11.2017 г. е постановено определение по чл. 140 ГПК –
делото насрочено за разглеждане на 18.12.2017 г. На проведено на 18.12.2017
г. е отложено за 17.01.2018 г., като на една от страните е наложена глоба за
несвоевременно приложени доказателства. На 17.01.2018 г. делото е обявено
за решаване. Решение по допускане на делбата е постановено на 23.02.2018 г.,
отменено с решение от 08.06.2018 г. на ОС-Силистра. С решение от
08.08.2019 г. на ВКС е отменено въззивното решение и е допусната делба.
Делото е върнато на 14.08.2019 г. С разпореждане от 17.09.2019 г. е делото е
насрочено за разглеждане на 23.10.2019 г.

Граждански дела, образувани през 2018 г. и неприключили
към 31.12.2018 г.

Производствата по 28 дела, образувани през 2018 г., са неприключили
към 31.12.2018 г., разпределени по съдии, както следва:

Съдия Люба Стоилкова – 4 бр.
Съдия Жанет Борова – 20 бр.
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Съдия Мария Петрова – 4 бр.
Съдия Елена Чернева – няма

Гр.д. № 903/2018 г. /първоначално разпределено на доклад на съдия
Елена Чернева/ е образувано на 04.07.2018 г. по иск за делба от същата дата.
С разпореждане от 11.07.2018 г. е наредено препис от исковата молба да бъде
изпратен на ищеца за писмен отговор. На 07.11.2018 г. делото е
преразпределено на съдия Мария Петрова. С определение по чл. 140 от ГПК
от 15.11.2018 г. делото е насрочено за разглеждане на 12.12.2018 г., отложено
поради нередовно призоваване на 16.01.2019 г. На тази дата е даден ход по
същество и на 31.01.2019 г. е постановено решение. На 14.03.2019 г. съдът е
насрочил делото за 03.04.2019 г., отложено поради нередовно призоваване за
08.05.2019 г. На 08.05.2019 г. е назначена СЦЕ, отложено е за 10.06.2019 г. –
приета е експертизата и е отложено за изготвянето на друга експертиза. На
15.07.2019 г. са изслушани заключенията и е поставена допълнителна задача.
Делото е отложено за 30.09.2019 г. Проведено е с.з. на 30.10.2019 г., когато с
протоколно определение производството по делото е спряно по взаимно
съгласие на страните.

Гр.д. № 821/2018 г. /първоначално разпределено на доклад на съдия
Елена Чернева/ е образувано  на 19.06.2018 г. по искова молба за делба,
постъпила в съда на същата дата. /множество ответници-21/ С разпореждане
от 13.08.2018 г. е наредено препис от исковата молба да бъде изпратена на
ответниците за писмен отговор. Преписи от исковата молба са изпращани със
съобщения от 15.08.2018 г. Делото е преразпределено на съдия Люба
Стоилкова на 15.10.2018 г. На 11.12.2018 г. е постъпил отговор на исковата
молба. Определение по чл. 140 ГПК от 04.02.2019 г. – делото е насрочено за
19.03.2019 г. На 19.03.2019 г. е даден ход по същество. Решението е
постановено на 18.04.2019 г. Делото е насрочено за разглеждане на 04.06.2019
г. /видно от списъка на призованите лица/. На 04.06.2019 г. делото отложено
за 02.07.2019 г., тъй като е установено, че решението не е влязло в сила. На
02.07.2019 г. е отложено, поради неявяване на вещото лице за 13.09.2019 г.,
отложено за 29.09.2019 г., след като е поставена допълнителна задача на
вещото лице.

Гр.д. № 598/2018 г. /на доклад на съдия Жанет Борова/ е образувано
на 11.05.2018 г. по искова молба за делба от същата дата. С разпореждане от
18.05.2018 г. е наредено препис от исковата молба да бъде изпратен на
ответника за писмен отговор. Отговор е постъпил на 08.06.2018 г. С
определение от 13.09.2018 г. делото е насрочено на 25.10.2018 г., на която
дата е даден ход по същество. Решението е постановено на 14.12.2018 г. С
разпореждане от 29.01.2019 г. делото е насрочено за разглеждане на
25.02.2019 г. На 25.02.2019 г., поради нередовно призоваване на ответник е
отложено за 08.04.2019 г. – назначена е СТЕ и СЦЕ експертиза, делото е
отложено за 13.05.2019 г. На 13.05.2019 г. съдът е указал заключението на
вещото лице да се изпрати на АГКК и делото е отложено за 10.06.2019 г. На
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10.06.2019 г. е дадена възможност на страните да се сдобият с проект на
делба от АГКК. На 30.09.2019 г. е даден ход по същество, постановено е
решение № 359, което е инкорпорирано в протокола.

КОНСТАТАЦИИ: Производствата от 2017 г. и 2018 г.,
неприключили към края на съответната година, са образувани и разпределени
в деня на подаване на исковата молба. Разпорежданията по чл. 131 ГПК са
постановявани в кратки срокове – четири, пет, седем дни до 2 месеца след
образуване на делото, съответно след отстраняване на нередовности.
Определенията по чл. 140 ГПК са постановявани до 14 дни, а по изключение
до 3 месеца /в периода на съдебната ваканция/ след депозиране на отговор на
исковата молба. Откритите съдебни заседания са насрочвани за след месец и
са отлагани за след един до два месеца. От образуваните през 2017 г. дела,
само две не са приключили към момента на проверката. По едното от делата е
било постановено спиране за продължителен период от време, а второто е
образувано по иск за делба и се намира във втора фаза на производството.
Голяма част от производствата, които не са приключили към края на 2018 г.,
са образувани през втората половина на периода, което е и предпоставка за
тяхната висящност към края на годината.

Производства, образувани през 2017 г. и 2018 г.,
приключили с решения

Гр.д. № 366/2017 г. /на доклад на съдия Жанет Борова/ е образувано
на 06.03.2017 г. по подадена искова молба от същата дата, по обективно
съединени искове с правна квалификация чл. 50 във вр. с чл. 45 ЗЗД и чл. 86
от ЗЗД. Разпределено е на доклад в деня на образуване. С разпореждане от
07.03.2017 г. съдът е наредил да се изпрати на ответника препис от исковата
молба и приложенията към нея за писмен отговор в 1-месечен срок.
Съобщението е получено на 14.03.2017 г. На 13.04.2017 г. е постъпило
възражение от ответника. С определение от 23.05.2017 г. делото е насрочено
за разглеждане в о.с.з. на 08.06.2017 г. Съобщения до страните са изготвени
на 25.05.2017 г., връчени на 26.05.2017 г. и на 31.05.2017 г. На проведеното
съдебно заседание на посочената дата, делото е обявено за решаване.
Решението е постановено на 07.07.2017 г.

Гр.д. № 541/2017 г. /на доклад на съдия Жанет Борова/ е образувано
на 03.04.2017 г. по подадена искова молба от същата дата, по иск с правна
квалификация чл. 58 от ЗК. Разпределено е на доклад в деня на образуване. С
разпореждане от 12.04.2017 г. исковата молба е оставена без движение като
на ищеца са дадени указания и срок за отстраняване на констатираните
нередовности. Указанията са изпълнени с молба от 25.04.2017 г. С
разпореждане от 25.04.2017 г. съдът е наредил да се изпрати на ответника
препис от исковата молба и приложенията към нея за писмен отговор в 1-
месечен срок. Съобщенията са връчени съответно на 05.05.2017 г. и
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09.05.2017 г. Отговор е постъпил на 16.05.2017 г. С определение от
13.06.2017 г. съдът е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 06.07.2017 г.
Съобщенията са изготвени на 15.06.2017 г., връчени на страните на
16.06.2017 г. и на 21.06.2017 г. Решението е обективирано в протокола от
проведеното о.с.з. на посочената дата, поради наличие на основанията на чл.
237, ал. 2 от ГПК.

Гр.д. № 222/2018 г. /на доклад на съдия Жанет Борова/ е образувано
на 13.02.2018 г. по подадена искова молба от същата дата, по иск с правна
квалификация чл. 50 от ЗЗД. Разпределено е на доклад в деня на образуване.
С разпореждане от 15.02.2018 г. съдът е наредил да се изпрати на ответника
препис от исковата молба и приложенията към нея за писмен отговор в 1-
месечен срок. Съобщението е получено на 21.02.2018 г. Отговор на исковата
молба е постъпил на 21.03.2018 г. С определение от 17.07.2018 г. съдът е
насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 20.09.2018 г. Съобщенията са
изготвени на 05.09.2018 г., връчени съответно на 07.09.2018 г., 11.09.2018 г. и
на 17.09.2018 г. Проведени са 2 съдебни заседания на 11.10.2018 г. и на
19.11.2018 г., като на последното съдът е обявил делото за решаване.
Решението е постановено на 19.12.2018 г.

Гр.д. № 386/2018 г. /на доклад на съдия Жанет Борова/ е образувано
на 22.03.2018 г., след като с определение от 20.03.2018 г. по в.ч.гр.д. №
65/2018 г. на ОС-Силистра, делото е изпратено за разглеждане на РС-
Силистра. Разпределено е на доклад в деня на образуване. С разпореждане от
22.03.2018 г. съдът е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 19.04.2018 г.
/съобщенията са изготвени на 26.03.2018 г., връчени на 02.04.2018 г. и на
04.04.2018 г./, като на същата дата е обявено за решаване. Решение е
постановено на 25.07.2018 г., потвърдено с решение от 07.11.2018 г. по гр.д.
№ 202/2018 г. на ОС-Силистра, което не е допуснато до касационно
обжалване /с определение от 03.07.2019 г. по гр.д. № 733/2019 г. на ВКС/.

Гр.д. № 338/2017 г. /на доклад на съдия Люба Стоилкова/ е
образувано на 01.03.2017 г. по подадена искова молба от същата дата, по
обективно съединени искове с правна квалификация чл. 79, ал. 1 и чл. 86 от
ЗЗД. Разпределено е на доклад в деня на образуване. С разпореждане от
02.03.2017 г. съдът е наредил да се изпрати на ответника препис от исковата
молба и приложенията към нея за писмен отговор в 1-месечен срок.
Съобщението е получено на 24.03.2017 г. Писмен отговор е постъпил на
24.04.2017 г. С определение от 28.04.2017 г. съдът е насрочил делото за
разглеждане в о.с.з. на 06.06.2017 г. /съобщенията са изготвени на 04.05.2017
г., връчени на 05.05.2017 г./, на която дата е обявено за решаване. Решението
е постановено на 12.07.2017 г., потвърдено с решение от 29.12.2017 г. по
в.т.д. № 141/2017 г. на ОС-Силистра.

Гр.д. № 612/2018 г. /на доклад на съдия Люба Стоилкова/ е
образувано на 14.05.2018 г. по подадена искова молба от същата дата.
Разпределено е на доклад в деня на образуване. С разпореждане от 15.05.2018
г. съдът е наредил да се изпрати на ответника препис от исковата молба и
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приложенията към нея за писмен отговор в 1-месечен срок. Съобщението е
получено на 18.05.2018 г. С определение от 25.06.2018 г. съдът е насрочил
делото за разглеждане в о.с.з. на 18.09.2018 г., /съобщенията са изготвени на
25.06.2018 г., 26.06.2018 г. и на 28.06.2018 г./, на която дата същото е обявено
за решаване. Решението е постановено на 09.10.2018 г.

Гр.д. № 201/2018 г. /на доклад на съдия Люба Стоилкова/ е
образувано на 08.02.2018 г. по подадена искова молба от същата дата, по
обективно съединени искове с правна квалификация чл. 213, ал. 1 КЗ (отм.)
във вр. с чл. 49 ЗЗД и чл. 45, ал. 1 ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД. Разпределено е в деня
на образуване на съдия Елена Чернева. С разпореждане от 12.02.2018 г. съдът
е оставил исковата молба без движение, като на ищецът са дадени указания и
срок за отстраняване на констатираните нередовности. Указанията са
изпълнени с молба от 02.03.2018 г. С разпореждане от 16.03.2018 г. съдът е
наредил да се изпрати на ответника препис от исковата молба и
приложенията към нея за писмен отговор в 1-месечен срок. Отговор е
постъпил на 20.03.2018 г. С определение от 11.04.2018 г. съдът е насрочил
делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 11.06.2018 г.
Съобщенията са изготвени на 12.04.2018 г., връчени на 13.04.2018 г. и на
17.04.2018 г. Проведени са с.з. на 11.06.2018 г., 19.09.2018 г. На 04.10.2018 г.
делото е преразпределено на доклад на съдия Люба Стоилкова. На проведено
на 22.10.2018 г. о.с.з. делото е обявено за решаване. Решението е постановено
на 21.11.2018 г.

Гр. д. № 564/2017 г. /съдия Мария Петрова/ е образувано на
06.04.2017 г. по искова молба по чл. 45, вр. с чл. 51 ЗЗД, постъпила в съда на
същата дата. Делото е разпределено на докладчик в деня на образуването,
видно от протокола за избор. От същия става ясно, че в разпределението са
участвали всички съдии, разглеждащи граждански дела, при 100%
натовареност, с изключение на съдия Елена Чернева, участвала при 97%. В
печат, положен върху протокола, е направено отбелязване, че делото е
предадено на докладчика на 07.04.2017 г. Делото е разпределено от съдия
Костадинов. С разпореждане от 19.04.2017 г. производството е оставено без
движение и са дадени подробни указания за отстраняване на нередовности.
Съобщение с указанията е изпратено на 20.04.2017 г. и е връчено на ищеца на
21.04.2017 г. Молба в изпълнение на указанията е постъпила на 27.04.2017 г.
Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 28.04.2017 г. Препис от
молбата е изпратен на ответника със съобщение от 03.05.2017 г. и е връчен на
11.05.2017 г. Писмен отговор е депозиран на 25.05.2017 г. С определение от
16.06.2017 г. по чл. 140 ГПК съдът е изготвил проект на доклад по делото,
разпределил е доказателствената тежест, посочил е за кои обстоятелства не се
сочат доказателства, произнесъл се е по направено възражение на ответника и
е насрочил делото в открито заседание на 10.07.2017 г. Призовки за страните
са изпратени на 16.06.2017 г. На 03.07.2017 г. е постъпила молба от
процесуалния представител на ищеца за пренасрочване на съдебното
заседание с представен болничен лист. С разпореждане от тази дата делото е
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пренасрочено за 24.07.2017 г. В заседание от 24.07.2017 г. е даден ход на
делото, допуснато е изменение на иска, уважено е искане на ищеца за
допускане на експертиза, определен е депозит, вносим от ищеца в
едноседмичен срок, и е отложено за 16.10.2017 г. Доказателство за внесен
депозит е представено с молба от 26.07.2017 г. Заключението е депозирано на
05.09.2017 г. В съдебно заседание от 16.10.2017 г. е даден ход по същество и
съдът е посочил, че ще се произнесе с решение до 16.11.2017 г. Решение е
постановено на посочената дата. Преписи на страните са изпратени със
съобщения от 17.11.2017 г. На 18.12.2017 г. ищецът е депозирал въззивна
жалба, оставена без движение с разпореждане от 20.12.2017 г. Указанията са
изпълнени с молба от 05.01.2018 г. С разпореждане от 09.01.2018 г. по чл.
263, ал. 1 и 2 ГПК е указано препис от жалбата да се изпрати на ответника с
указания за възможността да подаде отговор в двуседмичен срок и насрещна
въззивна жалба. Ответникът е уведомен на 12.01.2018 г. Отговор е депозиран
на 17.01.2018 г. и с разпореждане от тази дата докладчикът е указал жалбата
да се изпрати по компетентност на Силистренския окръжен съд.

Гр. д. № 916/2017 г. /съдия Мария Петрова/ е образувано на
12.06.2017 г. по искова молба по Кодекса застраховането, постъпила на
същата дата. Делото е разпределено незабавно на докладчик и му е предадено
на 13.06.2017 г., видно от печата върху протокола за избор. В печата се
отразява и първото процесуално действие, извършено от съда, в случая
разпореждане по чл. 131 ГПК от 15.06.2017 г. Препис от исковата молба е
връчен на ответника за отговор в едномесечен срок на 28.06.2017 г., изпратен
със съобщение от 15.06.2017 г. Преписът от исковата молба е връчен лично
на ответника на 28.06.2017 г. Не е депозиран писмен отговор по делото. С
определение от 10.08.2017 г. по чл. 140 ГПК съдът е посочил на ищеца кои
обстоятелства следва да докаже, предупредил е ответника за последиците от
неподаване на отговор и неявяване в съдебно заседание и е насрочил делото в
открито заседание на 11.10.2017 г. Призовката до ответника е върната в
цялост с отбелязване от 05.09.2017 г., че лицето живее на друг адрес, а близък
не се ангажира да я получи. С разпореждане от 25.09.2017 г. съдът е указал да
се направи втори опит за връчване. Призовка от 25.09.2017 г. отново е
върната в цялост на 28.09.2017 г. В съдебно заседание от 11.10.2017 г. съдът е
приел, че ответникът е редовно призован при условията на чл. 41, ал. 1 ГПК,
дал е ход на делото и го е обявил за решаване, като е посочил, че ще се
произнесе с решение в срок да 13.11.2017 г. Решение е постановено на
07.11.2017 г., преписи от което са връчени на страните със съобщения от
08.11.2017 г.

Гр. д. № 497/2018 г. /съдия Мария Петрова/ е образувано на
20.04.2018 г. по искова молба по чл. 500, ал. 1, т. 3 КЗ, постъпила в съда на
същата дата. Върху исковата молба се полагат два печата – един, в който се
отбелязва входящия номер, датата на завеждане на молбата, номер на група и
номер на шифър и подписи на председателя и съдебен служител, и втори,
съдържащ номер на делото. Разпределено на докладчик на 20.04.2018 г.,



29

видно от протокола за избор. В разпределението са участвали всички съдии,
разглеждащи граждански дела, а съдия Чернева - при 97% натовареност.
Делото е предадено на определения докладчик на 23.04.2018 г., съгласно
отбелязването в печата върху протокола. С разпореждане от 24.04.2018 г.
производството е оставено без движение с подробни указания за
отстраняване на нередовности. За датата на процесуалното действие е
направено отбелязване в печата, който се полага върху протокола за избор.
Указанията са доведени до знанието на ищеца на 07.05.2018 г. със съобщение
от 25.04.2018 г. и са изпълнени с молба от 10.05.2018 г. Разпореждане по чл.
131 ГПК е постановено на 17.05.2018 г. Съобщение с уточняващата и
исковата молба е изпратено на ответника за отговор в едномесечен срок на
18.05.2018 г., върнато в цялост с отбелязване от 05.06.2018 г., че лицето
живее извън страната и, че е залепено уведомление на 23.05.2018 г. С
разпореждане от 07.06.2018 г. съдът е изискал справка от Национална база
данни – „Население“, изготвена на следващия ден. Съгласно указания на
докладчика, на 11.06.2018 г. е изискана справка от НАП за евентуален
работодател на лицето и осигурителния му статус. Такава е предоставена на
19.06.2018 г. С разпореждане от 20.06.2018 г. съдът е указал на ищеца да
внесе депозит за назначаване на особен представител. За указанията ищецът е
уведомен на 05.07.2018 г. със съобщение от 20.06.2018 г. Доказателство за
внесен депозит е представено с молба от 10.07.2018 г. На 17.07.2018 г.,
съгласно разпореждане на съда от 11.07.2018 г., е постъпило писмо от АК –
Силистра за определяне на процесуален представител. С определение от
18.07.2018 г. съдът е назначил особен представител и е указал да му се
изпрати препис от исковата молба за отговор. Препис от молбата му е връчен
на 26.07.2018 г. със съобщение от 19.07.2018 г. Писмен отговор е депозиран
на 27.07.2018 г. С определение по чл. 140 ГПК, постановено на 07.08.2018 г.,
съдът е изготвил подробен проект на доклад на делото, разпределил е
доказателствената тежест, произнесъл се е по доказателствените искания и е
насрочил открито съдебно заседание на 10.10.2018 г. В заседание от тази дата
е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще се произнесе с решение до
12.11.2018 г. Решение е постановено на 31.10.2018 г. и преписи са изпратени
на страните със съобщения от същата дата. Преписът е връчен на ищеца на
09.11.2018 г., от когото на 21.11.2018 г. е постъпила въззивна жалба. Жалбата
е оставяна без движение и след отстраняване на нередовностите и постъпил
отговор от ответника, на 02.01.2019 г. е изпратена по компетентност на
окръжния съд.

Гр. д. № 828/2018 г. /съдия Мария Петрова/ е образувано на
20.06.2018 г. по искова молба по чл. 124, ал. 1 ГПК, постъпила на същата
дата. Производството е разпределено на случаен избор в деня на
образуването му и е предоставено на определения докладчик на 21.06.2018 г.,
видно от отбелязването в печата върху протокола. С разпореждане от
21.06.2018 г. производството е оставено без движение за представяне на
доказателство за вписване на исковата молба. Съобщение за указанията е
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изпратено на 22.06.2018 г., връчено на 25.06.2018 г. Указанията са били
изпълнени преди получаване на съобщението - с молба от 22.06.2018 г.
Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 25.06.2018 г. Препис от
исковата молба е връчен на ответника на 09.07.2018 г. със съобщение,
изпратено на 25.06.2018 г. Писмен отговор е депозиран на 20.07.2018 г. С
определение по чл. 140 ГПК, постановено на 06.08.2018 г., съдът е изготвил
проект на доклад по делото, разпределил е доказателствената тежест и е
насрочил делото в открито заседание на 10.10.2018 г. В заседание от тази дата
е даден ход, допуснати са до разпит свидетели и делото е отложено за
31.10.2018 г., на която дата е даден ход по същество. Решение по делото е
постановено на 27.11.2018 г. и преписи за страните са изпратени на същата
дата. Препис от решението е връчен на ответника на 10.12.2018 г. На
18.12.2018 г. е депозирал въззивна жалба. На 21.01.2019 г., след връчването й
на другата страна за отговор, е изпратена на контролиращия съд.

Гр. д. № 371/2017 г. /съдия Елена Чернева/ е образувано на 07.03.2017
г. по искова молба по чл. 52 ЗЗД във вр. с чл. 45 ЗЗД, заведена в съда на
същата дата. Делото е разпределено на докладчик в деня на образуването му.
Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 13.03.2017 г. Препис от
молбата е изпратен на ответника за отговор на 14.03.2017 г., връчен на
15.03.2017 г. Писмен отговор, именуван възражение, е постъпил на
13.04.2017 г. С определение по чл. 140 ГПК от 16.06.2017 г. е изготвен проект
на доклад по делото, разпределена е доказателствената тежест и е насрочено
открито заседание на 03.07.2017 г. Призовки за страните са изпратени на
19.06.2017 г. В заседание от тази дата е даден ход, допусната е
съдебномедицинска експертиза, определен е депозит и делото е отложено за
11.09.2017 г. Доказателство за внесен депозит е представено с молба от
06.07.2017 г. и съобщение до вещото лице е изпратено на тази дата.
Заключението е депозирано на 04.09.2017 г. В заседание от 11.09.2017 г. е
даден ход по същество и съдът е посочил, че ще се произнесе с решение.
Решение е постановено на 20.09.2017 г., преписи от което са изпратени на
страните със съобщения от 21.09.2017 г.

Гр. д. № 872/2017 г. /съдия Елена Чернева/ е образувано на 02.06.2017
г. по искова молба по КЗ от същата дата. Разпределено на докладчик в деня
на образуването, видно от протокола за случаен избор. Делото е предадено на
докладчика на 05.06.2017 г., видно от печата върху протокола и първото му
процесуално действие е от 06.06.2017 г., което обстоятелство се отбелязва в
същия печат. Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 06.06.2017 г.
Препис от исковата молба е връчен на ответника за отговор на 15.06.2017 г.
със съобщение, изпратено на 06.06.2017 г. Отговор на исковата молба е
заведен в съда на 21.07.2017 г., изпратен по пощата на 14.07.2017 г. С
определение от 22.08.2017 г. по чл. 140 ГПК съдът е изготвил проект на
доклад, разпределил е доказателствената тежест и е насрочил делото в
открито заседание на 02.10.2017 г. Призовки за страните са изпратени на
30.08.2017 г. На 25.09.2017 г. е депозирано заключението по допуснатата
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съдебно автотехническа експертиза. В заседание от 02.10.2017 г. е допусната
допълнителна автотехническа експертиза и делото е отложено за 06.11.2017 г.
На последната дата е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще се
произнесе с решение. Решение по делото е постановено на 06.12.2017 г. На
19.01.2018 г. е постъпила въззивна жалба от ответника, изпратена на
въззивния съд на 13.02.2018 г.

Гр. д. № 25/2018 г. /съдия Елена Чернева/ е образувано на 05.01.2018
г. по искова молба по чл. 422 ГПК, постъпила на същата дата. Разпределено
на докладчик в деня на образуването и предадено на докладчика на
08.01.2018 г., видно от отбелязването в печата върху протокола.
Производството е оставено без движение с разпореждане от 09.01.2018 г., за
което също има отбелязване в печата върху протокола. Върху
разпореждането има ръкописна резолюция от 10.01.2018 г. за прилагане на
заповедното производство. Указанията от 09.01.2018 г. са изпълнени с молба
от 26.01.2018 г. Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 26.01.2018 г.
Препис от исковата молба е изпратена на ответника за отговор със съобщение
от 29.01.2018 г., върната в цялост. С разпореждане от 05.02.2018 г. съдът е
указал да се изготви справка по Наредба № 14/18.11.2009 г. Справката е
изготвена на 06.02.2018 г. и на същата дата докладчикът е указал на адреса да
се залепи уведомление. На 09.02.2018 г. е изискана справка за ответника и от
НАП. Уведомление е залепено на 09.02.2018 г. до 22.02.2018 г. Няма данни
ответникът да е получил съдебните книжа. С определение по чл. 140 ГПК от
05.04.2018 г. съдът е разпределил доказателствената тежест, допуснал е
съдебно-счетоводна експертиза и е насрочил делото в открито заседание на
23.05.2018 г. Призовка за ответника е изпратена на 10.04.2018 г., връчена на
18.04.2018 г. на лице, за което в призовката не е отбелязано в какво качество
получава призовката. В съдебно заседание от 23.05.2018 г. за ответника се е
явил процесуален представител, даден е ход и съдът е обявил делото за
решаване. Решение е постановено на 19.06.2018 г., преписи от което са
изпратени на страните със съобщения от 21.06.2018 г.

Гр. д. № 67/2018 г. /съдия Елена Чернева/ е образувано на 10.01.2018
г. по искова молба от същата дата. Делото е разпределено на докладчик в
деня на образуването, видно от протокола за случаен избор. Предадено на
съдията на 11.01.2018 г., съгласно отбелязването в печата върху протокола. В
печата е отбелязано, че и първото процесуално действие по
администрирането на съда е от 11.01.2018 г. С разпореждане от 11.01.2018 г.
съдът е дал указания на ответника за отстраняване на нередовност в исковата
молба. Съобщение за указанията е изпратено на същата дата и е връчено на
12.01.2018 г. Молби в изпълнение на указанията са постъпили на 16.01.2018 г.
Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 17.01.2018 г. Препис от
исковата молба е връчен на ответника за отговор на 23.01.2018 г. със
съобщение от 18.01.2018 г. Писмен отговор е заведен в съда на 21.02.2018 г.
С определение по чл. 140 ГПК от 06.03.2018 г. съдът е изготвил проект на
доклад по делото, произнесъл се е по доказателствените искания,
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разпределил е доказателствената тежест и е насрочил открито заседание на
11.04.2018 г. Призовки за страните са изпратени на 08.03.2018 г.
Доказателство за внасяне на определения депозит по допуснатата експертиза
е представено с молба от 20.03.2018 г. В съдебно заседание от 11.04.2018 г.
съдът е дал ход по същество и е обявил делото за решаване. Решение е
постановено на 15.05.2018 г. и преписи за страните са изпратени със
съобщения от 17.05.2018 г.

КОНСТАТАЦИИ: Проверените дела от тази категория са образувани
в деня на постъпване на исковата молба и са разпределяни незабавно на
докладчик. Фактическото предаване на делото на докладчика е извършвано
най-късно на следващия ден от образуването и разпределението.

По всички дела са приложени протоколи, удостоверяващи случайното
разпределение. Върху исковите молби и протоколите за избор се полагат два
печата – един с отбелязване на входящия номер, датата на завеждане на
молбата, група, шифър, подпис на служител и председател, и втори, в който
се отбелязва номера на делото и датата на първото процесуално действие,
извършено от съда.

Проверката на редовността и допустимостта на исковите молби и
указания за отстраняване на нередовности са давани с разпореждания,
постановявани най-късно на следващия ден от предаване на делото на
докладчика. Като изолиран случай по гр. д. № 564/2017 г. производството е
оставено без движение с разпореждане, постановено 12 дни от този момент в
период, съвпадащ с великденски празници. Разпорежданията по чл. 131 ГПК
за връчване на препис от исковата молба са постановявани в срокове от 1 и 2
дни. По-големи срокове от 5, 6 и 9 дни се установяват в случаи, в които тези
периоди съвпадат с ползван от съдиите отпуск.

Определения по чл. 140 от ГПК са постановявани в едномесечен срок
от постъпване на отговор на исковата молба, много често и в по-кратки
срокове - 4, 12, 14, 15 дни след изтичане на срока за отговор. В случаите,
когато са постъпвали писмени отговори преди изтичане на срока, една част от
съдиите не са изчаквали изтичането му и са постановявали определенията.
Други съдии са се произнасяли след изтичане на едномесечния срок, дори и
при по-рано депозиран отговор. Като изолиран случай се установи, че в
производството по гр. д. № 222/2018 г., разпределено за разглеждане на съдия
Борова, съдът се е произнесъл близо 4 месеца след депозиране на отговора от
ответника. Същевременно от предоставената от съда справка за ползван
отпуск и командироване на съдии, се установява, че докладчикът не е
отсъствал продължително време, което да е станало причина за забавеното
произнасяне. В производството по гр. д. № 371/2017 г. определението също е
постановено в по-голям срок от обичайния за дейността на съда. В
конкретния случай определението е изготвено в срок от 2 месеца, като
извършването на процесуалното действие съвпада с периода на съдебната
ваканция и едновременно се отчита, че докладчикът е компенсирал това
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обстоятелство с насрочване на първо открито съдебно заседание и
изготвянето на съдебното решение в кратки срокове, съответно 17 и 9 дни.
Определенията по чл. 140 ГПК съдържат подробни проекти за доклади по
делата, като съдиите детайлно са разпределяли доказателствената тежест и са
сочили за кои обстоятелства не се сочат доказателства.

Делата са насрочвани в открито съдебно заседание обикновено в
срокове до 1 месец от определението по чл. 140 ГПК. В по-големи, но
разумни срокове от 2 месеца са насрочвани в периодите на съдебната
ваканция. В случаите на отлагане следващите заседания са насрочвани също
в кратки срокове, обикновено до 1 месец. По-големи периоди на отлагане се
констатират отново само в случаите на съдебната ваканция.

По проверените дела съдиите докладчиците са извършвали
своевременно процесуалните действия, свързани с произнасяне по направени
процесуални искания, даване на указания, провеждане на процедури по
назначаване на особен представител и др.

Решенията по тези дела са постановявани в срока по чл. 235, ал. 5
ГПК, а много често и в по-кратки от предвидения инструктивен срок.
Изключение прави гр.д. № 386/2018 г., по което решението е постановено в 3-
месечен срок.

Най-честите причини за по-голямата продължителност на делата, са
свързани обикновено с обективни обстоятелства - назначаване на съдебни
експертизи, отлагане и насрочване на нови заседания; провеждане на
процедури по назначаване на особен представител; пренасрочване на съдебни
заседания по молби на страни, обосновани с уважителни причини, и др.

Постъпилите жалби са администрирани своевременно и са изпращани
на въззивната инстанция обикновено в срокове по-кратки от 1 месец.

Служителите от служба „Съдебно деловодство“ са изготвяли в кратки
срокове съобщенията и призовките до страните – най-често още в деня на
извършване на процесуалното действие на съда, което е трябвало да бъде
доведено до знанието на страните, или на следващия ден.

Граждански дела с кратки процесуални срокове,
образувани през 2017 г. и през 2018 г.

Граждански дела по реда на чл. 310 от ГПК – бързо производство

За 2017 г. общо за разглеждане са 38 дела, по съдии, както следва:
Съдия Люба Стоилкова – 11 бр.
Съдия Жанет Борова – 9 бр.
Съдия Мария Петрова – 8 бр.
Съдия Елена Чернева – 10 бр.

За 2018 г. общо за разглеждане са 27 дела, по съдии, както следва:
Съдия Люба Стоилкова – 9 бр.
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Съдия Жанет Борова – 3 бр.
Съдия Мария Петрова – 10 бр.
Съдия Елена Чернева – 5 бр.

Гр. д. № 920/2017 г. /съдия Елена Чернева/ е образувано на 12.06.2017
г. по искова молба по чл. 344 КТ за отмяна на уволнение, постъпила на
същата дата. Разпределено на случаен избор в деня на образуването му.
Предадено на определения докладчик на 13.06.2017 г., съгласно
отбелязването в печата върху протокола за избор. Разпореждане по чл. 131
ГПК е постановено на 13.06.2017 г., което също е отразено в посочения печат.
Препис от исковата молба е изпратен на ответника със съобщение от
13.06.2017 г. и е връчен на 22.06.2017 г. Отговор на исковата молба е заведен
в съда на 25.07.2017 г. С определение от 14.08.2017 г., постановено на
основание чл. 312 ГПК, съдът е изготвил писмен доклад по делото,
разпределил е доказателствената тежест и е насрочил открито заседание на
28.08.2017 г. Призовки за страните са изпратени на 15.08.2017 г. В съдебно
заседание от 28.08.2017 г. съдът е дал ход по същество и е посочил, че ще се
произнесе с решение на 11.09.2017 г. Решение е постановено на 11.09.2017 г.,
преписи от което са изпратени на страните със съобщения от 12.09.2017 г.

Гр. д. № 381/2017 г. /съдия Елена Чернева/ е образувано на 08.03.2017
г. по искова молба по чл. 150 СК, заведена в съда на 08.03.2017 г.
Разпределено е на докладчик в деня на образуването, видно от протокола за
случаен избор. Предоставено е на определения докладчик на 09.03.2017 г.,
което е отразено в печата върху протокола. С разпореждане от 13.03.2017 г.
по чл. 131 ГПК съдът е указал да се изпрати препис от исковата молба на
ответника за отговор и да се извърши справка в НБД – „Население“ за
адресната регистрация на ответника. Препис от исковата молба е изпратен на
ответника със съобщение от 14.03.2017 г., върнато в цялост на 30.03.2017 г.,
че лицето живее и работи извън страната и е залепено уведомление по чл. 47,
ал. 1 ГПК. С определение от 03.04.2017 г. съдът е разпоредил да се изпрати
писмо на АК – Силистра за определяне на особен представител.
Уведомително писмо е постъпило на 10.04.2017 г. С определение от
11.04.2017 г. съдът е назначил особен представител и е указал да му се
изпрати препис от исковата молба за отговор в срока по чл. 131 ГПК. Препис
от молбата е изпратен със съобщение от същата дата, връчено на 21.04.2017 г.
Отговор е депозиран на 04.05.2017 г. С определение от 09.05.2017 г. съдът
взел е отношение по доказателствата, разпределил е доказателствената
тежест и е насрочил делото в открито заседание на 29.05.2017 г. Призовки за
страните са изпратени на 10.05.2017 г. На 18.05.2017 г. е постъпила молба от
пълномощника на ищеца за отлагане на делото, поради планирана почивка.
Представени са доказателства. В становище от 29.05.2017 г. пълномощникът
на ответника заявил, че няма възражения. С протоколно определение от
29.05.2017 г. съдът е уважил молбата, отложил е и е насрочил делото за
12.06.2017 г. В заседание от 12.06.2017 г. е даден ход по същество и съдът е
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посочил, че ще постанови решението си на 26.06.2017 г. За решение от тази
дата страните са уведомени със съобщения от 27.06.2017 г.

Гр. д. № 567/2018 г. /съдия Елена Чернева/ е образувано на 09.05.2018
г. по искова молба по чл. 233, ал. 1 ЗЗД, постъпила на същата дата.
Разпределено на докладчик в деня на образуването, видно от протокола за
избор. Върху протокола е положен печат, в който е отразено, че делото е
предадено на докладчика на 10.05.2018 г. Разпореждане по чл. 131 ГПК е
постановено на 10.05.2018 г. Препис от исковата молба е изпратен на
ответника за отговор със съобщение от 10.05.2018 г., връчено на 18.05.2018 г.
С определение от 21.06.2018 г. съдът е квалифицирал спора за разглеждане по
реда на чл. 310 и сл. ГПК, изготвил е доклад, разпределил е
доказателствената тежест и е насрочил делото в открито заседание на
02.07.2018 г. Призовката до ответника, изпратена на 21.06.2018 г. на адреса,
на който е връчена исковата молба, е върната в цялост с отбелязване, че
ответникът живее в друг град, уведомен е по телефона, но не се явява за
получаване на призовката. Поради нередовно призоваване, на 02.06.2018 г.
съдът не е дал ход на делото, указал е повторно призоваване, като при
отсъствие, да се залепи уведомление и е отложил делото за 03.07.2018 г. На
06.07.2018 г. е залепено уведомление. В заседание от 27.08.2018 г. съдът е
приел редовно призоваване при условията на чл. 50, ал. 4 ГПК, дал е ход,
обявил го е за решаване и е посочил, че ще се произнесе с решение на
31.08.2018 г. Решение по делото е постановено на посочената дата и преписи
за страните са изпратени със съобщения от 31.08.2018 г. Съдът не е приложил
разпоредбата за призоваване по реда на чл. 41, ал. 1 ГПК.

Гр. д. № 218/2018 г. /съдия Елена Чернева/ е образувано на 12.02.2018
г. по искова молба по чл. 150 СК от същата дата. Разпределено е на
докладчик в деня на неговото образуване, видно от протокола за случаен
избор, и е предоставено на съдията на 13.02.2018 г., съгласно отбелязването в
печата на съда. Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 13.02.2018 г.
Препис от исковата молба е връчен на ответника за отговор на 20.02.2018 г.
със съобщение от 13.02.2018 г. Отговор на исковата молба е депозиран на
16.03.2018 г. С определение от 19.03.2018 г., постановено на основание чл.
312 ГПК, съдът е изготвил писмен доклад, взел е отношение по
доказателствените искания, разпределил е доказателствената тежест и е
насрочил делото на 18.04.2018 г. В заседание от тази дата е даден ход, съдът е
уважил искане на ищеца за допускане до разпит на свидетел е и е отложил
делото за 14.05.2018 г. В заседание от тази дата е даден ход по същество и
съдът е посочил, че ще постанови решението си на 28.05.2018 г. Решение е
постановено на посочената от съда дата и съобщения с преписи от съдебния
акт са изпратени на страните на 28.05.2018 г.

Гр. д. № 1330/2017 г. /съдия Люба Стоилкова/ е образувано на
15.08.2017 г. по искова молба от тази дата за отмяна на уволнение.
Разпределено на случаен принцип на същата дата и предоставено на
определения докладчик на 16.08.2017 г., видно от протокола, удостоверяващ
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и случайния избор, и от печата върху него. С ръкописно разпореждане от
16.08.2017 г., положено върху първата страница от молбата, съдът е указал да
се връчи препис от исковата молба на ответника за отговор. Препис от
молбата е връчен на ответника за отговор на 17.08.2017 г. със съобщение от
16.08.2017 г. Отговор на исковата молба е заведен на 18.09.2017 г. С
определение от 26.09.2017 г. съдът е изготвил писмен доклад, разпределил е
доказателствената тежест и е насрочил делото в открито заседание на
13.10.2017 г. Определението на съда не съдържа правното основание, на
което е постановен. В открито съдебно заседание от 13.10.2017 г. е даден ход
по същество и съдът е посочил, че ще постанови решението си на 27.10.2017
г. Решение по делото е постановено на 26.10.2017 г. и преписи от него са
изпратени на страните със съобщения от тази дата.

Гр. д. № 1544/2017 г. /съдия Люба Стоилкова/ е образувано на
19.09.2017 г. по искова молба по чл. 143 и 149 СК от същата дата и е
разпределено на докладчик незабавно. Делото е предадено на определения
докладчик на 20.09.2017 г., видно от печата на съда, положен върху
протокола. С ръкописна резолюция от 20.09.2017 г., изписана върху исковата
молба, е указано препис от молбата да се връчи на ответника за отговор.
Препис от исковата молба е връчена на ответника на 02.10.2017 г. със
съобщение, изпратено на 25.09.2017 г. С определение от 06.11.2017 г. е
разпределена доказателствената тежест и делото е насрочено в открито
заседание на 21.11.2017 г. Съдебният акт не сочи основанието, на което е
постановен. В първото открито съдебно заседание е даден ход по същество и
съдът е посочил, че ще постанови решението си на 28.11.2017 г. Решението е
постановено на 23.11.2017 г. и преписи на страните са изпратени със
съобщения от 27.11.2017 г.

Гр. д. № 399/2018 г. /съдия Люба Стоилкова/ е образувано на
26.03.2018 г по искова молба по чл. 150 СК от същата дата. Разпределено е в
деня на образуването и е предадено на определения докладчик на 27.03.2018
г. Последното обстоятелство се установява от печата, положен върху
протокола за избор. Пак от същия е видно, че първото действие по
администриране на производството е от 27.03.2018 г., когато съдът е
постановил разпореждане по чл. 131 ГПК за връчване на препис от молбата
за отговор. Препис от исковата молба е връчен на ответника на 01.04.2018 г.
със съобщение от 28.03.2018 г. В съобщението е отбелязано, че датата на
връчване е неприсъствен ден - „неделя”. Отговор е депозиран на 26.04.2018 г.
С определение от 30.04.2018 г. делото е насрочено в открито заседание на
15.05.2018 г. Със същия акт съдът е указал доказателствената тежест и е
изготвил писмен доклад. Определението не сочи основанието, на което е
постановен. В заседание от 15.05.2018 г. е даден ход по същество и съдът е
посочил, че ще се произнесе с решение, което ще обяви на страните в срок до
29.05.2018 г. Решение е постановено на 18.05.2018 г. Преписи са изпратени на
страните със съобщения от 21.05.2018 г., връчени на страните на 22.05.2018
г., съответно на 29.05.2018 г. В решението съдът е посочил, че подлежи на
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обжалване в двуседмичен срок, считано от връчването на страните. На
04.06.2018 г. от ответника е постъпила въззивна жалба, изпратена по
компетентност на окръжния съд на 18.06.2018 г.

Гр. д. № 1366/2018 г. /съдия Люба Стоилкова/ е образувано на
03.10.2018 г. по искова молба по чл. 143 СК от същата дата. Образувано е
незабавно и е предадено на определения докладчик на 04.10.2018 г. С
ръкописна резолюция от 04.10.2018 г., положена върху молбата, съдът е
указал да се изпрати препис от същата за отговор. Молбата е връчена на
ответника на 16.10.2018 г. със съобщение от 05.10.2018 г. Отговор е постъпил
на 16.11.2018 г. С писмена резолюция от 19.11.2018 г., положена отново
върху исковата молба, съдът е насрочил делото в открито заседание на
27.11.2018 г. и е указал да се призоват страните. В заседание от 27.11.2018 г. е
даден ход по същество и съдът е посочил, че ще се произнесе с решение,
което ще обяви на страните на 11.12.2018 г. Решение е постановено на
03.12.2018 г., преписи от което са изпратени на страните със съобщения от
04.12.2018 г. В решението съдът е посочил, че подлежи на обжалване в
двуседмичен срок, считано от връчването на страните.

Гр. д. № 799/2017 г. /съдия Мария Петрова/ е образувано на
23.05.2017 г. по искова молба по чл. 344 КТ от същата дата. Разпределено на
докладчик в деня на образуването и предоставено на съдията на 25.05.2017 г.
Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 26.05.2017 г. Препис от
исковата молба е изпратена на ответника със съобщение от 29.05.2017 г.,
връчено на 08.06.2017 г. Отговор на исковата молба е постъпил на 06.07.2017
г. С разпореждане от 10.07.2017 г., постановено на основание чл. 312 ГПК,
съдът е изготвил писмен доклад по делото, разпределил е доказателствената
тежест, дал е подробни указания на страните по отношение на събирането на
доказателствата, открил е процедура по оспорване автентичността на
документи и е насрочил делото в открито заседание на 26.07.2017 г. В
заседание от тази дата съдът е допуснал до разпит свидетели и е отложил
делото за 04.10.2017 г.,на която дата са допуснати нови свидетели и делото е
отложено за 13.11.2017 г. В заседание от 13.11.2017 г. е даден ход по
същество и съдът е посочил, че „ще се произнесе в срок до 27.11.2017 г., от
която дата тече и срокът за неговото обжалване”. Решение по делото е
постановено на по-късна дата - 29.11.2017 г. В съдебния акт съдът е посочил,
че срокът за обжалване тече от по-късната дата, а не както е отбелязано в
протокола от 27.11.2017 г. Преписи за страните са изпратени на 29.11.2017 г.

Гр. д. № 120/2017 г. /съдия Мария Петрова/ е образувано и
разпределено на 23.01.2017 г. по искова молба по чл. 150 ГПК от същата дата.
Предоставено на определения докладчик на 24.01.2017 г., който е извършил
първото си процесуално действие по администриране на 26.01.2017 г., видно
от печата на съда върху протокола за избор. Съобщение за разпореждане по
чл. 131 ГПК е изпратено на 26.01.2017 г., връчено на 06.02.2017 г. Писмен
отговор, съгласно указания от съда едномесечен срок, е постъпил на
02.03.2017 г. С разпореждане от 07.03.2017 г. по чл. 312 ГПК съдът е изготвил
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писмен доклад, разпределил е доказателствената тежест, дал е указания в тази
връзка на страните и е насрочил открито заседание на 22.03.2017 г. От
пълномощника на ответника е постъпила молба от 15.03.2017 г. за
пренасрочване на делото, обоснована със служебна ангажираност по друго
дело. С разпореждане от 20.03.2017 г. съдът е пренасрочил делото за
05.04.2017 г. На тази дата, за представяне на оригинал на конкретно
доказателство, доказателствената стойност на което е била оспорена, делото е
отложено за 19.04.2017 г. В заседание от 19.04.2017 г. е даден ход по
същество и съдът е посочил, че „ще се произнесе в срок до 03.05.2017 г., от
която дата тече двуседмичният срок за неговото обжалване”. Решение е
постановено на 03.05.2017 г., когато са изпратени съобщения с преписи за
страните.

Гр. д. № 1381/2018 г. /съдия Мария Петрова/ е образувано на
09.10.2018 г. по искова молба по чл. 344 КТ от тази дата. Делото е
предоставено на определения докладчик на 10.10.2018 г. Разпореждане по чл.
131 ГПК е постановено на 11.10.2018 г. Препис от молбата е връчен на
ответника на 17.10.2018 г. със съобщение, изпратено на 11.10.2018 г. Отговор
е постъпил на 31.10.2018 г. С разпореждане от 05.11.2018 г. по чл. 312 ГПК
съдът е разпределил тежестта на доказване и е насрочил открито заседание за
19.11.2017 г. На тази дата е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще
се произнесе с решение в срок до 03.12.2018 г., от която дата тече срокът за
обжалване. Решение е постановено на 28.11.2018 г., на която дата са
изпратени преписи за страните. В решението е посочено, че срокът за
обжалване тече от 03.12.2018 г.

Гр. д. № 1299/2018 г. /съдия Мария Петрова/ е образувано на
19.09.2018 г. по искова молба по чл. 150 СК, постъпила на същата дата.
Разпределението на докладчик е извършено в деня на образуването му и
делото е предоставено на съдията на 20.09.2018 г. Подробно разпореждане по
чл. 131 ГПК е постановено на 20.09.2018 г. Препис от исковата молба е
изпратен за връчване на ответника със съобщение от 21.09.2018 г.
Съобщението е върнато в цялост с отбелязване,че лицето не е открито на
адреса. Извършени са справки в НБДН и НАП. Ново съобщение от 07.11.2018
г. отново е върнато в цялост. На 19.11.2018 г. съдът е указал да се извърши
уведомяване чрез залепване на съобщение. Уведомление е залепено на
23.11.2018 г. С разпореждане от 13.12.2018 г. съдът е започнал процедура по
назначаване на особен представител. Уведомително писмо от АК – Силистра
е постъпило на 21.12.2018 г. С определение от 03.01.2019 г. съдът е назначил
особен представител и е дал указания по смисъла на чл. 131 ГПК. Препис от
исковата молба е връчен на пълномощника на 07.01.2019 г. със съобщение от
04.01.2019 г. Писмен отговор е депозиран на 11.01.2019 г. С разпореждане по
чл. 312 ГПК съдът е насрочил делото в открито заседание на 06.02.2019 г. На
тази дата е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще се произнесе с
решение в срок до 20.02.2019 г., от която дата тече срокът за обжалване. По
делото е постановено решение на 15.02.2019 г., преписи от което са
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изпратени на страните със съобщения от същата дата. В решението е
посочено, че подлежи на обжалване в двуседмичен срок, считано от
20.02.2019 г.

Гр. д. № 1369/2017 г. /съдия Жанет Борова/ е образувано на
25.08.2017 г. по искова молба по чл. 344 КТ от същата дата и е разпределено
същия ден на случаен принцип. Предоставено е на съдията на 28.08.2017 г.,
видно от печата върху протокола за разпределение. Подробно разпореждане
по чл. 131 ГПК е постановено на 28.08.2017 г. Препис от исковата молба е
изпратен на ответника за отговор на 30.08.2017 г., връчено на 31.08.2017 г.
Отговор на исковата молба е депозиран на 21.09.2017 г. С определение от
19.10.2017 г. съдът е разпределил доказателствената тежест и е насрочил
делото в открито заседание на 09.11.2017 г. В определението на съда не е
посочено правното основание, на което се постановява. Призовки за страните
са изпратени на 25.10.2017 г. На 25.10.2017 г. е постъпила молба от
пълномощника на ответника за отлагане на делото, обоснована с „лични
причини”. С разпореждане от същата дата съдът е пренасрочил делото за
16.11.2017 г. На тази дата е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще
се произнесе с решение в срок до 30.11.2017 г. По делото е постановено
решение на 07.12.2017 г., в което е посочено, че може да се обжалва в
двуседмичен срок от съобщаването му. Съобщения с преписи за страните са
изпратени на 29.12.2017 г. На 10.01.2018 г. е постъпила молба от ответника
по чл. 248 ГПК за изменение на решението в частта за разноските. С
разпореждане от същата дата съдът е указал да се изпрати за становище от
ищеца в едноседмичен срок. Отговор е постъпил на 01.02.2018 г. Съдът се е
произнесъл с определение от 02.02.2018 г., съобщения за което са изпратени
на 05.02.2018 г.

Гр. д. № 1370/2017 г. /съдия Жанет Борова/ е образувано на
25.08.2017 г. по искова молба по чл. 344 КТ от тази дата. Делото е
разпределено на докладчик в деня на образуването му и е предоставено на
определения докладчик на 28.08.2017 г. Подробно разпореждане по чл. 131
ГПК е  постановено на 28.08.2017 г. Препис от молбата е изпратен на
ответника за отговор със съобщение от 30.08.2017 г., връчено на 31.08.2017 г.
Писмен отговор е постъпил на 21.09.2017 г. С определение от 18.10.2017 г.
съдът е изготвил писмен доклад, разпределил доказателствената тежест и е
насрочил открито заседание на 09.11.2017 г. Не е посочено основанието за
постановяване на съдебния акт. Призовки за страните са изпратени на
20.10.2017 г. На 25.10.2017 г. от пълномощника на ответника е постъпила
молба за пренасрочване по лични причини. Делото е отложено за 16.11.2017
г. с резолюция от 25.10.2017 г. В съдебно заседание от 16.11.2017 г. е даден
ход по същество и съдът е посочил, че ще се произнесе с решение в срок до
30.11.2017 г. По делото е постановено решение от 07.12.2017 г., преписи от
което са изпратени на страните със съобщения от 18.12.2017 г. На 28.12.2017
г. от ответника е постъпила молба за изменение на решението в частта за
разноските. С разпореждане от 03.01.2018 г. съдът е указал да се изпрати
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препис на ответника за становище . Писмен отговор е постъпил на 15.01.2018
г. Съдът се е произнесъл по искането по чл. 248 ГПК на 17.01.2018 г.,
съобщения за което са изпратени на 19.01.2018 г.

Гр. д. № 212/2018 г. /съдия Жанет Борова/ е образувано на 09.02.2018
г. по искова молба по чл. 144 СК от същата дата. Разпределено е на
докладчик в деня на образуването му и е предадено на докладчика на
12.02.2018 г. Подробно разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на
12.02.2018 г. Препис от молбата е изпратен на ответника за отговор в
едномесечен срок със съобщение от 14.02.2018 г., връчено на 12.03.2018 г.
Отговор на исковата молба е постъпил на 28.03.2018 г. С определение от
29.03.2018 г. съдът е изготвил писмен доклад, разпределил е
доказателствената тежест и е насрочил открито заседание на 19.04.2018 г.
Призовки за страните са изпратени на 04.04.2018 г. В заседание от 19.04.2018
г. съдът е дал ход по същество и е посочил, че ще се произнесе с решение в
срок до 03.05.2018 г. По делото е постановено решение от 03.05.2018 г.,
преписи от което са изпратени на страните със съобщения от 18.05.2018 г. По
делото е депозирана въззивна жалба на 04.06.2018 г., която след
администрирането й от първоинстанционния съд, е постъпила във въззивната
инстанция на 22.06.2018 г.

Гр. д. № 1359/2018 г. /съдия Жанет Борова/ е образувано на
02.10.2018 г. по искова молба по чл. 144 СК от същата дата. Разпределено е
на докладчик в деня на образуването. Делото е предадено на определения
докладчик на 03.10.2018 г. С подробно разпореждане по чл. 131 ГПК от
04.10.2018 г. е указано да се изпрати препис на ответника за отговор и
последиците от неподаването му. Исковата молба е изпратена със съобщение
от 08.10.2018 г., върнато в цялост с отбелязване, че при посещения на адреса,
извършени на три различни дати, не е открито лицето. Залепено е
уведомление по чл. 47 ГПК на 05.11.2018 г. На 20.11.2018 г. е изискана
справка от НБД – „Население” и от НАП. Указано е да се изпрати
съобщението по местоработата на ответника. Съобщение от 22.11.2018 г. е
връчено на 04.12.2018 г. на работодателя. С определение от 29.03.2019 г.
съдът е разпределил доказателствената тежест и е насрочил делото в
заседание на 22.04.2019 г. Призовки за страните са изпратени на 08.04.2019 г.
На 22.04.2019 г. не е даден ход на делото поради нередовно призоваване на
ответника и е отложено за 23.05.2019 г. До ответника са изпратени призовки
на три различни адреса. На единия от адресите призовката е връчена на
25.04.2019 г. на „позната”. Останалите призовки са върнати в цялост,
съответно са залепени две уведомления - на 30.04.2019 г. и на 21.05.2019 г. В
заседание от 23.05.2019 г. съдът е констатирал, че ответникът е нередовно
призован, дал е ход на делото, обявил го е за решаване и е посочил, че ще се
произнесе с решение на 07.06.2019 г., което може да се обжалва в
двуседмичен срок от връчването му на страните. Решение по делото е
постановено на 07.06.2019 г. Преписи от съдебния акт са изпратени на
страните със съобщения от 12.06.2019 г. На ответника решението е връчено
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лично на 19.06.2019 г., от когото на 28.06.2019 г. е постъпила въззивна жалба.
Жалбата е постъпила в окръжния съд на 02.10.2019 г. С определение от
08.10.2019 г. въззивната инстанция е прекратила производството и е върнала
делото на първоинстанционния съд за произнасяне по искане на
жалбоподателя за освобождаване от държавна такса по реда на чл. 83 ГПК,
съдържащо се в края на жалбата. С разпореждане от 10.10.2019 г.
докладчикът е указал жалбоподателят да представи в едноседмичен срок
декларация за имуществено състояние. Делото е проверено в периода,в който
за указанията е изпратено съобщение, което не е върнато.

КОНСТАТАЦИИ: Предоставените за проверка дела по чл. 310 от
ГПК са обозначени с жълт етикет в съответствие с изискването на чл. 82, ал. 5
от ПАС и чл. 78, ал. 5 ПАС /отм./.

Производствата са образувани в деня на постъпване на исковите
молби и са разпределяни в същия ден на докладчик. Делата са предавани на
определения съдия обикновено на следващия ден от образуването и
разпределението, съответно до 3 дни, когато молбите се постъпвали в петък.

Преписи от исковите молби са изпращани за отговор с разпореждания
по чл. 131 ГПК с указания за последиците по чл. 133 ГПК, предвидени за
производствата по общия исков ред. Актовете са постановявани обикновено в
деня на предаване на делото на докладчика или на следващия ден.
Изключение са случаите, когато са постановявани в по-големи, но разумни
срокове - от 2 до 4 дни. Последните срокове се констатират обикновено в
периоди, в които докладчикът е ползвал кратък отпуск. Актовете за връчване
на препис от исковата молба са оформяни като самостоятелни документи по
делата със съдържание, отговарящо на изискванията за съдебен акт. По
делата на съдия Стоилкова указанията в този смисъл са постановявани под
формата на кратки ръкописни резолюции, изписвани върху исковата молба.

Съдебните актове по чл. 312 ГПК, с които е приключвала
подготовката за разглеждане на делото в закрито заседание, са именувани по
различен начин – определение, съответно разпореждане. Постановявани са в
различни срокове – обикновено 1, 3, 4 и 5 дни от изтичане на едномесечния
срок, съответно от постъпване на писмения отговор. По гр. д. № 1366/2018 г.,
разпределено на съдия Стоилкова, делото е насрочено в първо открито
заседание с писмена резолюция върху исковата молба. В тази връзка се
констатира, че по конкретното дело липсва съдебен акт със съдържанието на
чл. 312, ал. 1 ГПК, който предвижда, че съдът по тези производства
задължително изготвя писмен доклад по делото. Част от съдебните състави не
сочат в обстоятелствената част на определението/разпореждането по чл. 312
ГПК основанието, на което го постановяват.

Съгласно разпоредбата на чл. 312, ал. 1 ГПК, след връчване на препис
от исковата молба за отговор от ответника, съдът е длъжен в деня на
постъпване на отговора на ответника или на изтичане на срока за това да
извърши предвидените в чл. 312, ал. 1, т. 1 процесуални действия.
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Независимо, че в отделни случаи съдиите не са действали съобразно
буквалното предписание на закона и са постановявали съдебните си актове с
известно закъснение, те са компенсирали забавянето с насрочване на първо
открито съдебно заседание в по-кратки от предвидения в закона максимален
срок - 11, 12, 15, 16 дни. По гр. д. № 920/2018 г., разпределено на съдия
Чернева, разпореждането по чл. 312 ГПК е постановено 20 дни, след
депозиране на отговор, като моментът е съвпадал с ползван от съдията
отпуск. Макар и изолиран случай, това обстоятелство предполага да бъде
обмислена подходяща организация за заместване на титуляря в
администрирането на делата от тази категория, когато отсъства за по-дълъг
период от време. При изследване на сроковете, в които съдиите се произнасят
в хипотезата на чл. 312, ал. 1 ГПК обаче, трябва да се отчете, че законът не
държи сметка за обстоятелството, че писмен отговор може да постъпи по
пощата. Това технологично може да стане до няколко дни след изтичане на
едномесечния срок и трябва да бъде взето предвид от администриращия
делото съдия.

Преимуществено първо открито съдебно заседание по делата е
насрочвано в предвидения срок до 3 седмици. В изолирани случаи това е
ставало до няколко дни по-късно, съобразно утвърдените графици на
заседателните дни на съдиите. При отлагане следващи заседания са
насрочвани отново в кратки срокове. По-големи периоди се установяват в
периода на съдебната ваканция, като обикновено насрочването не превишава
2 месеца.

Решенията по проверените дела са постановявани в двуседмичния
срок, предвиден в чл. 316 ГПК, а често и в по-кратки – 3, 6, 9 дни.

Изключение от общата бързина, с която съдебните състави са
процедирали при разглеждане и приключване на делата по чл. 310 и сл. ГПК,
правят производствата на доклад на съдия Жанет Борова. По гр. д. №
1369/2017 г. и гр. д. № 1370/2017 г., които са се развили при сходни
процесуални условия, разпорежданията по чл. 312 ГПК са постановени
съответно 28 и 27 дни от постъпване на писмения отговор. Отделно от това,
съобщенията за изготвянето на съдебните решения са изпратени със
закъснение от 22 дни по първото дело и 11 дни по второто. В хода на
проверката беше изяснено, че една част от закъснението се дължи на
постановяването на решенията в по-късен момент от датата, която е посочена
в съдебните актове, както и на късното им предаване от съдебните секретари
и изготвяне на съобщения с преписи за страните от служба „Съдебно
деловодство“. Късно изпращане на съобщения се констатира и по гр. д. №
1359/2018 г., също разгледано от съдия Борова, по което съобщението за
разпореждането по чл. 131 ГПК е изпратено със закъснение от 7 дни от
датата, която сам съдията е посочил като момент на постановяването му. По
същото препис от исковата молба е връчен на ответника чрез работодателя
му на 04.12.2018 г., видно от начина, по който е оформено съобщението, а
разпореждането по чл. 312 ГПК е постановено на 29.03.2019 г. По делото
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няма постъпил писмен отговор, срокът за депозирането на какъвто би
трябвало да изтича на 04.01.2019 г. В периода от тази дата до датата на
постановяване на разпореждането за насрочване на делото не са извършвани
процесуални действия, поради което може да се приеме, че съдът е забавил
изготвянето на съдебния акт с близо 3 месеца.

Извън посочените случаи, призовките и съобщенията са изготвяни
или в деня на процесуалното действие на съда, или до 3 дни от този момент.

Граждански дела по Закона за закрила на детето

За 2017 г. общо 52 дела, разгледани в открито съдебно заседание, по
съдии, както следва:

Съдия Люба Стоилкова –16 бр.
Съдия Жанет Борова – 11 бр.
Съдия Мария Петрова – 13 бр.
Съдия Елена Чернева –12 бр.

За 2018 г. общо 46 дела, разгледани в открито съдебно заседание, по
съдии, както следва:

Съдия Люба Стоилкова –14 бр.
Съдия Жанет Борова – 12 бр.
Съдия Мария Петрова – 14 бр.
Съдия Елена Чернева –6 бр.

На доклад на съдия Люба Стоилкова
Гр.д. № 1233/2017 г. е образувано на 31.07.2017 г. по подадена молба

от АСП, дирекция „СП“ – Алфатар от същата дата, пр. основание чл. 26, ал. 1,
чл. 27, ал. 1, във вр. с чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 25, ал. 1, т. 3 от ЗЗДт. Към молбата
е приложен социален доклад, изготвен от АСП. Делото е разпределено в деня
на образуване. С разпореждане от 01.08.2017 г. делото е насрочено за
разглеждане в с.з. на 19.09.2017 г. Съобщенията са изготвени на 08.08.2017 г.,
получени съответно на 15.08.2017 г., 16.08.2017 г. и на 17.08.2017 г.
Решението е постановено на 19.09.2017 г., обективирано в протокола от
проведено о.с.з. от същата дата /детето е настанено за отглеждане за срок до
навършване на тригодишна възраст или до настъпване на друго
обстоятелства, водещо до прекратяване на настаняването/. Решението не е
обжалвано пред окръжен съд.

Гр.д. № 1444/2017 г. е образувано на 05.09.2017 г. по подадена молба
от АСП, дирекция „СП“ – Силистра от същата дата, правно основание чл. 4,
ал. 1, т. 5 и чл. 25, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЗДт във вр. с чл. 27, ал. 1 от ЗЗДт. Към
молбата е приложен социален доклад, изготвен от АСП. Разпределено е на
доклад в деня на образуване. С разпореждане от 19.09.2017 г. делото е
насрочено за разглеждане на 10.10.2017 г. Съобщенията са изготвени на
19.09.2017 г., получени съответно на 20.09.2017 г. и на 28.09.2017 г. В
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проведено на 10.10.2017 г. о.с.з. е изслушано детето в присъствието на
социален работник. Решението е постановено на 10.10.2017 г., обективирано
в протокола от проведено с.з. /детето е настанено в ЦНСТ-гр. Силистра за
срок от една година, считано от датата на влизане в сила на съдебното
решение/. Решението не е обжалвано пред окръжен съд.

Гр.д. № 383/2018 г. е образувано на 22.03.2018 г. по подадена молба
от АСП, дирекция „СП“ – Силистра от същата дата, правно основание чл. 29,
т. 8 ЗЗДт във вр. с чл. 27, ал. 1, във вр. с  чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗДт. Към молбата
е приложен социален доклад, изготвен от АСП. Разпределено е на доклад в
деня на образуване. С разпореждане от 27.03.2018 г. делото е насрочено за
разглеждане на 17.04.2018 г. Съобщенията са изготвени на 28.03.2018 г.,
връчени съответно на 29.03.2018 г., 03.04.2018 г., 04.04.2018 г. Решението е
постановено на 17.04.2018 г., обективирано в протокола от проведено о.с.з. от
същата дата. /прекратено е настаняването на детето в ЦНСТ-гр. Силистра и
детето е настанено в семейството на бабата за срок от три години, считано от
влизане в сила на съдебното решение/. Решението не е обжалвано пред
окръжен съд.

Гр.д. № 104/2018 г. е образувано на 19.01.2018 г. по подадена молба
от АСП, дирекция „СП“ – Алфатар от същата дата, правно основание чл. 26,
ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 2 от ЗЗДт. Към молбата е приложен социален доклад,
изготвен от АСП-Оборище. Разпределено е на доклад в деня на образуване. С
разпореждане от 22.01.2018 г. делото е насрочено за разглеждане на
06.02.2018 г. Съобщенията са изготвени на 25.01.2018 г., връчени на
29.01.2018 г. На проведено на 06.02.2018 г. о.с.з. са изслушани децата в
присъствие на социалния работник. Решението е постановено на 06.02.2018
г., обективирано в протокола от проведено о.с.з. от същата дата. /детето е
настанено в Кризисен център за деца, жертва на насилие и трафик-гр.
Силистра за срок от шест месеца, считано от 20.12.2017 г./. Решението не е
обжалвано пред окръжен съд.

На доклад на съдия Елена Чернева
Гр.д. № 1133/2017 г. е образувано на 13.07.2017 г. по подадена молба

от АСП, дирекция „СП“ – Силистра от същата дата, правно основание чл. 25,
ал.  1,  т.  2  и т.  3  от ЗЗДт,  във вр.  с чл.  27,  ал.  1,  във вр.  с чл.  4,  ал.  1,  т.  2  от
ЗЗДт. Към молбата е приложен социален доклад, изготвен от АСП-Силистра.
Разпределено е на доклад в деня на образуване. С разпореждане от 14.07.2017
г. делото е насрочено за разглеждане на 28.08.2017 г. Съобщенията са
изготвени на 14.07.2017 г., връчени на 17.07.2017 г., 21.08.2017 г. Решението
е постановено на 28.08.2017 г., обективирано в протокола от проведено о.с.з.
от същата дата. /детето е настанено за отглеждане в семейството на неговата
баба за срок до навършване на 18-годишна възраст/. Решението не е
обжалвано пред окръжен съд.

Гр.д. № 1535/2017 г. е образувано на 19.09.2017 г. по подадена молба
от АСП, дирекция „СП“ – Алфатар от същата дата, правно основание чл. 30



45

от ЗЗДт, чл. 26, във вр. с  чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗЗДт. Към молбата е приложен
социален доклад, изготвен от АСП-Алфатар. Разпределено е на доклад в деня
на образуване. С разпореждане от 20.09.2017 г. делото е насрочено за
разглеждане на 16.10.2017 г. Съобщенията са изготвени на 25.09.2017 г.,
връчени на 26.09.2017 г., 02.10.2017 г. С ново разпореждане от 04.10.2017 г.
делото е пренасрочено за 18.10.2017 г., поради очаквано участие в семинар на
съдията-докладчик. Изготвени са нови съобщения до страните на 04.10.2017
г., получени на 11.10.2017 г. На проведено на 18.10.2017 г. о.с.з. е изслушано
детето в присъствие на социален работник. Решението е постановено на
18.10.2017 г., обективирано в протокола от проведено о.с.з. от същата дата.
/прекратено е настаняването на детето в ЦНСТ и същото е настанено за
отглеждане в професионално приемно семейство за срок до навършване на
18-годишна възраст или настъпване на друго обстоятелство за прекратяване
на настаняването/. Решението не е обжалвано пред окръжен съд.

Гр.д. № 538/2018 г. е образувано на 30.04.2018 г. по подадена молба
от АСП, дирекция „СП“ – Алфатар от същата дата, правно основание чл. 30,
ал.  2  от ЗЗДт,  чл.  26,  във вр.  с чл.  29,  т.  6  и т.  9  от ЗЗДт. Към молбата е
приложен социален доклад, изготвен от АСП-Алфатар. Разпределено е на
доклад в деня на образуване. С разпореждане от 02.05.2018 г. делото е
насрочено за разглеждане на 23.05.2018 г. Съобщенията са изготвени на
02.05.2018 г., връчени на 09.05.2018 г. и на 10.05.2018 г. Решението е
постановено на 23.05.2018 г., обективирано в протокола от проведено о.с.з. от
същата дата /прекратено е настаняването на детето в семейството на неговите
баба и дядо по бащина линия/. Решението не е обжалвано пред окръжен съд.

Гр.д. № 481/2018 г. е образувано на 18.04.2018 г. по подадена молба
от АСП, дирекция „СП“ – Силистра от същата дата, правно основание чл. 27,
ал. 1 от ЗЗДт, във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗЗДт, във вр. с чл. 33, ал. 1 от
ППЗЗДт. Към молбата е приложен социален доклад, изготвен от АСП-
Силистра. Разпределено е на доклад в деня на образуване. С разпореждане от
19.04.2018 г. делото е насрочено за разглеждане на 23.05.2018 г. Съобщенията
са изготвени на 23.04.2018 г., връчени на 24.04.2018 г. и 26.04.2018 г. С
протоколно определение от 23.05.2018 г. съдът не е дал ход на делото и го е
отложил за 25.06.2018 г., тъй като времето от постъпване на молбата до
датата на настоящото съдебно заседание не е било достатъчно за залепване на
уведомление на постоянния адрес на законния представител на детето.
Наредено е да се залепи уведомление на постоянния адрес на законния
представител на детето. С протоколно определение от 25.06.2018 г. съдът е
отложил делото за 10.09.2018 г., поради нередовното призоваване на страната
и нейния законен представител. Решението е постановено на 10.09.2018 г.,
обективирано в протокола от проведено о.с.з. от същата дата /детето е
настанено за отглеждане в професионално приемно семейство за срок от три
години, считано от влизане в сила на решението или до настъпване на друго
основание за прекратяването й/. Решението не е обжалвано пред окръжен съд.
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На доклад на съдия Жанет Борова
Гр.д. № 1357/2017 г. е образувано на 23.08.2017 г. по подадена молба

от АСП, дирекция „СП“ – Силистра от същата дата, правно основание чл. 30,
ал. 2, във вр. с чл. 29, т. 9, чл. 27, ал. 1, чл. 4, ал. 1, т. 5, и чл. 25, т.2 и т. 3 от
ЗЗДт. Към молбата е приложен социален доклад, изготвен от АСП-Силистра.
Разпределено е на доклад в деня на образуване. С разпореждане от 29.08.2017
г. делото е насрочено за разглеждане на 25.09.2017 г. Съобщенията са
изготвени на 31.08.2017 г., връчени на 01.09.2017 г. Решението е постановено
на 25.09.2017 г., обективирано в протокола от проведено о.с.з. от същата дата
/прекратено е настаняването на детето в ЦНСТД без увреждания и детето е
настанено в ЦНСТДМУ-гр. Силистра за срок до навършване на 18-годишна
възраст, считано от датата на влизане в сила на решението/. Решението не е
обжалвано пред окръжен съд.

Гр.д. № 851/2017 г. е образувано на 31.05.2017 г. по подадена молба
от АСП, дирекция „СП“ – Силистра от същата дата, правно основание чл. 25,
ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗЗДт, във вр с чл. 27, ал. 1 и чл. 4,ал. 1, т. 4 от ЗЗДт. Към
молбата е приложен социален доклад, изготвен от АСП-Силистра.
Разпределено е на доклад в деня на образуване. С разпореждане от 02.06.2017
г. делото е насрочено за разглеждане на 26.06.2017 г. Съобщенията са
изготвени на 05.06.2017 г., връчени на 06.06.2017 г., 07.06.2017 г. и на
12.06.2017 г. Решението е постановено на 26.06.2017 г., обективирано в
протокола от проведено о.с.з. от същата дата /детето е настанено в
семейството на негови роднини по майчина линия, до навършване на 18-
годишна възраст, считано от датата на влизане в сила на решението/.

Гр.д. № 488/2018 г. е образувано на 19.04.2018 г. по подадена молба
от АСП, дирекция „СП“ – Силистра от същата дата, правно основание чл. 30,
ал. 2 във вр. с  чл. 29, т. 6 от ЗЗДт. Към молбата е приложен социален доклад,
изготвен от АСП-Силистра. Разпределено е на доклад в деня на образуване. С
разпореждане от 20.04.2018 г. делото е насрочено за разглеждане на
10.05.2018 г. Съобщение е изготвено на 23.04.2018 г., връчено на 24.04.2018 г.
На проведено на 10.05.2018 г. о.с.з. не е даден ход на делото, с оглед
нередовното призоваване на страните и делото е отложено за 31.05.2018 г.
Изготвено е съобщение на 15.05.2018 г., връчено на 22.05.2018 г. Решението е
постановено на 31.05.2018 г., обективирано в протокола от проведено о.с.з. от
същата дата /прекратено е настаняването на децата в семейството на бабата
по бащина линия/. Решението не е обжалвано пред окръжен съд.

Гр.д. № 911/2018 г. е образувано на 09.07.2018 г. по подадена молба
от АСП, дирекция „СП“ – Алфатар от същата дата, правно основание чл. 26,
ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 2 от ЗЗДт. Към молбата е приложен социален доклад,
изготвен от АСП-Алфатар. Разпределено е на доклад в деня на образуване. С
разпореждане от 10.07.2018 г. делото е насрочено за разглеждане на
26.07.2018 г. Съобщенията са изготвени на 11.07.2018 г., връчени на
16.07.2018 г. На проведено на 26.07.2018 г. о.с.з. не е даден ход на делото,
поради нередовното призоваване на страните, делото е отложено за
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21.08.2018 г. В о.с.з. на 21.08.2018 г. съдът е изслушал непълнолетното дете в
присъствието на социалния работник. Решението е постановено на 21.08.2018
г., обективирано в протокола от проведено о.с.з. от същата дата
/непълнолетното дете е настанено в Кризисен център за деца, жертви на
насилие и трафик-гр. Алфатар, за срок от шест месеца, считано от датата на
настаняване по административен ред или до настъпване на обстоятелства за
промяна на мярката за закрила на детето/. Решението не е обжалвано пред
окръжен съд.

На доклад на съдия Мария Петрова
Гр.д. № 744/2017 г. е образувано на 11.05.2017 г. по подадена молба

от АСП, дирекция „СП“ – Алфатар от същата дата, правно основание чл. 26,
във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 1, т. 2 и т.4 от ЗЗДт. Към молбата е приложен
социален доклад, изготвен от АСП-Севлиево. Разпределено е на доклад в
деня на образуване. С разпореждане от 18.05.2017 г. делото е насрочено за
разглеждане на 14.06.2017 г. Съобщенията са изготвени на 19.05.2017 г.,
връчени на 23.05.2017 г. и на 30.05.2017 г. На проведено на 14.06.2017 г. о.с.з.
съдът е изслушал детето и е посочил, че ще се произнесе с решение в срок до
14.07.2017 г. Решението е постановено на 29.06.2017 г. /детето е настанено в
Кризисен център за деца, жертви на насилие и трафик-гр. Алфатар за срок до
12.10.2017 г./  Решението не е обжалвано пред окръжен съд.

Гр.д. № 430/2017 г. е образувано на 16.03.2017 г. по подадена молба
от АСП, дирекция „СП“ – Силистра от същата дата, правно основание чл. 27
във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 3 и чл. 25, ал. 2 от ЗЗДт. Към молбата е приложен
социален доклад, изготвен от АСП-Силистра. Разпределено е на доклад в
деня на образуване. С разпореждане от 23.03.2017 г. делото е насрочено за
разглеждане на 19.04.2017 г. Съобщенията са изготвени на 24.03.2017 г.,
връчени на 27.03.2017 г. и на 06.04.2017 г. На проведено на 19.04.2017 г. о.с.з.
съдът е изслушал детето и е посочил, че ще се произнесе с решение в срок до
19.05.2017 г. Решението е постановено на 10.05.2017 г. /детето е настанено в
ЦНСТ-гр. Силистра за срок до 16.08.2017 г./. Решението не е обжалвано пред
окръжен съд.

Гр.д. № 1219/2018 г. е образувано на 30.08.2018 г. по подадена молба
от АСП, дирекция „СП“ – Силистра от същата дата, правно основание чл. 27,
ал.  1  във вр.  с чл.  25,  ал.  1,  т.  3  от ЗЗДт и чл.  33 от ППЗЗДт.  Към молбата е
приложен социален доклад, изготвен от АСП-Силистра. Разпределено е на
доклад в деня на образуване. С разпореждане от 17.09.2018 г. съдът е указал
на молителя да представи преписи от молбата и доказателствата към нея за
всяка от заинтересованите страни в 7-дневен срок от получаване на
съобщението. Указанията са изпълнени на 26.09.2018 г. С разпореждане от
27.09.2018 г. делото е насрочено за разглеждане на 24.10.2018 г. Съобщенията
са изготвени на 27.09.2018 г., връчени на 28.09.2018 г., 01.10.2018 г. и на
08.10.2018 г. На проведено на 24.10.2018 г. о.с.з. съдът е докладвал делото,
дал е ход по същество и е посочил, че ще се произнесе с решение в срок до
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26.11.2018 г. Решението е постановено на 20.11.2018 г. /детето е настанено в
приемно семейство за срок от три години от влизане в сила на съдебното
решение/. Решението не е обжалвано пред окръжен съд.

Гр.д. № 489/2018 г. е образувано на 19.04.2018 г. по подадена молба
от АСП, дирекция „СП“ – Силистра от същата дата, правно основание чл. 27
във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗДт. Към молбата е приложен
социален доклад, изготвен от АСП-Силистра. Разпределено е на доклад в
деня на образуване. С разпореждане от 24.04.2018 г. делото е насрочено за
разглеждане на 21.05.2018 г. Съобщенията са изготвени на 25.04.2018 г.,
връчени на 26.04.2018 г., 27.04.2018 г., 02.05.2018 г. и на 03.05.2018 г. На
проведено на 21.05.2018 г. о.с.з. съдът е изслушал детето и е възложил
изготвянето на допълнителен социален доклад на АСП, делото е отложено за
13.06.2018 г. На проведено на 13.06.2018 г. о.с.з. съдът е възложил
изготвянето на още един допълнителен социален доклад на АСП, делото е
отложено за 27.06.2018 г. На проведено на 27.06.2018 г. о.с.з. съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение в срок до 27.07.2018 г. С решение от 23.07.2018
г., съдът е отхвърлил като неоснователно искането на дирекция „СП”-
Силистра за настаняване на детето в семейството на неговата баба по бащина
линия. С решение от 08.10.2018 г. по гр.д. № 203/2018 г. по описа на ОС-
Силистра е потвърдено първоинстанционното решение.

КОНСТАТАЦИИ: Делата, разглеждани по реда на Закона за закрила
на детето, са образувани и разпределяни в деня на подаване на молбата в
съда. С разпореждане от деня на образуване, на следващи ден, до 14 дни след
това, съдът се е произнасял по представените с молбата доказателства и е
насрочвал делото за разглеждане в съдебно заседание в рамките на един
месец, месец и половина, дори и по-рано – до 17 дни. Преимуществено
решенията са постановявани още в първото открито съдебно заседание и в
сроковете, в които са провеждани първите открити заседания. Обявявани са
на страните, като решението е обективирано в протокола от проведеното
открито съдебно заседание. По изключение съдиите са се произнасяли в по-
големи, но разумни срокове по време на съдебната ваканция, както и в
случаите, в които делата са отлагани и са насрочвани следващи заседания.

Граждански дела по Закона за защита срещу домашното насилие

За 2017 г. общо 23 дела, разгледани в открито заседание, по съдии,
както следва:

Съдия Люба Стоилкова – 4 бр.
Съдия Жанет Борова – 6 бр.
Съдия Мария Петрова – 7 бр.
Съдия Елена Чернева –6 бр.



49

За 2018 г. общо 19 дела, разгледани в открито съдебно заседание, по
съдии, както следва:

Съдия Люба Стоилкова – 5 бр.
Съдия Жанет Борова – 6 бр.
Съдия Мария Петрова – 5 бр.
Съдия Елена Чернева –3 бр.

На доклад на съдия Елена Чернева
Гр.д. № 1105/2017 г. е образувано на 07.07.2017 г. по молба с правно

основание чл. 8, т. 1 от ЗЗДН, постъпила в съда на същата дата. Разпределено
е на докладчик в деня на образуване. С определение от 07.07.2017 г. делото е
насрочено за разглеждане в с.з. на 17.07.2017 г. На 07.07.2017 г. съдът е издал
заповед за незабавна защита, изпратена на същата дата на РУ на МВР-
Силистра. Проведени са съдебни заседания на 17.07.2017 г. и на 28.08.2017 г.,
като на последното съдът е обявил, че ще се произнесе с решение. Решението
е постановено на 15.09.2017 г.

Гр.д. № 2038/2017 г. е образувано на 04.12.2017 г. по молба с правно
основание чл. 8, ал. 1 във вр. с чл. 18 от ЗЗДН, постъпила в съда на същата
дата. Разпределено е на докладчик в деня на образуване. На 04.12.2017 г.
съдът е издал заповед за незабавна защита, изпратена на същата дата на РУ на
МВР-Силистра. С определение от 04.12.2017 г. делото е насрочено за
разглеждане в с.з. на 18.12.2017 г. На проведено на 18.12.2018 г. с.з. съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение. Решението е постановено на
20.12.2017 г.

Гр.д. № 173/2018 г. е образувано на 01.02.2018 г. по молба с правно
основание чл. 8, т. 1 от ЗЗДН, постъпила в съда на същата дата. Разпределено
е на докладчик в деня на образуване. С определение от 02.02.2018 г. делото е
насрочено в с.з. на 12.02.2018 г. Проведени са о.с.з. на 12.02.2018 г. и на
14.03.2018 г., в което съдът е обявил, че ще се произнесе с решение.
Решението е постановено на 22.03.2018 г., потвърдено с решение на ОС-
Силистра по № гр.д. 94/2018 г.

Гр.д. № 1141/2018 г. е образувано на 07.08.2018 г. по молба с правно
основание чл. 8, във вр. с чл. 18 от ЗЗДН, постъпила в съда на същата дата.
Разпределено е на докладчик в деня на образуване. На 17.08.2018 г. съдът е
издал заповед за незабавна защита, изпратена на същата дата на РУ на МВР-
Силистра. С определение от 17.08.2018 г. делото е насрочено за разглеждане
в с.з. на 27.08.2018 г. На проведено на 27.08.2018 г. с.з. съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение. Решението е постановено на 29.08.2018 г.

На доклад на съдия Жанет Борова
Гр.д. № 198/2017 г. е образувано на 06.02.2017 г. по молба с правно

основание чл. 8, ал. 1, във вр. с чл. 18, ал. 1 от ЗЗДН, постъпила в съда на
същата дата. Разпределено е на докладчик в деня на образуване. С
разпореждане от 06.02.2017 г. делото е насрочено за разглеждане в с.з. на
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23.02.2017 г. Проведени са с.з. на 23.02.2017 г., 16.03.2017 г., 13.04.2017 г.,
като на последното заседание, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в
срок. Решението е постановено на 23.06.2017 г., на същата дата е издадена и
заповед за защита.

Гр.д. № 1759/2017 г. е образувано на 19.10.2017 г. по молба с правно
основание чл. 8, ал. 1 от ЗЗДН, постъпила в съда на същата дата.
Разпределено е на докладчик в деня на образуване. С разпореждане от
19.10.2017 г. молбата е оставена без движение. С разпореждане от 19.10.2017
г. делото е насрочено за разглеждане в с.з. на 09.11.2017 г. На проведено на
09.11.2017 г.   съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок.
Решението е постановено на 08.12.2017 г., на същата дата е издадена и
заповед за защита.

Гр.д. № 939/2018 г. е образувано на 17.07.2018 г. по молба с правно
основание чл. 8, във вр. с чл. 18 от ЗЗДН, постъпила в съда на същата дата.
Разпределено е на докладчик в деня на образуване. На 17.07.2018 г. е
издадена заповед за незабавна защита, в която е посочено, че делото е
насрочено за разглеждане в с.з. на 21.08.2018 г. Проведени са с.з. на
21.08.2018 г. и на 04.10.2018 г., когато съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение в срок. Решението е постановено на 18.12.2018 г., на същата дата е
издадена и заповед за защита.

Гр.д. № 1358/2018 г. е образувано на 02.10.2018 г. по молба с правно
основание чл. 8, ал. 1 във вр. с чл. 18, ал. 1 от ЗЗДН, постъпила в съда на
същата дата. Разпределено е на докладчик в деня на образуване. С
разпореждане от 02.10.2018 г. делото е насрочено за разглеждане в с.з. на
25.10.2018 г. На 25.10.2018 г. е издадена заповед за незабавна защита,
обективирана в протокола от проведено с.з. на 25.10.2018 г. Изпратена на
25.10.2018 г. на РУ-Полиция-гр. Силистра. На проведено на 15.11.2018 г. с.з.
делото е обявено за решаване. Решението е постановено на 14.12.2018 г. На
същата дата е издадена заповед за защита.

На доклад на съдия Люба Стоилкова
Гр.д. № 675/2017 г. е образувано на 26.04.2017 г. по молба с правно

основание чл. 8 от ЗЗДН, постъпила в съда на същата дата. Разпределено е на
докладчик в деня на образуване. На 02.05.2017 г. е издадена заповед за
незабавна защита, изпратена на РУ-Силистра на 03.05.2017 г. С разпореждане
от 26.04.2017 г. делото е насрочено за разглеждане в с.з. на 02.05.2017 г.
Проведени са с.з. на 02.05.2017 г. и на 09.05.2017 г., като на последното
заседание, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 10.06.2017 г.
Решението е постановено на 09.05.2017 г., на 10.05.2017 г. е издадена и
заповед за защита. На 10.05.2017 г. в о.с.з. съдът е обявил решението на
страните.

Гр.д. № 2050/2017 г. е образувано на 04.12.2017 г. по молба с правно
основание чл. 8 от ЗЗДН, постъпила в съда на същата дата. Разпределено е на
докладчик в деня на образуване. С определение от 04.12.2017 г. съдът е



51

оставил без уважение молбата за издаване на заповед за незабавна защита. С
разпореждане от 04.12.2017 г. делото е насрочено за разглеждане в с.з. на
12.12.2017 г. На проведено на 12.12.2017 г. с.з., съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение до 19.12.2017 г. Решението е постановено на 13.12.2017
г., на същата дата е издадена и заповед за защита.

Гр.д. № 1320/2018 г. е образувано на 26.09.2018 г. по молба с правно
основание чл. 8 от ЗЗДН, постъпила в съда на същата дата. Разпределено е на
докладчик в деня на образуване. С разпореждане от 26.09.2018 г. делото е
насрочено за разглеждане в с.з. на 02.10.2018 г. Проведени са с.з. на
02.10.2018 г., 09.10.2018 г. и на 15.10.2018 г., когато съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение до 26.10.2018 г. Решението е постановено на 24.10.2018
г., на същата дата е издадена и заповед за защита.

Гр.д. № 1/2018 г. е образувано на 02.01.2018 г. по молба с правно
основание чл. 8, във вр. с чл. 18, ал. 1 от ЗЗДН, постъпила в съда на същата
дата. Разпределено е на докладчик в деня на образуване. С определение от
02.01.2018 г. съдът е оставил без уважение молбата за издаване на заповед за
незабавна защита. С разпореждане от 02.01.2018 г. делото е насрочено за
разглеждане в с.з. на 09.01.2018 г. На проведено на 09.01.2018 г. с.з. съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение на 10.01.2018 г. Решението е
постановено на 10.01.2018 г., на същата дата е издадена и заповед за защита.
Решението е обявено на страните в с.з. на 10.01.2018 г. С решение от
22.01.2018 г. е изменена мярката за защита, издадена е и заповед от същата
дата.

На доклад на съдия Мария Петрова
Гр.д. № 864/2017 г. е образувано на 01.06.2017 г. по молба с правно

основание чл. 8, във вр. с чл. 18 от ЗЗДН, постъпила в съда на същата дата.
Разпределено е на докладчик в деня на образуване. На 01.06.2017 г. е
издадена заповед за незабавна защита, изпратена на 02.06.2017 г. на РУ на
МВР-Силистра. С разпореждане от 01.06.2017 г. делото е насрочено за
разглеждане в с.з. на 19.06.2017 г. На проведено на 19.06.2017 г. с.з. съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение в срок до 19.07.2017 г. Решението е
постановено на 14.07.2017 г., на същата дата е издадена и заповед за защита.

Гр.д. № 770/2017 г. е образувано на 18.05.2017 г. по молба с правно
основание чл. 8 от ЗЗДН, постъпила в съда на същата дата. Разпределено е на
докладчик в деня на образуване. На 19.05.2017 г. е издадена заповед за
незабавна защита, изпратена на същата дата на РУ на МВР-Силистра. С
разпореждане от 19.05.2017 г. делото е насрочено за разглеждане в с.з. на
14.06.2017 г. Проведени са с.з. на 14.06.2017 г. и на 03.07.2017 г., когато
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок до 03.08.2017 г.
Решението е постановено на 28.07.2017 г., потвърдено с решение от
19.10.2017 г., постановено по гр.д. № 206/2017 г. на ОС-Силистра.

Гр.д. № 86/2018 г. е образувано на 15.01.2018 г. по молба с правно
основание чл. 8, т. 1 и т. 2 от ЗЗДН, постъпила в съда на същата дата.
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Разпределено е на докладчик в деня на образуване. С разпореждане от
15.01.2018 г. делото е насрочено за разглеждане в с.з. на 05.02.2018 г.
Проведени са с.з. на 05.02.2018 г., 28.02.2018 г. и на 13.03.2018 г., когато
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок до 13.04.2018 г.
Решението е постановено на 30.03.2018 г., на същата дата е издадена и
заповед за защита. Решението е  потвърдено с решение от 28.05.2018 г.,
постановено по в.гр.д. № 101/2018 г. на ОС-Силистра.

Гр.д. № 1012/2018 г. е образувано на 02.08.2018 г. по молба с правно
основание чл. 3, т. 1 във вр. с чл. 8, т.1 от ЗЗДН, постъпила в съда на същата
дата. Разпределено е на докладчик в деня на образуване. С разпореждане от
02.08.2018 г. делото е насрочено за разглеждане в с.з. на 09.08.2018 г. На
02.08.2018 г. е издадена и заповед за незабавна защита, изпратена на същата
дата на РУ на МВР-Силистра. Проведени са с.з. на 09.08.2018 г. и на
18.09.2018 г., когато съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок до
19.10.2018 г. Решението е постановено на 02.10.2018 г., на същата дата е
издадена и заповед за защита. Решението е  потвърдено с решение от
13.12.2018 г., постановено по в.гр.д. № 252/2018 г. на ОС-Силистра.

КОНСТАТАЦИИ: Делата, разглеждани по реда на Закона за защита
от домашното насилие са образувани в деня на постъпване на молбата.
Разпределяни са на докладчик в деня на образуване. Съдиите в съответствие с
разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗЗДН са се произнасяли незабавно по
постъпилите молби и са насрочвали открито съдебно заседание. Изолиран
случай е производството по гр. д. № 1141/2018 г., по което докладчикът се е
произнесъл в 10 дневен срок, в период, в който е ползвал годишен отпуск.
При насрочване на открито съдебно заседание е спазен едномесечния срок по
чл. 18, ал. 4 от ЗЗДН. По някои от описаните дела, откритото съдебното
заседание е насрочвано в много кратък срок – 6-7 дни.

Съдът, на основание чл. 18, ал. 1 от ЗЗДН, е издавал заповед за
незабавна защита в срок до 24 часа от постъпването на молбата. Заповедта за
незабавна защита, на основание чл. 18, ал. 2 от ЗЗДН, е връчвана на страните
и е изпращана служебно на РУ на МВР-гр. Силистра. Провеждани са едно,
най-много три съдебни заседания, насрочвани в едномесечен срок.
Проверените дела са приключили с решение, като само по две от тях
решението е обявено в публично заседание на страните, съобразно чл. 15, ал.
1 от ЗЗДН. Следва да се отбележи, че някои от съдиите са насрочвали
съдебните заседания с разпореждания, а други – с определения.

Спрени производства

Граждански дела, по които производството е спирано през 2017 г. са
общо 15, както следва:

Съдия Люба Стоилкова – 3 бр.
Съдия Жанет Борова – 7 бр.
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Съдия Мария Петрова – 2 бр.
Съдия Елена Чернева –3 бр.

Граждански дела, по които производството е спирано през 2018 г. са
общо 13, както следва:

Съдия Люба Стоилкова – 2 бр.
Съдия Жанет Борова – 6 бр.
Съдия Мария Петрова – 4 бр.
Съдия Елена Чернева –1 бр.

Спрени граждански дела към 01.01.2019 година – 9 бр.
Съдия Люба Стоилкова – 3 бр.
Съдия Жанет Борова – 2 бр.
Съдия Мария Петрова – 3 бр.
Съдия Елена Чернева –1 бр.

Проверката на спрените производства установи следното:
Гр.д. № 1325/2016 г. е образувано на 13.09.2016 г. по подадена искова

молба от същата дата. Разпределено е на докладчик на 14.09.2016 г. на съдия
Елена Чернева. С определение от 04.11.2016 г., съдът на основание чл. 229,
ал. 1, т. 4 от ГПК, е спрял производството по делото до приключване на гр.д.
№ 1202/2016 г. по описа на РС-Силистра. Правени са ежемесечни справки за
движението на преюдициалния спор.

Гр.д. № 621/2016 г. е образувано на 10.05.2016 г. по подадена искова
молба от същата дата. Разпределено е на докладчик в деня на образуване на
съдия Люба Стоилкова. С протоколно определение от 13.09.2016 г.
производството по делото е спряно до приключване на производството по
преписка по описа на ОД на МВР-Силистра за 2016 г. и евентуалното
наказателно производство, образувано вследствие на резултатите от
извършената проверка. Правени са справки за движението на цитираната
преписка в интервал 1-2 месеца.

Гр.д. № 965/2016 г. е образувано на 28.06.2016 г. по подадена искова
молба от същата дата. Разпределено е на докладчик в деня на образуване на
съдия Люба Стоилкова. С протоколно определение от 13.01.2017 г., съдът на
основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, е спрял производството по делото по
взаимно съгласие на страните. С определение от 17.07.2017 г. съдът е
прекратил производството по делото, тъй като в 6-месечния срок не е
постъпила молба за възобновяване.

Гр.д. № 804/2017 г. е образувано на 23.05.2016 г. по подадена искова
молба от същата дата. Разпределено е на докладчик в деня на образуване на
съдия Елена Чернева. С протоколно определение от 11.12.2017 г., съдът на
основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, е спрял производството по делото по
взаимно съгласие на страните. С определение от 14.06.2018 г. съдът е
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прекратил производството по делото, тъй като в 6-месечния срок не е
постъпила молба за възобновяване.

Гр.д. № 971/2017 г. е образувано на 23.06.2017 г. по подадена искова
молба от същата дата. Разпределено е на докладчик в деня на образуване на
съдия Мария Петрова. С протоколно определение от 17.01.2018 г., съдът на
основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, е спрял производството по делото по
взаимно съгласие на страните. С определение от 17.09.2018 г. съдът е
прекратил производството по делото, тъй като в 6-месечния срок не е
постъпила молба за възобновяване.

Гр. д. № 2165/2017 г. /съдия Елена Чернева и съдия Мария Петрова/ е
образувано на 22.12.2017 г. по иск за изкупуване на съсобствен имот. С
определение от 30.10.2018 г. съдът е отменил протоколното за даване на ход
по същество от 08.10.2018 г. и е постановил спиране до приключване на гр. д.
№ 2171/2017 г. на Силистренския районен съд. По делото се намира
разпечатка за движението на преюдициалното производство, която обаче
отразява движението му към момент, предхождащ спирането - 07.06.2018 г.
Няма данни за етапа, на който се намира след тази дата, независимо, че и
обуславящото е висящо пред същия съд. Заб. Делото е описано и в
категорията на делата с определения за отмяна на дадения ход по същество.

Гр.д. № 1358/2017 г. е образувано на 23.08.2017 г. по подадена искова
молба от същата дата. Разпределено е на докладчик в деня на образуване на
съдия Жанет Борова. С определение от 05.10.2017 г., съдът на основание чл.
229, ал. 1, т. 1 от ГПК, е спрял производството по делото по взаимно съгласие
на страните. С определение от 25.04.2018 г. съдът е прекратил
производството по делото, тъй като в 6-месечния срок не е постъпила молба
за възобновяване.

Гр.д. № 208/2018 г. е образувано на 09.02.2018 г. по подадена искова
молба от същата дата. Разпределено е на докладчик в деня на образуване на
съдия Жанет Борова. С определение от 29.03.2018 г., съдът е спрял
производството по делото до произнасяне с влязъл в сила съдебен акт по
частна жалба по ч.гр.д № 2172/2017 г. по описа на РС-Силистра. С
определение от 12.07.2018 г. производството по делото е възобновено.

КОНСТАТАЦИИ: При проверка на спрените производства се
установи, че делата са администрирани периодично, съобразно изискванията
на ПАС. Деловодителите са извършвали периодични проверки, когато
производството е било спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК.
Изолиран случай е гр. д. № 2165/2017 г., по което липсват данни за актуалния
статус на обуславящото производство. В случаите, в които производството е
било спряно по взаимно съгласие на страните /чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК/,
съдът е следил служебно за постъпване на молба за възобновяване на
производството и след изтичане на 6-месечния срок, делото е било
прекратявано. За спрените към момента на извършване на проверката
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производства, са налице данни, че не са отпаднали пречките за движението
им.

Отводи на съда за периода на проверката

В съда се води регистър на отводите от 2014 г.Обобщената
информация за периода на проверката е следната: за 2017 г. са направени
общо 36 отводи, а за 2018 г. – 18 бр. отводи, по съдии, както следва:

За 2017 г.
Съдия Люба Стоилкова – 2 бр.
Съдия Жанет Борова – 7 бр.
Съдия Мария Петрова – 3 бр.
Съдия Елена Чернева –24 бр.

За 2018 г.
Съдия Люба Стоилкова – 3 бр.
Съдия Жанет Борова – 6 бр.
Съдия Мария Петрова – 4 бр.
Съдия Елена Чернева – 5 бр.

Гр.д. № 1467/2016 г. е образувано и разпределено на 12.10.2016 г. по
подадена искова молба от същата дата, на доклад на съдия Борова. С
разпореждания/определения от 16.01.2017 г. до 14.02.2017 г. всички съдии са
се отвели от разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, с
мотиви, че исковата молба е предявена от служител на РС-Силистра. С писмо
от 20.02.2017 г. делото е изпратено на ОС-Силистра за определяне на
компетентен съд за разглеждането му.

Гр.д. № 339/2016 г. е образувано и разпределено на 15.03.2016 г. по
подадена искова молба от същата дата, на доклад на съдия Жанет Борова. С
протоколно определение от 26.01.2017 г. съдия Борова, на основание чл. 22,
ал. 1, т. 6 от ГПК, се е отвела от разглеждане на делото, като е уважила
съображенията на ищеца, изложени в молба. С разпореждане от 31.01.2017 г.
съдия Елена Чернева, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, се е отвела от
разглеждане на делото, с мотив че съдията-докладчик и нейният съпруг са в
близки отношения с ищеца по делото. Делото е преразпределено на съдия
Люба Стоилкова и същото е приключило с решение от 31.05.2017 г.

Гр.д. № 1127/2017 г. е образувано и разпределено на 12.07.2017 г. по
подадена искова молба от същата дата, на доклад на съдия Мария Петрова. С
разпореждания/определения от 13.07.2017 г. до 18.07.2017 г. всички съдии са
се отвели от разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, с
мотиви, че исковата молба е предявена от служител на РС-Силистра. С писмо
от 18.07.2017 г. делото е изпратено на ОС-Силистра за определяне на
компетентен съд за разглеждането му.
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Гр.д. № 649/2018 г. е образувано и разпределено на 23.05.2018 г. по
подсъдност, на доклад на съдия Жанет Борова. С разпореждания/определения
от 29.05.2018 г. до 20.06.2018 г. всички съдии са се отвели от разглеждане на
делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, с мотиви, че исковата молба е
предявена срещу председателя на РС-Силистра. С писмо от 21.06.2018 г.
делото е изпратено на ОС-Силистра за определяне на компетентен съд за
разглеждането му.

Гр.д. № 934/2018 г. е образувано и разпределено на 12.07.2018 г. по
подадена искова молба от същата дата, на доклад на съдия Жанет Борова. С
разпореждания/определения от 12.07.2018 г. до 16.07.2018 г. всички съдии са
се отвели от разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, с
мотиви, че исковата молба е предявена от служител на РС-Силистра. С писмо
от 17.07.2018 г. делото е изпратено на ОС-Силистра за определяне на
компетентен съд за разглеждането му.

Гр.д. № 136/2018 г. е образувано и разпределено на 26.01.2018 г. по
подадена искова молба от същата дата, на доклад на съдия Жанет Борова. С
разпореждания/определения от 29.01.2018 г. до 20.02.2018 г. всички съдии са
се отвели от разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, с
мотиви, че ответник по делото е РС-Силистра. С писмо от 20.02.2018 г.
делото е изпратено на ОС-Силистра за определяне на компетентен съд за
разглеждането му.

Гр.д. № 540/2018 г. е образувано и разпределено на 02.05.2018 г. по
подадена искова молба от същата дата, на доклад на съдия Елена Чернева. С
определение от 03.05.2018 г. съдия Чернева, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от
ГПК се е отвела от разглеждане на делото с мотив, че съпругът й е
процесуален представител на ищеца. На 04.05.2018 г. делото е
преразпределено на съдия Мария Петрова.

КОНСТАТАЦИИ: Като цяло броят на делата, по които съдиите са се
отстранили от разглеждането им не е голям – по 36 през 2017 г. и по 18 през
2018 г. По 24 дела през 2017 г. се е отвела съдия Чернева, която се е
отстранявала най-често на основание чл. 22, ал. 1, т. 2, предл. 1-во ГПК.
Съдиите са се отстранявали от разглеждане на делата с мотивирани
разпореждания/определения, с оглед на обстоятелството, че страна в
производствата е служител на съда или процесуален представител на
страната, е съпруг на съдията-докладчик. В случаите, в които страна в
производството е бил служител на съда или исковата молба е предявена
срещу председателя на съда, всички съдии са се отвеждали от разглеждане на
делото в кратки срокове и същото е изпращано на ОС-Силистра за
определяне на компетентен съд за разглеждането му. Не са констатирани
пропуски или забава по този вид дела от проверката.

Отсрочени цели съдебни заседания за периода на проверката
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Общо отсрочени цели съдебни заседания (с едно или повече
насрочени дела в заседателния ден) за периода на проверката са както следва:

За 2017 г. са отсрочени общо 12 цели съдебни заседания, а за 2018 г. –
26, по съдии, както следва:

Съдия Люба Стоилкова – 1 бр. за 2017 г.; 8 бр. за 2018 г.
Съдия Жанет Борова – за 2017 г.-няма; 11 бр. за 2018 г.
Съдия Мария Петрова – за 2017 г.-няма; 6 бр. за 2018 г.
Съдия Елена Чернева – 11 бр. за 2017 г.; 1 бр. за 2018 г.

КОНСТАТАЦИИ: Видно от представената информация причините
за отсрочване на цели съдебни заседания са свързани основно с
командироване или с отпуск на съдията-докладчик, както и с оглед
обявяването на деня на заседанието за почивен ден по чл. 154, ал. 2 от КТ.

По гр.д. № 216/2017 г., № 528/2017 г., № 558/2017 г., № 1103/2017 г.,
№ 1371/2017 г., № 1492/2017 г. и № 1535/2017 г. съдебното заседание е било
отсрочено, поради участието на съдията-докладчик в обучителен семинар.
Следва да бъдат избягвани причините за отсрочване на цели съдебни
заседания в интерес на страните в процеса.

Граждански дела с отменен ход по същество /ОХС/

Делата, по които е постановено определение за отмяна на хода по
същество през двете проверявани години са общо 6 – за 2017 г. – 4 и за 2018
г. – 2, по съдии, са както следва:

За 2017 г. – съдия Жанет Борова – 1 бр. и съдия Мария Петрова – 3 бр.
За 2018 г. – съдия Мария Петрова – 2 бр.

Гр. д. 842/2016 г. /съдия Жанет Борова/ е образувано на 13.06.2016 г.
по искова молба за делба. В съдебно заседание от 19.12.2016 г. е даден ход по
същество във втора фаза на производството. На 05.01.2017 г. са постъпили
молби от страните за възобновяване на производството поради постигнато
съгласие за спогодба. С определение от 16.01.2017 г. съдът е отменил
определението си от 19.12.2016 г. за даване на ход по същество и е насрочил
делото в открито заседание за 02.02.2017 г. С протоколно определение от тази
дата съдът е одобрил постигнатата спогодба и е прекратил производството.

Гр. д. 1876/2016 г. /съдия Жанет Борова и съдия Мария Петрова/ е
образувано на 02.12.2016 г. по облигационен иск от същата дата. С
разпореждане от 26.01.2017 г. съдия Борова се е отвела от разглеждане на
делото, след като е уважила искане на ищеца в този смисъл. На 30.01.2017 г.
за докладчик е определена съдия Мария Петрова. В съдебно заседание от
09.02.2017 г. съдът е дал ход по същество. С определение от 10.03.2017 г.,
постановено в срока за решаване на делото, съдът е отменил протоколното
определение за даване на ход по същество, прекратил е производството и е
разпоредил да се изпрати по компетентност на Административен съд –
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Силистра. За да постанови диспозитив в този смисъл, съдът е изложил
съображения, че делото подлежи на разглеждане по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Определението е обжалвано с частна
жалба от 20.03.2017 г., по която на 03.04.2017 г. е образувано в. ч. гр. д. №
68/2017 г. на Силистренския окръжен съд. С определение от 04.04.2017 г.
въззивният съд е отменил обжалвания акт и е върнал делото на
първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените
действия. Делото е приключило с решение от 27.06.2017 г.

Гр. д. № 2165/2017 г. /съдия Елена Чернева и съдия Мария Петрова/ е
образувано на 22.12.2017 г. по иск за изкупуване на съсобствен имот. Делото
е преразпределено на съдия Петрова на 04.10.2018 т. на основание
Разпореждане № 40/03.10.2018 г. на председателя на съда, поради
командироване на титуляря. В съдебно заседание от 08.10.2018 г. съдът е дал
ход по същество и е обявил делото за решаване. С определение от 30.10.2018
г. съдът е отменил протоколното за даване на ход по същество и е постановил
спиране до приключване на гр. д. № 2171/2017 г. на Силистренския районен
съд, след като е приел, че представените по делото доказателства сочат, че
същото има обуславящ характер за настоящото. По делото се намират копия
на исковата молба, други книжа и разпечатка за движението на
преюдициалното производство, която обаче отразява статуса му към
07.06.2018 г. Няма данни за развитието му след тази дата, независимо, че и
обуславящото дело е висящо пред същия съд.

Гр. д. № 1597/2016 г. /съдия Мария Петрова/ е образувано на
31.10.2016 г. по искова молба по чл. 422 ГПК. В съдебно заседание от
05.04.2017 г. е даден ход по същество. С определение от 09.05.2017 г.,
постановено в срока за решаване, съдът е отменил протоколното си
определение за даване на ход по същество, поставил е допълнителни въпроси
към вещото лице и е насрочил делото за 14.06.2017 г. На тази дата повторно е
даден ход по същество и е постановено решение на 07.07.2017 г.

Гр. д. № 132/2017 г. /съдия Мария Петрова/ е образувано на
25.01.2017 г. по иск по чл. 422 ГПК. В съдебно заседание от 26.04.2017 г. е
даден ход по същество и делото е обявено за решаване.В срока за
произнасяне, на 26.04.2017 г., е постъпила молба от ответника, редовно
уведомен видно от протокола, че делото е гледано без негово участие. С
определение от 28.04.2017 г. от 28.04.2017 г. съдът е приел молбата за
основателна, тъй като делото действително е било насрочено за 14.30 ч., а в
протокола е отбелязано, че е приключило в 14.20 ч. По тези съображения е
отменил дадения ход по същество и е насрочил делото за нова дата –
22.05.2017 г. В заседание от тази дата повторно е даден ход по същество и
решение е постановено на 26.06.2017 г.

Гр. д. № 1271/2017 г. /съдия Мария Петрова/ е образувано на
03.08.2017 г. по искова молба за делба. В съдебно заседание от 21.02.2018 г. е
даден ход по същество, като в същото съдът го е отменил с друго протоколно
определение, след като е приел, че от изявленията на страните се установява,
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че спорът не е изяснен. В заседание от 07.03.2018 г. повторно е даден ход по
същество. С определение от 28.03.2018 г. повторно е отменен дадения ход по
същество и производството е оставено без движение с указания, след като
съдът е констатирал, че делото не е изяснено от фактическа страна по
отношение на имотите, предмет на делбата. В определението е посочено, че
след изпълнение на указанията, ще бъде назначена допълнителна експертиза.
В заседание от 07.11.2018 г. е даден ход по същество. Решение за допускане
на делбата е постановено на 07.12.2018 г. С протоколно определение от
06.02.2019 г., постановено във втора фаза, съдът е спрял производството на
основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК с предупреждение за последиците по чл.
231 ГПК. С определение от 17.09.2019 г. съдът е прекратил производството
по делото, след като е констатирал, че в шестмесечния срок не е направено
искане за възобновяването му.

КОНСТАТАЦИИ: Съгласно предоставената от съда справка, през
двете години са постановени общо шест определения за отмяна на дадения
ход по същество - пет от които по дела на съдия Мария Петрова и едно,
постановено от съдия Жанет Борова. Анализът на отделните случаи сочи, че
част от причините имат субективен характер – късно установяване от
докладчика, че делото подлежи на разглеждане по друг процесуален ред и
съдът не компетентен да го разгледа; за събиране на доказателства; поради
наличие на преюдициален спор, имащ обуславящо значение за делото. По
останалите дела ходът е отменен по обективни причини – сезиране на съда в
срока за произнасяне с молба за постигната между страните спогодба; за
участие на редовно уведомена страна, която не е присъствала в заседанието,
поради разглеждането му от съда в по-ранен начален час от обявения.
Общият брой на определенията, с които съдът е отменял дадения ход по
същество през двете години, е незначителен. Отделно от това, фактите сочат
намаляване на техния брой през 2018 година. Това позволява да се направи
категоричен извод, че съдиите са извършвали много добра предварителна
подготовка по делата си и прилагането на този процесуален способ не бил
честа причина за отлагане на сроковете за разглеждането и приключването
им.

Частни производства

Частни граждански дела, образувани по реда на чл. 390 ГПК

Обезпечения по реда на чл. 390 ГПК за 2017 г. и 2018 г., са както
следва:

За 2017 г.  – по молби за допускане на обезпечение на бъдещ иск по
чл. 390 от ГПК – 18 броя дела, от тях по 9 бр. дела молбите са уважени
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изцяло; по 2 дела – молбите са уважени отчасти; по 4 бр. дела – молбите са
оставени без уважение; по 3 бр. дела – производството е прекратено.

Съдия Люба Стоилкова – 3 бр., от които – 1 молба -  уважена; 1 молба
– оставена без уважение и 1 производство – прекратено.

Съдия Жанет Борова – 5 бр., от които – 4 молби -  уважени; 1 молба –
оставена без уважение.

Съдия Мария Петрова – 6 бр., от които – 2 молби -  уважени; 1 молба
– уважена отчасти, 2 - оставени без уважение и 1 производство – прекратено.

Съдия Елена Чернева –4 бр., от които – 2 молби -  уважени; 1 -
оставена без уважение и 1 производство – прекратено.

За 2018 г. – по молби за допускане на обезпечение на бъдещ иск по чл.
390 от ГПК – 13 броя дела, от тях по 9 бр. дела молбите са уважени изцяло, а
по 4 дела – молбите са уважени отчасти.

съдия Люба Стоилкова – 4 бр., от които 2 молби уважени изцяло и 2
уважени отчасти

съдия Жанет Борова – 2 бр. молби и двете уважени изцяло.
съдия Мария Петрова – 3 бр., от които 1 молба уважена изцяло и 2

молби  уважени отчасти.
съдия Елена Чернева –4 броя молби и четирите уважени изцяло.

Ч. гр. д. № 1659/2017 г. /съдия Елена Чернева/ е образувано на
05.10.2017 г. по молба по чл. 390 ГПК от същата дата за допускане на
обезпечение чрез налагане на запор върху банкови сметки. Делото е
разпределено и предоставено на определения докладчик в деня на неговото
образуване. С определение от 05.10.2017 г. съдът е допуснал исканото
обезпечение до размера на претендираната сума, определил е едномесечен
срок за предявяване на обезпечения иск, указал е на молителя да представи
доказателство за предявяване на иска в определения срок и последиците от
непредставянето на такова. В определението на съда не е посочено от кога
тече определеният едномесечен срок за предявяване на иска. Препис от
определението е изпратено на молителя със съобщение от 06.10.2017 г.,
връчено на 09.10.2017 г. С определение от 08.01.2018 г. е отменено
допуснатото обезпечение, след като съдът е приел, че в указания едномесечен
срок не са представени доказателства за предявяване на иска. Липсва
диспозитив за обезсилване на издадената обезпечителна заповед.

На съдия Чернева е проверено и ч. гр. д. № 751/2017 г., по което е
процедирано по същия начин.

Ч. гр. д. № 714/2018 г. /съдия Елена Чернева/ е образувано на
31.05.2018 г. по молба по чл. 390 ГПК от същата дата за допускане на
обезпечение на бъдещ иск, изпратен по компетентност от Окръжен съд –
Силистра. Делото е предадено на определения докладчик в деня на
образуването. С молбата се иска допускане на обезпечение чрез налагане на
запор върху банкови сметки на длъжника. С определение от 31.05.2018 г.



61

съдът е допуснал исканото обезпечение върху сметки в посочените банки до
размера на претендираната по бъдещия иск сума, указал е 1-месечен срок за
предявяването му, считано от деня на постановяване на определението, и е
предупредил за последиците от непредставяне на доказателства. По делото е
приложена обезпечителна заповед от същата дата. Препис от определението е
изпратено на молителя на 01.06.2018 г., връчено на 06.06.2018 г. С
определение от 13.07.2018 г. съдът е отменил допуснатото обезпечение, след
като е констатирал, че в указания срок не са представени доказателства за
предявяване на иска. Съдът не е постановил диспозитив за обезсилване на
обезпечителната заповед.

Ч. гр. д. № 1304/2018 г. /съдия Елена Чернева/ е образувано на
20.09.2018 г. по молба по чл. 390 ГПК от същата дата за допускане на
обезпечение на бъдещ иск чрез запор върху банкови сметки. С определение
от 20.09.2018 г. съдът е допуснал исканото обезпечение до размера на
претендираните по бъдещия иск суми, определил е 1 - месечен срок за
предявяване на исковете, без да посочи от кога тече началният момент,
указал е представяне на доказателства за предявяването и е предупредил за
последиците от неизпълнение на указанията. Препис от определението е
изпратено на 21.09.2018 г., връчено на 03.10.2018 г. На 10.10.2018 г. делото е
преразпределено на съдия Стоилкова, поради командироване на титуляря. На
09.10.2018 г. от молителя е постъпила молба за отмяна на обезпечението.
Отменено е с определение на съда от 16.10.2018 г.

Ч. гр. д. № 964/2017 г. /съдия Жанет Борова/ е образувано на
21.06.2017 г. по молба по чл. 390 ГПК от същата дата за допускане на
обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху дялове на длъжника
от капитала в две дружества. Делото е разпределено и предадено на
определения докладчик в деня на постъпване на молбата. С определение от
21.06.2017 г. съдът е уважил частично молбата по чл. 390 ГПК, определил е
1-месечен срок на молителя за предявяване на иска, без да сочи от кой
момент тече, и е указал последиците при непредставяне на доказателства. На
същата дата е издадена и обезпечителна заповед. Съобщение с препис от
определението е изпратено на молителя на 21.06.2017 г., връчено на
22.06.2017 г. С определение от 04.09.2017 г. е отменено допуснатото
обезпечение, след като съдът е констатирал, че в указания срок не са
представени посочените доказателства.

Ч. гр. д. № 491/2018 г. /съдия Жанет Борова/ е образувано на
20.04.2018 г. по молба по чл. 390 ГПК за допускане на обезпечение на бъдещ
иск чрез запор върху моторни превозни средства. Делото е предадено на
определения докладчик на 20.04.2018 г. С определение от 20.04.2018 г. съдът
е допуснал исканото обезпечение по отношение на едно от посочените
моторни превозни средства, определил е 1-месечен срок за предявяване на
бъдещия иск, без да е посочил от кога тече срокът, и е указал последиците от
неизпълнение на указанията. Препис от определението е изпратен на
молителя със съобщение от 20.04.2018 г., връчено на 24.04.2018 г. На
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21.05.2018 г. от молителя е представено копие на искова молба с входящ
номер, представляващо доказателство за предявяване на иска. На 23.11.2018
г. е постъпила молба от длъжника за отмяна на обезпечението, изпратена с
разпореждане от 29.11.2018 г. за становище в 3-дневен срок от молителя.
Препис от молбата е връчен на молителя на 04.12.2018 г. С определение от
04.02.2019 г. е отменено допуснатото обезпечение, след като в указания срок
съдът е констатирал, че не е постъпило възражение. Липсва диспозитив за
обезсилване на издадената обезпечителна заповед.

Ч. гр. д. № 1272/2018 г. /съдия Жанет Борова/ е образувано на
12.09.2018 г. по молба по чл. 390 ГПК от същата дата за допускане на
обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки.
Делото е предадено за разглеждане на определения съдия в деня на
постъпване на молбата. С определение от 12.09.2018 г. съдът е допуснал
исканото обезпечение върху сметките на длъжника до размера на
претендираната по бъдещия иск сума, определил е 1-месечен срок за
предявяването му, без да сочи от кой момент тече, указал е представяне на
доказателства в този смисъл и последиците от неизпълнение на тези
указания. Препис от определението е изпратено на молителя със съобщение
от 13.09.2018 г., връчено на 17.09.2018 г. На 12.10.2018 г. молителят е
представил искова молба с входящ номер, като доказателство за предявяване
на иска.

Ч. гр. д. № 1211/2017 г. /съдия Люба Стоилкова/ е образувано на
27.07.2017 г. по молба по чл. 390 ГПК от същата дата за допускане на
обезпечение чрез налагане на запор върху вземания на длъжника по
конкретна банкова сметка. Делото е образувано, след като е изпратено по
компетентност от Окръжен съд – Силистра. Разпределено е и е предадено на
определения докладчик в деня на постъпване на молбата. Делото е
разпределено по дежурство чрез опция „ръчно”. С определение от 27.07.2017
г. съдът е допуснал исканото обезпечение на бъдещ иск, определил е
едномесечен срок за предявяване на иска, считано от получаване на
съобщението, указал е представяне на доказателства в тази връзка и
последиците от неизпълнението им. Препис от определението е изпратен на
молителя със съобщение от 27.07.2017 г., връчено на 02.08.2017 г. С
определение от 20.09.2017 г. съдът е отменил допуснатото обезпечение, след
като е констатирал, че не е представено доказателство за предявяване на иска.

На съдия Стоилкова е проверено и ч. гр. д. № 1822/2017 г., по което не
е допуснато обезпечение, но съдът е процедирал в същите срокове.

Ч. гр. д. № 1627/2018 г. /съдия Люба Стоилкова/ е образувано на
19.11.2018 г. по молба по чл. 390 ГПК чрез налагане на възбрана върху
недвижим имот. С молбата е поискано издаване на съдебно удостоверение за
снабдяване със скица на имота и точната му индивидуализация. Делото е
разпределено чрез опция „по дежурство”. Разпореждане на издаване на
удостоверението е постановено на 19.11.2018 г. Уточняваща молба е
постъпила на 22.11.2018 г. С определение от 22.11.2018 г. съдът е допуснал
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обезпечението и е определил едномесечен срок за предявяване на иска,
считано от следващия ден - 23.11.2018 г. Указано е представяне на
доказателство за предявяване на иска и последиците от неизпълнението на
указанията. Препис от определението е изпратен на молителя със съобщение
от 23.11.2018 г., връчено на 05.12.2018 г. На 20.12.2018 г. молителят е
представил искова молба с входящ номер, като доказателство за изпълнение
на указанията. На 25.04.2019 г. е постъпила нова молба от пълномощника за
отмяна на допуснатото обезпечение, по която съдът се е произнесъл с
определение от 07.05.2019 г.

Ч. гр. д. № 432/2018 г. /съдия Люба Стоилкова/ е образувано на
02.04.2018 г. по молба по чл. 390 ГПК от същата дата за допускане на
обезпечение чрез налагане на запор върху ДМА и МПС-та. Разпределено е на
дежурен съдия и му е предадено в деня на постъпване на молбата. С
определение от 02.04.2018 г. съдът е допуснал обезпечението чрез налагане
на запор върху част от посочените активи, определил е едномесечен срок,
считано от 02.04.2018 г. /датата на определението/, указал е представяне на
доказателства за предявяване на иска и последиците от неизпълнение на
указанията в тази връзка и е оставил без уважение искането за запор върху
индивидуализирани движими вещи. Препис от определението е изпратено на
02.04.2018 г., връчено на 03.04.2018 г. С молба от 02.05.2018 г. е представено
доказателство за предявяване на иска – искова молба с входящ номер. С
разпореждане от същата дата съдът е указал делото да му се докладва при
приключване на исковото производство. На 16.05.2018 г. е постъпила молба
от молителя за отмяна на обезпечението. С определение от 22.05.2018 г. е
отменено допуснатото обезпечение.

Ч. гр. д. № 575/2017 г. /съдия Мария Петрова/ е образувано на
07.04.2017 г. /петък/ по молба по чл. 390 ГПК от същата дата, постъпила в
16.08 ч., чрез налагане на запор върху банкови сметки. Разпределено е на
дежурен съдия и му е предадено в деня на постъпване на молбата. С
определение от 10.04.2017 г. съдът е допуснал обезпечението до размера на
претендираната с бъдещия иск сума, постановил е издаване на обезпечителна
заповед, определил е на молителя едномесечен срок за предявяване на иска,
считано от деня на съобщението, и е предупредил молителя, че ако не
представи доказателство за предявяване на иска, служебно ще отмени
допуснатото обезпечение. Препис от определението е изпратено на
10.04.2017 г., връчено на 11.04.2017 г. Доказателство за предявяване на иска е
представено на 10.05.2017 г. – искова молба с входящ номер. Молителят на
25.07.2017 г. е депозирал молба за отмяна на обезпечението. С определение
от 27.07.2017 г. е отменено допуснатото обезпечение.

Ч. гр. д. № 1009/2018 г. /съдия Мария Петрова/ е образувано на
31.07.2018 г. по молба по чл. 390 ГПК от същата дата за допускане на
обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки.
Делото е разпределено на дежурен съдия и му е предадено в деня на
постъпването й. С определение от 31.07.2018 г. съдът е допуснал исканото
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обезпечение, разпоредил е да се издаде обезпечителна заповед, определил е
на молителя едномесечен срок за предявяване на иска, считано от 31.07.2018
г., указал е представяне на доказателства в тази връзка и последиците от
неизпълнението му. Препис от определението е изпратен в деня на
постановяване на определението и е връчено на 06.08.2018 г. С определение
от 27.11.2018 г., в което липсва диспозитив за обезсилване на издадената
обезпечителна заповед, съдът е отменил обезпечението.

Ч. гр. д. № 1026/2018 г. /съдия Мария Петрова/ е образувано на
03.08.2018 г.по молба за допускане на обезпечение от същата дата чрез запор
върху банкови сметки и моторно превозно средство. Разпределено е на
дежурен съдия. С разпореждане от 03.08.2018 г. производството е оставено
без движение, като е указано на молителя да конкретизира остатъка по всяка
фактура, както и удостоверение за застрахователната стойност на МПС-то,
върху което иска запор. Уточняваща молба е постъпила на 08.08.2018 г. С
определение от 08.08.2018 г. съдът е допуснал обезпечение чрез налагане на
запор върху моторно превозно средство, определил е едномесечен срок за
предявяване на бъдещия иск, считано от деня на съобщението, разпоредил е
издаването на обезпечителна заповед след внасяне на определена гаранция и
е указал последиците от непредставяне на доказателства за предявяване на
иска. Молбата е отхвърлена в частта за налагане на запор върху банкови
сметки. Препис от определението е изпратен със съобщение от 09.08.2018 г.,
връчено на същата дата. Доказателство за внасяне на гаранция е представено
с молба от 09.08.2018 г. и на същата дата е издадена обезпечителна заповед.
По делото няма представено доказателство за предявяване на иска, но
обезпечението е отменено едва 08.01.2019 г. На тази дата е постъпило искане
от молителя за отмяна на допуснатото обезпечение, обосновано с уреждане
на отношенията.

КОНСТАТАЦИИ: Всички проверени дела по чл. 390 ГПК, без
изключение, са образувани в деня на постъпване на молбата и са
разпределяни незабавно на докладчик. Разпределението им не се извършва на
случаен принцип, а на дежурен съдия, посредством използване на опция „по
дежурство“. Това организационно решение създава условия молителите да си
избират докладчик, който да се произнесе по молбата. Такава констатация,
съответно препоръка се съдържа в Акта за резултати от проверка на ИВСС,
изготвен при извършената предходна проверка на съда през 2014 г. Всички
съдии са се произнасяли по молбите в съответствие със срока в чл. 390, ал. 2
ГПК – в деня на подаването им. Изключение са производствата, които са
оставяни без движение, както и по молби, постъпили в петък, в края на
работния ден. В тези случаи определенията на съда са постановявани в деня
на постъпване на уточняващите молби, съответно в първия работен ден.

Съобщенията за определенията са изпращани най-често на следващия
ден от датата на постановяването им, а по някои дела - незабавно.
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Фактите, констатирани при проверката, сочат, че съдебните състави
имат различна практика при определянето на началния момент, от който тече
срокът за предявяване на обезпечения иск. Често с определенията за
допускане на обезпечението е определян едномесечен срок за предявяване на
бъдещия иск, без да се посочва на молителя от кога започва да тече.
Практически това означава липса на определен срок. Един и същ съдия в
случаи на незабавно произнасяне, е посочвал, че началният момент започва
да тече от уведомяване на молителите, или от постановяване на
определението. По гр. д. № 1627/2018 г. съдът се е произнесъл в деня на
постъпване на уточняваща молба, като е посочил, че срокът за предявяване на
обезпечения иск тече от следващия ден на този, в който е постановил
определението си, а не от получаване на съобщението.

В случаите на определена гаранция, като условие за допускане на
обезпечението, обезпечителната заповед е издавана само след представяне на
доказателство за внасянето й.

Съдебните състави са следили за представяне на доказателства за
предявяване на обезпечения иск, като в случай, че тези указания не са
изпълнявани, служебно са отменяли допуснатите обезпечения.
Определенията не съдържат диспозитив за обезсилване на издадените
обезпечителни заповеди. Само по едно дело - ч. гр. д. № 1026/2018 г., се
констатира, че не са приложени служебно последиците по чл. 390, ал. 3, изр.
2-ро от ГПК, обезпечението е отменено едва след постъпило изрично искане
от страна на молителя.

Частни граждански дела, образувани по реда на
чл. 410 и чл. 417 ГПК

Заповедни производства за 2017 г. и 2018 г., са както следва:
За 2017 г. общ брой дела – 1244 бр., от които 938 бр. по чл. 410 ГПК и

306 бр. по чл. 417 ГПК.
За 2018 г. общ брой дела –  981 бр., от които 773 бр. по чл. 410 ГПК и

208 бр. по чл. 417 ГПК.

Данните по съдии са следните:
Съдия Люба Стоилкова –  324 бр. за 2017 г. (по чл. 410 ГПК – 235 бр.

и 89 бр. по чл. 417 ГПК); 116 бр. за 2018 г. (по чл. 410 ГПК – 94 бр. и 22 бр.
по чл. 417 ГПК)

Съдия Жанет Борова – 305 бр. за 2017 г. (по чл. 410 ГПК – 225 бр. и
80 бр. по чл. 417 ГПК); 111 бр. за 2018 г. (по чл. 410 ГПК – 87 бр. и 24 бр. по
чл. 417 ГПК)

Съдия Мария Петрова – 303 бр. за 2017 г. (по чл. 410 ГПК – 231 бр. и
72 бр. по чл. 417 ГПК); 115 бр. за 2018 г. (по чл. 410 ГПК – 83 бр. и 32 бр. по
чл. 417 ГПК)
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Съдия Елена Чернева – 312 бр. за 2017 г. (по чл. 410 ГПК – 247 бр. и
65 бр. по чл. 417 ГПК); 85 бр. за 2018 г. (по чл. 410 ГПК – 78 бр. и 7 бр. по чл.
417 ГПК)

Наказателни съдии, определени със заповед на председателя на съда
да разглеждат частни граждански дела, образувани по реда на чл. 410 и чл.
417 ГПК:

Съдия Мирослав Христов – 110 бр. за 2018 г. (по чл. 410 ГПК –  86
бр. и  24 бр. по чл. 417 ГПК)

Съдия Росен Костадинов – 102 бр. за 2018 г. (по чл. 410 ГПК – 81 бр.
и 21 бр. по чл. 417 ГПК)

Съдия Стоян Стоянов – 116 бр. за 2018 г. (по чл. 410 ГПК – 98 бр. и 18
бр. по чл. 417 ГПК)

Съдия Силвина Йовчева – 114 бр. за 2018 г. (по чл. 410 ГПК – 88 бр. и
26 бр. по чл. 417 ГПК)

Съдия Галина Василева – 112 бр. за 2018 г. (по чл. 410 ГПК – 78 бр. и
34 бр. по чл. 417 ГПК)

Частни граждански дела, образувани по
реда на чл. 410 от ГПК

На доклад на съдия Люба Стоилкова
Ч.гр.д. № 81/2017 г. е образувано на 19.01.2017 г. по заявление за

издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Силистра. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 20.01.2017 г., в срока по чл. 411, ал. 2 от
ГПК, е издадена заповед за изпълнение. С разпореждане от 14.03.2017 г. е
наредено да бъде издаден изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение
е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на 14.03.2017 г.
Разпореждането не е обжалвано и е влязло в сила.

Ч.гр.д. № 321/2017 г. е образувано на 27.02.2017 г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Силистра. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 28.02.2017 г., в срока по чл. 411, ал. 2 от
ГПК, е издадена заповед за изпълнение. С разпореждане от 23.03.2017 г. е
наредено да бъде издаден изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение
липсва отбелязване за издадения изпълнителен лист. Разпореждането не е
обжалвано и е влязло в сила.

Ч.гр.д. № 1006/2018 г. е образувано на 30.07.2018 г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в с. Йорданово. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 31.07.2018 г., в срока по чл. 411, ал. 2 от
ГПК, е издадена заповед за изпълнение. С разпореждане от 07.09.2018 г. е
наредено да бъде издаден изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение



67

е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на 10.09.2017 г.
Разпореждането не е обжалвано и е влязло в сила.

Ч.гр.д. № 298/2018 г. е образувано на 02.03.2018 г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в с. Зарник. Разпределено е на
доклад в деня на образуване. С разпореждане от 06.03.2018 г. съдът е
отхвърлил искането за издаване на заповед за изпълнение. На 06.03.2018 г., в
срока по чл. 411, ал. 2 от ГПК, е издадена заповед за изпълнение. С
разпореждане от 17.05.2018 г. е наредено да бъде издаден изпълнителен лист.
Върху заповедта за изпълнение е направено отбелязване за издаден
изпълнителен лист на 18.05.2018 г. Разпореждането не е обжалвано и е влязло
в сила.

На доклад на съдия Елена Чернева
Ч.гр.д. № 847/2017 г. е образувано на 30.05.2017 г. по заявление за

издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в с. Калипетрово. Разпределено
е на доклад в деня на образуване. На 31.05.2017 г., в срока по чл. 411, ал. 2 от
ГПК, е издадена заповед за изпълнение. С разпореждане от 13.09.2017 г. е
наредено да бъде издаден изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение
е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на 13.09.2017 г.
Разпореждането не е обжалвано и е влязло в сила.

Ч.гр.д. № 552/2017 г. е образувано на 03.04.2017 г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Силистра. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 04.04.2017 г., в срока по чл. 411, ал. 2 от
ГПК, е издадена заповед за изпълнение. С разпореждане от 28.04.2017 г. е
наредено да бъде издаден изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение
е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на 28.04.2017 г.
Разпореждането не е обжалвано и е влязло в сила.

Ч.гр.д. № 27/2018 г. е образувано на 08.01.2018 г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Силистра. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 10.01.2018 г., в срока по чл. 411, ал. 2 от
ГПК, е издадена заповед за изпълнение. С разпореждане от 12.02.2018 г. е
наредено да бъде издаден изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение
е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на 12.02.2018 г.
Разпореждането не е обжалвано и е влязло в сила.

Ч.гр.д. № 337/2018 г. е образувано на 13.03.2018 г. /изпратено по
подсъдност от РС-Карнобат/ по заявление за издаване на заповед за
изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено в съда на същата дата. Длъжникът е
с постоянен адрес в гр. Силистра. Разпределено е на доклад в деня на
образуване. С разпореждане от 14.03.2018 г. производството е оставено без
движение с указания за отстраняване на нередовности. На 27.03.2018 г. е
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постъпила молба в изпълнение на указанията. С разпореждане от 28.03.2018
г. съдът е отхвърлил заявлението като неоснователно. На 28.03.2018 г. е
издадена заповед за изпълнение на парично задължение. Преписи са
изпратени на заявителя и на длъжника на 30.05.2018 г. С разпореждане от
02.05.2018 г. е наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху заповедта за
изпълнение е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на
02.05.2018 г.

На доклад на съдия Жанет Борова
Ч.гр.д. № 591/2017 г. е образувано на 11.04.2017 г. по заявление за

издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в с. Айдемир. Разпределено е на
доклад в деня на образуване. На 12.04.2017 г., в срока по чл. 411, ал. 2 от
ГПК, е издадена заповед за изпълнение. С разпореждане от 02.06.2017 г. е
наредено да бъде издаден изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение
е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на 07.06.2017 г.
Разпореждането не е обжалвано и е влязло в сила.

Ч.гр.д. № 422/2017 г. е образувано на 15.03.2017 г. /изпратено по
подсъдност от РС-Каварна/ по заявление за издаване на заповед за
изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено в съда на същата дата. Длъжникът е
с постоянен адрес в гр. Силистра. Разпределено е на доклад в деня на
образуване. На 20.03.2017 г., в срока по чл. 411, ал. 2 от ГПК, е издадена
заповед за изпълнение. С разпореждане от 18.04.2017 г. е наредено да бъде
издаден изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение е направено
отбелязване за издаден изпълнителен лист на 19.04.2017 г. Разпореждането не
е обжалвано и е влязло в сила.

Ч.гр.д. № 1180/2018 г. е образувано на 23.08.2018 г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в с. Искра. Разпределено е на
доклад в деня на образуване. С разпореждане от 24.08.2018 г. съдът е наредил
заявителят в 3-дневен срок от получаване на съобщението да подпише
подаденото заявление. Указанията са изпълнени с молба от 14.09.2018 г. С
определение от 03.10.2018 г. съдът е прекратил производството по делото
поради наличието на хипотезата на чл. 126, ал. 1 от ГПК.

Ч.гр.д. № 1540/2018 г. е образувано на 07.11.2018 г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в с. Средище. Разпределено е на
доклад в деня на образуване. На 14.11.2018 г., два дни след изтичане на срока
по чл. 411, ал. 2 от ГПК, е издадена заповед за изпълнение. С разпореждане
от 13.12.2018 г. г. е наредено да бъде издаден изпълнителен лист. Върху
заповедта за изпълнение е направено отбелязване за издаден изпълнителен
лист на 13.12.2018 г. Разпореждането не е обжалвано и е влязло в сила.

На доклад на съдия Мария Петрова
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Ч.гр.д. № 145/2017 г. е образувано на 27.01.2017 г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Силистра. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 31.01.2017 г., в срока по чл. 411, ал. 2 от
ГПК, е издадена заповед за изпълнение. С разпореждане от 14.03.2018 г. г. е
наредено да бъде издаден изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение
е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на 14.03.2017 г.
Разпореждането не е обжалвано и е влязло в сила.

Ч.гр.д. № 526/2017 г. е образувано на 30.03.2017 г. /изпратено по
подсъдност от РС-Русе/ по заявление за издаване на заповед за изпълнение по
чл. 410 от ГПК, подадено в съда на същата дата. Длъжникът е с постоянен
адрес в с. Айдемир. Разпределено е на доклад в деня на образуване. На
03.04.2017 г., в срока по чл. 411, ал. 2 от ГПК, е издадена заповед за
изпълнение. С разпореждане от 19.06.2017 г. е наредено да бъде издаден
изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение е направено отбелязване
за издаден изпълнителен лист на 19.06.2017 г. Разпореждането не е
обжалвано и е влязло в сила.

Ч.гр.д. № 56/2018 г. е образувано на 09.01.2018 г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в с. Кайнарджа. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. С разпореждане от 11.01.2018 г. съдът е
указал на заявителя в едноседмичен срок от получаване на съобщението в
допълнителна молба да уточни по какъв начин е формиран размерът на
претендираната неустойка. Молба в изпълнение на указанията е постъпила на
31.01.2018 г. С разпореждане от 02.02.2018 г. съдът е отхвърлил искането за
издаване на заповед за изпълнение. На 02.02.2018 г., в срока по чл. 411, ал. 2
от ГПК, е издадена заповед за изпълнение. С разпореждане от 07.03.2018 г. е
наредено да бъде издаден изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение
е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на 07.03.2018 г.
Разпореждането не е обжалвано и е влязло в сила.

Ч.гр.д. № 744/2018 г. е образувано на 04.06.2018 г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в с. Айдемир. Разпределено е на
доклад в деня на образуване. С разпореждане от 07.06.2018 г. съдът е
отхвърлил искането за издаване на заповед за изпълнение. На 07.06.2018 г., в
срока по чл. 411, ал. 2 от ГПК, е издадена заповед за изпълнение. С
разпореждане от 17.09.2018 г. съдът е указал на заявителя, че в 1-месечен
срок от получаване на съобщението може да предяви иск за да установи
вземането си, като довнесе съответната държавна такса и представи
доказателство, че е предявил иска в посочения срок. С определение от
20.11.2018 г. съдът е обезсилил издадената заповед за изпълнение и е
прекратил производството по делото.

На доклад на съдия Мирослав Христов
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Ч.гр.д. № 474/2018 г. е образувано на 17.04.2018 г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Силистра. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 19.04.2018 г., в срока по чл. 411, ал. 2 от
ГПК, е издадена заповед за изпълнение. С разпореждане от 07.06.2018 г. е
наредено да бъде издаден изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение
е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на 07.06.2018 г.
Разпореждането не е обжалвано и е влязло в сила.

На доклад на съдия Росен Костадинов
Ч.гр.д. № 191/2018 г. е образувано на 07.02.2018 г. по заявление за

издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в с. Алеково. Разпределено е на
доклад в деня на образуване. С разпореждане от 09.02.2018 г. съдът е
отхвърлил искането за издаване на заповед за изпълнение. На 09.02.2018 г., в
срока по чл. 411, ал. 2 от ГПК, е издадена заповед за изпълнение. С
разпореждане от 14.03.2018 г. е наредено да бъде издаден изпълнителен лист.
Върху заповедта за изпълнение е направено отбелязване за издаден
изпълнителен лист на 15.03.2018 г. Разпореждането не е обжалвано и е влязло
в сила.

На доклад на съдия Стоян Стоянов
Ч.гр.д. № 982/2018 г. е образувано на 30.07.2018 г. по заявление за

издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Силистра. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 03.08.2018 г., в срока по чл. 411, ал. 2 от
ГПК, е издадена заповед за изпълнение. На 23.10.2018 г. е постъпила молба, с
което заявлението е оттеглено. С разпореждане от 30.10.2018 г. съдът е
обезсилил издадената заповед за изпълнение и е прекратил производството
по делото,

На доклад на съдия Галина Василева
Ч.гр.д. № 411/2018 г.  е образувано на 28.03.2018 г. по заявление за

издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Силистра. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. С разпореждане от 30.03.2018 г. съдът е
указал на заявителя в тридневен срок да представи допълнителна молба, в
която да посочи обстоятелствата, от които произтича вземането спрямо
длъжника. Съобщението е изготвено на 02.04.2018 г., получено на 25.04.2018
г. С разпореждане от 10.05.2018 г. съдът е отхвърлил искането за издаване на
заповед за изпълнение. На 11.05.2018 г. е издадена заповед за изпълнение. С
определение от 05.11.2018 г. съдът е обезсилил издадена заповед за
изпълнение, тъй като липсват доказателства за предявен иск от страна на
заявителя. /1-месечният срок е изтекъл на 26.10.2018 г./
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На доклад на съдия Силвина Йовчева
Ч.гр.д. № 1616/2018 г. е образувано на 16.11.2018 г. по заявление за

издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Силистра. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 20.11.2018 г., в срока по чл. 411, ал. 2 от
ГПК, е издадена заповед за изпълнение. С разпореждане от 17.12.2018 г. е
наредено да бъде издаден изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение
е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на 17.12.2018 г.
Разпореждането не е обжалвано и е влязло в сила.

Частни граждански дела, образувани
по реда на чл. 417 от ГПК

На доклад на съдия Люба Стоилкова
Ч.гр.д. № 254/2017 г. е образувано на 16.02.2017 г. по заявление за

издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Алфатар. Разпределено е на
доклад в деня на образуване. На 17.02.2017 г. е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ, в която е
наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение и
наказателното постановление е направено отбелязване за издаден
изпълнителен лист на 17.02.2017 г.

Ч.гр.д. № 69/2017 г. е образувано на 19.01.2017 г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в с. Светослав. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 20.01.2017 г. е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ, в която е
наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение и
извлечението от счетоводните книги е направено отбелязване за издаден
изпълнителен лист на 20.01.2017 г.

Ч.гр.д. № 861/2018 г. е образувано на 27.06.2018 г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в с. Калипетрово. Разпределено
е на доклад в деня на образуване. На 27.06.2018 г. е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ, в която е
наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение и
извлечението от счетоводните книги е направено отбелязване за издаден
изпълнителен лист на 27.06.2018 г.

Ч.гр.д. № 1551/2018 г. е образувано на 07.11.2018 г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Силистра. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 09.11.2018 г. е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ, в която е
наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение и
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извлечението от счетоводните книги е направено отбелязване за издаден
изпълнителен лист на 09.11.2018 г.

На доклад на съдия Елена Чернева
Ч.гр.д. № 33/2017 г. е образувано на 10.01.2017 г. по заявление за

издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Силистра. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 11.01.2017 г. е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ, в която е
наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение и
извлечението от счетоводните книги е направено отбелязване за издаден
изпълнителен лист на 11.01.2017 г.

Ч.гр.д. № 1117/2017 г. е образувано на 10.07.2017 г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Силистра. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 11.01.2017 г. е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ, в която е
наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение е
направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на 11.01.2017 г.

Ч.гр.д. № 255/2018 г. е образувано на 22.02.2018 г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Силистра. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 23.02.2018 г. е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ, в която е
наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение и
записа на заповед е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на
23.02.2018 г.

Ч.гр.д. № 477/2018 г. е образувано на 17.04.2018 г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в с. Калипетрово. Разпределено
е на доклад в деня на образуване. На 20.04.2018 г. е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ, в която е
наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение и
извлечението от счетоводните книги е направено отбелязване за издаден
изпълнителен лист на 20.04.2018 г.

На доклад на съдия Жанет Борова
Ч.гр.д. № 501/2017 г. е образувано на 27.03.2017 г. по заявление за

издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Силистра. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 29.03.2017 г. е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ, в която е
наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение и
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извлечението от счетоводните книги е направено отбелязване за издаден
изпълнителен лист на 31.03.2017 г.

Ч.гр.д. № 174/2017 г. е образувано на 30.01.2017 г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в с. Посев. Разпределено е на
доклад в деня на образуване. На 03.02.2017 г. е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ, в която е
наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение е
направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на 06.02.2017 г.

Ч.гр.д. № 952/2018 г. е образувано на 23.07.2018 г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в с. Айдемир. Разпределено е на
доклад в деня на образуване. На 26.07.2017 г. е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ, в която е
наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение и
оригинала на представената ценна книга е направено отбелязване за издаден
изпълнителен лист на 30.07.2017 г.

Ч.гр.д. № 1144/2018 г. е образувано на 17.08.2018 г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в с. Айдемир. Разпределено е на
доклад в деня на образуване. На 22.08.2018 г. е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ, в която е
наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение е
направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на 24.08.2018 г.

На доклад на Съдия Мария Петрова
Ч.гр.д. № 144/2017 г. е образувано на 26.01.2017 г. по заявление за

издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в с. Богорово. Разпределено е на
доклад в деня на образуване. На 30.01.2017 г. е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ, в която е
наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение е
направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на 30.01.2017 г.

Ч.гр.д. № 1035/2017 г. е образувано на 28.06.2017 г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Силистра. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. С разпореждане от 30.06.2017 г. съдът е
указал на заявителя, че в едноседмичен срок от получаване на съобщението в
допълнителна молба следва да уточни естеството на претендираните заемни
такси. Съобщението е изготвено на 03.07.2017 г., връчено на 04.07.2017 г. С
разпореждане от 26.07.2017 г. съдът е отхвърлил искането за издаване на
заповед за изпълнение. На 26.07.2017 г. е издадена заповед за изпълнение на
парично задължение въз основа на документ, в която е наредено да се издаде
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изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение е направено отбелязване
за издаден изпълнителен лист на 26.07.2017 г.

Ч.гр.д. № 979/2018 г. е образувано на 27.07.2018 г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Силистра. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 31.07.2018 г. е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ, в която е
наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение и
извлечение от счетоводните книги е направено отбелязване за издаден
изпълнителен лист на 31.07.2018 г.

Ч.гр.д. № 1297/2018 г. е образувано на 19.09.2018 г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Силистра. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. С разпореждане от 20.09.2018 г. съдът е
указал на заявителя в тридневен срок от получаване на съобщението да
представи допълнителна молба и да направи съответните уточнения. Молбата
е постъпила в съда на 28.09.2018 г. На 02.10.2018 г. е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ, в която е
наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение е
направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на 02.10.2018 г.

На доклад на съдия Мирослав Христов
Ч.гр.д. № 1799/2018 г. е образувано на 19.12.2018 г. по заявление за

издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Силистра. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 20.12.2018 г. е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ, в която е
наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение и
записа на заповед е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на
20.12.2018 г.

Ч.гр.д. № 215/2018 г. е образувано на 12.02.2018 г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Айдемир. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 14.02.2018 г. е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ, в която е
наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение и
записа на заповед е направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на
14.02.2018 г.

На доклад на съдия Росен Костадинов
Ч.гр.д. № 1001/2018 г. е образувано на 30.07.2018 г. по заявление за

издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Силистра. Разпределено е
на доклад в деня на образуване на съдия Росен Костадинов. На 31.07.2018 г. е
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издадена заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на
документ, в която е наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху
заповедта за изпълнение е направено отбелязване за издаден изпълнителен
лист на 31.07.2018 г.

Ч.гр.д. № 450/2018 г. е образувано на 10.04.2018 г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в с. Айдемир. Разпределено е на
доклад в деня на образуване на съдия Росен Костадинов. На 12.04.2018 г. е
издадена заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на
документ, в която е наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху
заповедта за изпълнение и договора за заем е направено отбелязване за
издаден изпълнителен лист на 12.04.2018 г. Не е получен изпълнителния
лист.

На доклад на съдия Стоян Стоянов
Ч.гр.д. № 1565/2018 г. е образувано на 07.11.2018 г. по заявление за

издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в с. Айдемир. Разпределено е на
доклад в деня на образуване. На 19.11.2018 г. е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ, в която е
наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение и
върху записа на заповед е направено отбелязване за издаден изпълнителен
лист на 19.11.2018 г.

Ч.гр.д. № 126/2018 г. е образувано на 26.01.2018 г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в с. Средище. Разпределено е на
доклад в деня на образуване. На 30.01.2018 г. е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ, в която е
наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение и
върху записа на заповед и извлечение от счетоводните книги е направено
отбелязване за издаден изпълнителен лист на 30.01.2018 г.

На доклад на съдия Галина Василева
Ч.гр.д. № 1036/2018 г. е образувано на 07.08.2018 г. по заявление за

издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Силистра. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 08.08.2018 г. е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ, в която е
наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение и
върху записа на заповед е направено отбелязване за издаден изпълнителен
лист на 08.08.2018 г.

Ч.гр.д. № 1693/2018 г. е образувано на 28.11.2018 г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в с. Чуковец. Разпределено е на
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доклад в деня на образуване. На 29.11.2018 г. е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ, в която е
наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение е
направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на 29.11.2018 г.

На доклад на съдия Силвина Йовчева
Ч.гр.д. № 1750/2018 г. е образувано на 07.12.2018 г. по заявление за

издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Силистра. Разпределено е
на доклад в деня на образуване. На 13.12.2018 г. е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ, в която е
наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение и
върху договора за банков кредит е направено отбелязване за издаден
изпълнителен лист на 13.12.2018 г.

Ч.гр.д. № 1303/2018 г. е образувано на 20.09.2018 г. по заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, подадено в съда на
същата дата. Длъжникът е с постоянен адрес в гр. Алфатар. Разпределено е на
доклад в деня на образуване. На 26.09.2018 г. е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ, в която е
наредено да се издаде изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение е
направено отбелязване за издаден изпълнителен лист на 26.09.2018 г.

КОНСТАТАЦИИ: По проверените частни граждански дела по чл.
410 от ГПК е спазена местната подсъдност по чл. 411, ал. 1 от ГПК. Следва да
се отбележи, че на всички заявления е поставено разпореждане /печат/, с
което е наредено да се извърши служебна справка за постоянен и настоящ
адрес на длъжника. Заповедта за изпълнение е издадена на следващия ден, до
7дни от подаване на заявлението /ч.гр.д. № 1540/2018 г./ След влизане в сила
на заповедта за изпълнение, при настъпване на предпоставките по чл. 416
ГПК, съдът е постановявал изрично разпореждане за издаване на
изпълнителен лист и е отбелязвал това върху заповедта.

От проверените по чл. 417 от ГПК частни граждански дела се
установи, че не по всички съдът е прилагал разпоредбата на чл. 418, ал. 2,
изр. 2-ро от ГПК. В тази връзка могат да бъдат посочени ч.гр.д. № 1144/2018
г., ч.гр.д. № 144/2017 г., ч.гр.д. № 1035/2017 г., ч.гр.д. № 1297/2018 г., ч.гр.д.
№1001/2018 г., ч.гр.д. № 1693/2018 г. и ч.гр.д. № 1303/2018 г., по които не е
направено отбелязване върху документите, послужили като основание за
издаване на изпълнителния лист. В случаите, в които основанието за издаване
на заповед за незабавно изпълнение е бил оригинал на документ, не може да
бъде удостоверено извършено отбелязване съгласно чл. 418, ал. 2, изр. 2-ро
ГПК, предвид връщането на същия на заявителя и липсата на приложено
копие по делото.

Частни граждански дела, образувано по реда на
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 чл. 130, ал. 3 от СК

Частните граждански дела, образувани по реда на чл. 130, ал. 3 от СК
по години, са както следва:

За 2017 г. общ брой дела – 64 бр., за 2018 г. общ брой дела – 41 бр.
Делата се разпределят на дежурния съдия за деня и се разглеждат в

същия ден.
За 2017 г.:
Съдия Люба Стоилкова – 19 бр.
Съдия Жанет Борова – 13 бр.
Съдия Мария Петрова – 24 бр.
Съдия Елена Чернева –8 бр.

За 2018 г.:
Съдия Люба Стоилкова – 11 бр.
Съдия Жанет Борова – 10 бр.
Съдия Мария Петрова – 13 бр.
Съдия Елена Чернева –7 бр.

Ч. гр. д. № 357/2017 г. /съдия Мария Петрова/ е образувано на
02.03.2017 г. по молба на непълнолетна, със съгласието на родител, за
разпореждане с поименни акции. Първоначално делото е разпределено на
съдия Чернева по дежурство. С разпореждане от 02.03.2017 г. е указано да се
изиска становище от Дирекция „СП”. На 08.03.2017 г. делото е
преразпределено на случаен принцип на съдия Петрова. Като причина за
преразпределението е посочено ползване на полагаем отпуск на титуляря. По
делото е приложена вносна бележка за заплатена държавна такса за
образуваното производство и становище на АСП. Съдът се е произнесъл по
молбата с решение от 08.03.2017 г.

Ч. гр. д. № 401/2018 г. /съдия Мария Петрова/ е образувано на
27.03.2018 г. по молба от същата дата за разпореждане с имущество на
непълнолетен. Представено е доказателство за внесена такса. С разпореждане
от 27.03.2018 г. съдът е дал указания за молителя и разпоредил да се
представи становище от Дирекция „СП”. Молителят е удостоверил с подпис
върху съдебния акт, че се е запознал с указанията на 28.03.2018 г. С
разпореждане от 13.04.2018 г. съдът е определил едноседмичен срок за
изпълнение на указанията от получаване на съобщението. Съобщение е
изпратено на тази дата и е връчено на 17.04.2018 г. С определение от
27.04.2018 г. съдът е върнал  молбата и е прекратил производството, след
като е констатирал, че указанията не са изпълнени.

Ч. гр. д. № 171/2017 г. /съдия Люба Стоилкова/ е образувано на
30.01.2017 г. по молба за теглене на средства от банков влог. Разпределено е
на дежурен съдия. С разпореждане от 30.01.2017 г. върху молбата съдът е
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указал да се изиска становище на АСП. Становище е изпратено на 31.01.2017
г. Съдът се е произнесъл по искането с решение от 02.02.2017 г.

Ч. гр. д. № 968/2018 г. /съдия Люба Стоилкова/ е образувано на
26.07.2018 г. по молба от същата дата за теглене на сума от детски влог.
Разпределено е на дежурен съдия. С разпореждане от 27.07.2018 г. съдът е
указал да се изиска становище на АСП. Такова е изпратено с изходящ номер
от 27.07.2018 г. Решение по молбата е постановено на 30.07.2018 г.

Ч. гр. д. № 60/2017 г. /съдия Жанет Борова/ е образувано на
18.01.2017 г. по молба за теглене на сума от детски влог. Делото е
разпределено на дежурен съдия. С разпореждане от 18.01.2017 г. съдът е
указал препис от молбата да се изпрати на Агенция за социално подпомагане
за становище в 3-дневен срок. Такова е изпратено на 19.01.2017 г. Решение е
постановено на 20.01.2017 г.

Ч. гр. д. № 200/2018 г. /съдия Жанет Борова/ е образувано на
07.02.2018 г. по молба от същата дата за разрешение за участие в доброволна
делба. Разпределено по дежурство. Решение е постановено на 08.02.2018 г.

Ч. гр. д. № 121/2017 г. /съдия Елена Чернева/ е образувано на
23.01.2017 г. по молба за теглене на суми от детски влог. Делото е
разпределено на дежурен съдия. Изискано е становище от АСП. Такова е
изпратено с изходящ номер от 25.01.2017 г. Решение по молбата е
постановено на 26.01.2017 г.

КОНСТАТАЦИИ: Всички проверени дела са образувани в деня на
постъпване на искането и са разпределяни незабавно на дежурен съдия. В
повечето случаи, преди произнасянето, съдът е давал указания да се изисква
становище от дирекция „Социално подпомагане“. Разпорежданията в този
смисъл са постановявани незабавно – в деня на постъпване на искането. По
всички проверени дела, включително тези, по които е изисквано становище
на дирекция „Социално подпомагане“, решенията са постановявани в кратки
срокове от 1 до 3 дни от образуването им. По изключение едно от делата е
приключило с решение, постановено 6 дни след образуването му, след като се
е наложило преразпределение на производството поради ползване на отпуск
от титуляря.

Производства по чл. 49 СК, образувани през 2018 г.

Гр. д. № 1203/2018 г. /съдия Мария Петрова/ е образувано на
28.08.2018 г. по искова молба по чл. 49 СК от същата дата. Върху исковата
молба е положена писмена резолюция от 17.09.2018 г., с която делото е
насрочено в открито заседание на 10.10.2018 г Призовки за страните са
изпратени на 19.09.2018 г. В печата на съда е отразено, че първото
процесуално действие на съда е извършено на 18.09.2018 г. В заседание от
10.10.2018 г. е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще се произнесе с
решение в срок до 12.11.2018 г. Решение е постановено на 02.11.2018 г.
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Гр. д. № 547/2018 г. /съдия Елена Чернева/ е образувано на 03.05.2018
г. по искова молба по чл. 49 СК от същата дата. По делото е постановено
разпореждане по чл. 131 ГПК от 04.05.2018 г. Препис от исковата молба е
връчен на ответника на 14.05.2018 г. със съобщение от 08.05.2018 г. Отговор
на исковата молба е постъпил на 14.06.2018 г. на електронната поща на съда,
като е посочено, че такъв е изпратен и по пощата. Върху придружителното
писмо от електронната поща е положена писмена резолюция от 14.06.2018 г.:
„Насрочва открито заседание за 25.06.2018 г. – 14.30 ч. Да се призоват
страните и Дирекция „СП”. Призовки за страните са изпратени на 15.06.2018
г. В заседание от 25.06.2018 г. е даден ход по същество и съдът е посочил, че
ще се произнесе с решение. По делото е постановено решение от 04.07.2018
г., преписи от което са изпратени на страните със съобщения от 05.07.2018 г.

Гр. д. № 948/2018 г. /съдия Жанет Борова/ е образувано на 19.07.2018
г. по искова молба по чл. 49 СК от същата дата. Разпореждане по чл. 131 ГПК
е постановено на 23.07.2018 г. Препис от исковата молба е връчен на
ответника на 01.08.2018 г. със съобщение от 24.07.2018 г. По делото не е
постъпил отговор на исковата молба. На гърба на разпореждането по чл. 131
ГПК е постановена писмена резолюция от 19.10.2018 г., с която делото
насрочено в открито заседание на 05.11.2018 г. Призовки за страните са
изпратени на 24.10.2018 г. Преди това, на 16.10.2018 г., от пълномощника на
ищеца е постъпила молба за насрочване на делото за по-близка дата. В
заседание от 05.11.2018 г. е даден ход по същество. В протокола от съдебното
заседание е инкорпорирано и Решение № 432, с което бракът е прекратен.

Гр. д. № 941/2018 г. /съдия Люба Стоилкова/ е образувано на
17.07.2018 г. по искова молба по чл. 49 СК от същата дата. С ръкописна
резолюция от 18.07.2018 г., изписана върху първата страница на исковата
молба, съдът е насрочил делото в открито заседание на 25.09.2018 г.
Призовки за страните са изпратени на 19.07.2018 г. На 23.07.2018 г. е
постъпила молба от ищцата за определяне на привременни мерки до
приключване на делото. С разпореждане от 23.07.2018 г., изписано върху
молбата, съдът е насрочил открито заседание на 01.08.2018 г. Указано е да се
призоват страните и АСП. В заседание от тази дата е инкорпорирано в
протокола и Определение № 292, с което са постановени привременни мерки.
В заседание от 25.09.2018 г. е даден ход по същество по исковата претенция.
Решение е постановено на 24.10.2018 г.

КОНСТАТАЦИИ: Проверените дела са образувани в деня на
постъпване на молбата и са разпределяни незабавно. Производствата са
администрирани по различен начин от съдиите. Съдия Петрова и съдия
Стоилкова, след определянето им за докладчици, са насрочвали открити
съдебни заседания с кратки разпореждания, положени ръкописно върху други
документи от делото, обикновено върху исковите молби. Разпорежданията за
насрочване са постановявани най-късно на следващия ден, като по-голямо
забавяне се установява само в случай, че докладчикът е бил в отпуск. Съдия
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Чернева и съдия Борова са администрирали молбите с разпореждания по чл.
131 ГПК и са определяли едномесечен срок за отговор. Първо открито
съдебно заседание е насрочвано в кратки срокове - до 20 дни. Само по едно
от делата първото заседание е насрочено за след повече от 2 месеца, като
периодът е съвпадал със съдебната ваканция. По гр. д. № 948/2018 г.,
разгледано от съдия Борова, разпореждането за насрочване е постановено
месец и половина, след изтичане на срока за отговор. Разпореждането за
насрочване е във вид на писмена резолюция, изписана на гърба на
разпореждането по чл. 131 ГПК. По същото дело съдът се е произнесъл с
решение в съдебното заседание, в което делото е обявено за решаване, като
крайният съдебен акт е обективиран в протокола за съдебно заседание.
Решенията по всички проверени дела са постановявани в срок до 1 месец,
много често и в по-кратки срокове от 9-20 дни.

Приключване на делата в установените срокове.
Продължителност на производството. Постановени съдебни

решения.

Обща продължителност на производството, за двете проверявани
години отделно, общо и по съдии:

- дела, приключени в 3-месечен срок /от образуване на делото до
о.с.з., в което е обявено за решаване/

За 2017 г. общ брой дела – 248 бр., за 2018 г. общ брой дела – 218 бр.
По съдии за 2017 г.: Съдия Люба Стоилкова – 73 бр., Съдия Жанет

Борова – 57 бр., Съдия Мария Петрова – 61 бр.,Съдия Елена Чернева – 57 бр.
По съдии за 2018 г.: Съдия Люба Стоилкова – 63 бр., Съдия Жанет

Борова – 50 бр., Съдия Мария Петрова – 76 бр., Съдия Елена Чернева – 29 бр.

- дела, приключени в срок над 3 месеца /от образуване на делото до
о.с.з., в което е обявено за решаване/

За 2017 г. общ брой дела – 224 бр., за 2018 г. общ брой дела – 206 бр.

По съдии за 2017 г.: Съдия Люба Стоилкова – 53 бр., Съдия Жанет
Борова –  50 бр., Съдия Мария Петрова –  64 бр., Съдия Елена Чернева – 57
бр.

По съдии за 2018 г.: Съдия Люба Стоилкова – 41 бр., Съдия Жанет
Борова –  60 бр., Съдия Мария Петрова –  61 бр., Съдия Елена Чернева – 44
бр.

Общ брой постановени решения за двете проверявани години общо и
по съдии:
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За 2017 г. общ брой постановени решения - 472, от които 411 в
законоустановения срок.

За 2018 г. общ брой постановени решения - 424, от които 389 в
законоустановения срок.

По съдии:
- Съдия Люба Стоилкова – 126 постановени решения за 2017 г., от

които 121 в законоустановения срок; 104 постановени решения за 2018 г., от
които 102 в законоустановения срок;

- Съдия Жанет Борова – 107 постановени решения за 2017 г., от
които 80 в законоустановения срок; 110 постановени решения за 2018 г., от
които 88 в законоустановения срок;

- Съдия Мария Петрова – 125 постановени решения за 2017 г., от
които 104 в законоустановения срок; 137 постановени решения за 2018 г., от
които 133 в законоустановения срок;

- Съдия Елена Чернева – 114 постановени решения за 2017 г., от
които 106 в законоустановения срок; 73 постановени решения за 2018 г., от
които 66 в законоустановения срок.

Съдебни решения, постановени извън едномесечен срок:

 - в срок 3 месеца от с.з., в което делото е обявено за решаване:
За 2017 г. общ брой актове в срок до 3 месеца – 53
За 2018 г. общ брой актове в срок до 3 месеца – 33

По съдии за 2017 г.:
Съдия Люба Стоилкова – 5
Съдия Жанет Борова – 19
Съдия Мария Петрова – 21
Съдия Елена Чернева – 8

По съдии за 2018 г.:
Съдия Люба Стоилкова – 2
Съдия Жанет Борова – 20
Съдия Мария Петрова – 4
Съдия Елена Чернева – 7

-в срок над 3 месеца от с.з., в което делото е обявено за решаване:
За 2017 г. общ брой актове в срок над 3 месеца – 8
За 2018 г. общ брой актове в срок над 3 месеца – 2

По съдии за 2017 г.:
Съдия Жанет Борова – 8
По съдии за 2018 г.:
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Съдия Жанет Борова –  2

Качество на съдебните актове
Инстанционен контрол. Резултат от обжалваните съдебни актове.

2017 г.
Общият брой постановени съдебни актове за годината, подлежащи на

обжалване, е 2459, от които 734 са решенията, а 1725 са определения,
разпореждания и заповеди.

Общият брой на обжалваните съдебни актове през годината е 167, от
които 84 са решенията, а 83 са определения, разпореждания и заповеди.

Общият брой на потвърдените изцяло и частично съдебни актове през
годината е 145, от които 82 са решенията, а 63 са определения,
разпореждания и заповеди.

През 2017 г. няма обжалвани съдебни актове, прогласени за нищожни
или обезсилени от по-горна инстанция.

Общият брой на отменените съдебни актове с постановяване на нов
съдебен акт, е 20.

Няма отменени съдебни актове с връщане на делото за ново
разглеждане.

През 2017 г., по 2 бр. дела, съдебните актове са отменени с
прекратяване на производството по делото.

Съдия Люба Стоилкова – общият брой постановени съдебни актове за
годината, подлежащи на обжалване, е 588, от които 172 са решенията, а 416
са определения, разпореждания и заповеди. Общият брой на обжалваните
съдебни актове през годината е 36, от които 25 са решенията, а 11 са
определения, разпореждания и заповеди. От обжалваните дела са потвърдени
20 решения и 9 определения и разпореждания. Няма обжалвани съдебни
актове, прогласени за нищожни или обезсилени от по-горна инстанция.
Отменените съдебни актове с постановяване на нов съдебен акт са 2 броя.
Няма отменени съдебни актове с връщане на делото за ново разглеждане.
Няма съдебни актове, които са отменени с прекратяване на производството
по делото.

Съдия Жанет Борова – общият брой постановени съдебни актове за
годината, подлежащи на обжалване, е 531, от които 157 са решенията, а 374
са определения, разпореждания и заповеди. Общият брой на обжалваните
съдебни актове през годината е 29, от които 17 са решенията, а 12 са
определения, разпореждания и заповеди. От обжалваните дела са потвърдени
17 решения и 11 определения и разпореждания. Няма обжалвани съдебни
актове, прогласени за нищожни или обезсилени от по-горна инстанция.
Отменените съдебни актове с постановяване на нов съдебен акт са 4 броя.
Няма отменени съдебни актове с връщане на делото за ново разглеждане.
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Няма съдебни актове, които са отменени с прекратяване на производството
по делото.

Съдия Мария Петрова – общият брой постановени съдебни актове за
годината, подлежащи на обжалване, е 656, от които 179 са решенията, а 477
са определения, разпореждания и заповеди. Общият брой на обжалваните
съдебни актове през годината е 65, от които 18 са решенията, а 47 са
определения, разпореждания и заповеди. От обжалваните дела са потвърдени
26 решения и 32 определения и разпореждания. Няма обжалвани съдебни
актове, прогласени за нищожни или обезсилени от по-горна инстанция.
Отменените съдебни актове с постановяване на нов съдебен акт са 12 броя.
Няма отменени съдебни актове с връщане на делото за ново разглеждане.
Съдебни актове, които са отменени с прекратяване на производството по
делото – 1 брой.

Съдия Елена Чернева – общият брой постановени съдебни актове за
годината, подлежащи на обжалване, е 553, от които 155 са решенията, а 398
са определения, разпореждания и заповеди. Общият брой на обжалваните
съдебни актове през годината е 37, от които 24 са решенията, а 13 са
определения, разпореждания и заповеди. От обжалваните дела са потвърдени
9 решения и 11 определения и разпореждания. Няма обжалвани съдебни
актове, прогласени за нищожни или обезсилени от по-горна инстанция.
Отменените съдебни актове с постановяване на нов съдебен акт са 2 броя.
Няма отменени съдебни актове с връщане на делото за ново разглеждане.
Съдебни актове, които са отменени с прекратяване на производството по
делото – 1 брой.

2018 г.
Общият брой постановени съдебни актове за годината, подлежащи на

обжалване, е 2203, от които 703 са решенията, а 1500 са определения,
разпореждания и заповеди.

Общият брой на обжалваните съдебни актове през годината е 165, от
които 84 са решенията, а 81 са определения, разпореждания и заповеди.

Общият брой на потвърдените изцяло и частично съдебни актове през
годината е 129, от които 69 са решенията, а 60 са определения,
разпореждания и заповеди.

През 2018 г. няма обжалвани съдебни актове, прогласени за нищожни
или обезсилени от по-горна инстанция.

Общият брой на отменените съдебни актове с постановяване на нов
съдебен акт, е 18.

Отменени съдебни актове с връщане на делото за ново разглеждане –
1 брой.

През 2018 г., няма отменени съдебни актове с прекратяване на
производството по делото.
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Съдия Люба Стоилкова – общият брой постановени съдебни актове за
годината, подлежащи на обжалване, е 409, от които 172 са решенията, а 237
са определения, разпореждания и заповеди. Общият брой на обжалваните
съдебни актове през годината е 38, от които 23 са решенията, а 15 са
определения, разпореждания и заповеди. От обжалваните дела са потвърдени
21 решения и 8 определения и разпореждания. Няма обжалвани съдебни
актове, прогласени за нищожни или обезсилени от по-горна инстанция.
Отменените съдебни актове с постановяване на нов съдебен акт са 6 броя.
Няма отменени съдебни актове с връщане на делото за ново разглеждане.
Няма съдебни актове, които са отменени с прекратяване на производството
по делото.

Съдия Жанет Борова – общият брой постановени съдебни актове за
годината, подлежащи на обжалване, е 383, от които 176 са решенията, а 207
са определения, разпореждания и заповеди. Общият брой на обжалваните
съдебни актове през годината е 28, от които 18 са решенията, а 10 са
определения, разпореждания и заповеди. От обжалваните дела са потвърдени
17 решения и 5 определения и разпореждания. Няма обжалвани съдебни
актове, прогласени за нищожни или обезсилени от по-горна инстанция.
Отменените съдебни актове с постановяване на нов съдебен акт са 3 броя.
Няма отменени съдебни актове с връщане на делото за ново разглеждане.
Няма съдебни актове, които са отменени с прекратяване на производството
по делото.

Съдия Мария Петрова – общият брой постановени съдебни актове за
годината, подлежащи на обжалване, е 426, от които 196 са решенията, а 230
са определения, разпореждания и заповеди. Общият брой на обжалваните
съдебни актове през годината е 50, от които 27 са решенията, а 23 са
определения, разпореждания и заповеди. От обжалваните дела са потвърдени
15 решения и 24 определения и разпореждания. Няма обжалвани съдебни
актове, прогласени за нищожни или обезсилени от по-горна инстанция.
Отменените съдебни актове с постановяване на нов съдебен акт са 4 броя.
Отменени съдебни актове с връщане на делото за ново разглеждане – 1 брой.
Съдебни актове, които са отменени с прекратяване на производството по
делото – 1 брой. Няма съдебни актове, които са отменени с прекратяване на
производството по делото.

Съдия Елена Чернева – общият брой постановени съдебни актове за
годината, подлежащи на обжалване, е 208, от които 83 са решенията, а 125 са
определения, разпореждания и заповеди. Общият брой на обжалваните
съдебни актове през годината е 31, от които 16 са решенията, а 15 са
определения, разпореждания и заповеди. От обжалваните дела са потвърдени
16 решения и 12 определения и разпореждания. Няма обжалвани съдебни
актове, прогласени за нищожни или обезсилени от по-горна инстанция.
Отменените съдебни актове с постановяване на нов съдебен акт са 4 броя.
Няма отменени съдебни актове с връщане на делото за ново разглеждане.
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Няма съдебни актове, които са отменени с прекратяване на производството
по делото.

Обобщаване и анализ на дела, приключени с влезли в сила
съдебни актове – чл. 54, ал. 1, т. 3 и т. 4 ЗСВ

Влезли в сила съдебни решения по облигационни искове, вещни
искове, трудови спорове и др., постановени в периода на проверката:

Дела на доклад на съдия Люба Стоилкова
Гр.д. № 1915/2017 г. е образувано на 14.11.2017 г. по иск с правна

квалификация чл. 357, ал. 1 във вр. с чл. 188, ал. 1, т. 2 от КТ. Решение е
постановено в 1-месечен срок, което е потвърдено с решение по в.гр.д. №
140/2018 г. по описа на Окръжен съд-Силистра и като необжалваемо е влязло
в сила.

Гр.д. № 560/2018 г. е образувано на 08.05.2018 г. по обективно
съединени искове с правна квалификация чл. 55 във вр. с чл. 87, ал. 1 от ЗЗД,
във вр. с чл. 327 от ТЗ и по чл. 86 от ЗЗД. Решение е постановено в 1-месечен
срок, което е потвърдено с решение по в.т.д. № 140/2018 г. по описа на  ОС-
Силистра и като необжалваемо е влязло в сила.

Дела на доклад на съдия Жанет Борова
Гр.д. № 1817/2017 г. е образувано на 27.10.2017 г. по обективно

съединени искове с правна квалификация чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОДОВ и по чл.
86 от ЗЗД. Решение е постановено в 1-месечен срок, което е потвърдено с
решение по в.гр.д. № 127/2018 г. по описа на ОС-Силистра и като
необжалваемо е влязло в сила.

Гр.д. № 302/2018 г. е образувано на 02.03.2018 г. по иск с правна
квалификация чл. 358, ал. 1, т. 2 от КТ. Решение е постановено в 11-дневен
срок, което е потвърдено с решение по в.гр.д. № 218/2018 г. по описа на ОС-
Силистра и като необжалваемо е влязло в сила.

Дела на доклад на съдия Мария Петрова
Гр.д. № 1090/2017 г. е образувано на 03.07.2017 г. по искане за

допускане на делба на недвижими имоти в производство по реда на чл. 341 и
сл. от ГПК, с правна квалификация чл. 69, ал. 1 от ЗН. Решение е постановено
в 1-месечен срок, отменено с решение по в.гр.д. № 89/2018 г. по описа на ОС-
Силистра, на което е допуснато касационно обжалване с определение от
26.03.2019 г. по гр.д. № 3243/2018 г. на I ГО на ВКС и с решение от
08.08.2019 г. спорът е решен по същество с отмяна на въззивното решение.

Гр.д. № 936/2018 г. е образувано на 13.07.2018 г. по обективно
съединени искове с правна квалификация чл. 79 от ЗЗД във вр. с чл. 9 от ЗПК;
чл. 240, ал. 2, чл. 92, чл. 86, ал. 1 от ЗЗД и чл. 422, ал. 1 от ГПК. Решение е
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постановено в 1-месечен срок, което е потвърдено с решение по в.гр.д. №
84/2019 г. по описа на ОС-Силистра и като необжалвавемо в влязло в сила.

Дела на доклад на съдия Елена Чернева
Гр.д. № 872/2017 г. е образувано на 02.06.2017 г. по обективно

съединени искове с правна квалификация  чл. 238, ал. 1 и ал. 6 от КЗ /отм./
във вр. с § 22 от ПЗР на КЗ и по чл. 86 от ЗЗД. Решение е постановено в 1-
месечен срок по в.гр.д. № 27/2018 г. по описа на ОС-Силистра и като
необжалваемо е влязло в сила.

Гр.д. № 134/2018 г. е образувано на 26.01.2018 г. в производство по
оказване на съдействие по упражняване на права – чл. 530 и сл. от ГПК във
вр. с чл. 19 и 73 от ЗГР. Решение е постановено в 3-дневен срок, което е
потвърдено с решение по в.гр.д. № 85/2018 г. по описа на ОС-Силистра и
като необжалваемо е влязло в сила.

Гр.д. № 173/2018 г. е образувано на 01.02.2018 г. по молба на
основание чл. 7 и сл. от ЗЗДН. Решение е постановено в 1-седмичен срок,
което е потвърдено с решение по в.гр.д. № 94/2018 г. по описа на ОС-
Силистра и като необжалваемо е влязло в сила.

Наказателни съдии, разглеждали заповедни производства и искания
по ЗКИ:

Дела на доклад на съдия Мирослав Христов
Ч.гр.д. № 70/2017 г. е образувано на 09.01.2017 г. по искане на

основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ. Решение е постановено на същата дата и като
необжалваемо е влязло в сила.

Ч.гр.д. № 1555/2017 г. е образувано на 21.09.2017 по искане на
основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ. Решение е постановено в същия ден и като
необжалваемо е влязло в сила.

Ч.гр.д. № 866/2018 г. е образувано на 27.06.2018 г. по заявление на
основание чл. 417 от ГПК. Заповед за изпълнение на парично задължение е
издадена на същата дата и като необжалваема е влязла в сила.

Ч.гр.д. № 33/2018 г. е образувано на 10.01.2018 г. по заявление на
основание чл. 417 от ГПК. Заповед за изпълнение на парично задължение е
издадена в 14-дневен срок и като необжалваема е влязла в сила.

Дела на доклад на съдия Галина Василева
Ч.гр.д. № 689/2018 г. е образувано на 29.05.2018 г. по заявление на

основание чл. 410 от ГПК. Заповед за изпълнение частично на парично
задължение е издадена на 01.06.2018 г. като разпореждането в отхвърлената
част е потвърдено с определение по в.ч.т.д. № 98/2018 г. по описа на ОС-
Силистра и като необжалваемо е влязло в сила.

Ч.гр.д. № 984/2018 г. е образувано на 30.07.2018 г. по заявление на
основание чл. 410 от ГПК. Разпореждане за отхвърляне искането за неустойка
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е постановено в 3-дневен срок, което е потвърдено с определение по в.гр.д. №
135/2018 г. по описа на ОС-Силистра и като необжалваемо е влязло в сила.

Ч.гр.д. № 996/2018 г. е образувано на образувано на 30.07.2018 г. по
заявление на основание чл. 410 от ГПК. Заповед за частично изпълнение на
парично задължение е издадена в 2-месечен срок, а разпореждане е
постановено в 3-дневен срок, като в отхвърлената част е потвърдено с
определение по в.ч.т.д. № 134/2018 г. по описа на ОС-Силистра, което като
необжалваемо е влязло в сила.

Ч.гр.д. № 1751/2018 г. е образувано на 07.12.2018 г. по заявление на
основание чл. 417 от ГПК. Заповед за изпълнение на парично задължение е
издадена в 3-дневен срок и като наеобжалвана е влязла в сила.

Дела на доклад на съдия Росен Костадинов
Ч.гр.д. № 191/2018 г. е образувано на 07.12.2018 г. по заявление на

основание чл. 410 от ГПК. Разпореждане е постановено в 3-дневен срок,
което е потвърдено с определение по в.ч.гр.д. № 51/2018 г. по описа на ОС-
Силистра и като необжалваемо е влязло в сила.

Ч.гр.д. № 196/2018 г. е образувано на 07.02.2018 г. по заявление на
основание чл. 410 от ГПК. Разпореждане е постановено в 3-дневен срок,
което е потвърдено с определение по в.ч.гр.д. № 50/2018 г. по описа на ОС-
Силистра и като необжалваемо е влязло в сила.

Дела на доклад на съдия Силвина Йовчева
Ч.гр.д. № 129/2018 г. е образувано на 26.01.2018 г. по заявление на

основание чл. 417 от ГПК. Разпореждане е постановено в 5-дневен срок,
което е потвърдено с определение по в.ч.т.д. № 25/2018 г. по описа на ОС-
Силистра и като необжалваемо е влязло в сила.

Ч.гр.д. № 198/2018 г. е образувано на 07.02.2018 г. по заявление на
основание чл. 410 от ГПК. Разпореждане е постановено в 3-дневен срок,
което е потвърдено с определение по в.ч.т.д. № 57/2018 г. по описа на ОС-
Силистра и като необжалваемо е влязло в сила.

Ч.гр.д. № 840/2018 г. е образувано на 22.06.2018 г. по заявление на
основание чл. 410 от ГПК. Разпореждане е постановено в 5-дневен срок,
което е потвърдено с определение по в.ч.т.д. № 145/2018 г. по описа на ОС-
Силистра и като необжалвано е влязло в сила.

Дела на доклад на съдия Стоян Стоянов
Ч.гр.д. № 1111/2018 г. е образувано на 13.08.2018 г. по заявление на

основание чл. 410 от ГПК. Определението е постановено в 5-дневен срок и
като необжалваемо е влязло в сила.

Ч.гр.д. № 2052/2017 г. е образувано на 05.12.2017 г. по искане на
основание чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ. Решение е постановено в същия ден и
като необжалваемо е влязло в сила.
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КОНСТАТАЦИИ: При извършения анализ и обобщение на делата,
които са приключили с влязъл в сила съдебен акт, не се установи
противоречива практика. Няма и констатирана забава на съдопроизводството.

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ

През проверявания период общото административно ръководство на
Районен съд – Силистра е осъществявано от съдия Росен Димитров
Костадинов. С решение по протокол № 10/19.03.2019 г. от заседание на
съдийската комисия на ВСС, за административен ръководител на съда е
избран съдия Мирослав Христов. Заместник на административния
ръководител до 09.12.2018 г. е съдия Елена Стойнова Чернева. Със Заповед
№ 2446/03.10.2018 год. на председателя на Върховния административен съд
съдия Елена Чернева Стойнева е командирована в Административен съд
Силистра, считано от 08.10.2018 г.

Считано от 10.12.2018 г. заместник на административния ръководител
е съдия Люба Стоянова Стоилкова.

В съда няма формално структурирани отделения, но съдиите са
профилирани по материя, като четирима от тях разглеждат граждански дела,
а останалите петима – наказателни дела.

През целия проверяван период гражданските дела са разглеждани от
съдиите Елена Стойнова Чернева до 08.10.2018 г., Люба Стоянова Стоилкова,
Жанет Иванова Борова и Мария Николаева Петрова. Поради по-голямата
натовареност на гражданските съдии и по-малкият им брой, от началото на
2018 г. в разглеждането на производствата по чл. 410 и чл. 417 ГПК са
включени и съдиите, разглеждащи наказателни дела.

През 2017 г. и 2018 г. съдиите по граждански дела са участвали в
разглеждането им при 100% натовареност. Със Заповед № 29/30.01.2017 г. на
съдия Елена Чернева, с оглед качеството й на заместник на
административния ръководител, е определена 97% натовареност.

Разпределението на делата в съда е регламентирано с „Правила за
случайно разпределение на делата“, приети през 2013 г. и актуализирани на
01.04.2019 г. След 01.10.2015 г. разпределението се осъществява посредством
Централизирана система за случайно разпределение на делата, разработена и
одобрена от ВСС. Това обстоятелство следва да бъде отразено и в
актуализираните правила, доколкото там се сочи, че определянето на
докладчик се извършва посредством програмата Law Choice 3.31.

Техническото разпределение на образуваните производства се
извършва от административния ръководител на съда или от конкретни лица,
определени с писмена Заповед № 54/20.02.2013 г. на председателя. Достъпът
до електронната системата за разпределение се осъществява посредством
индивидуални пароли за достъп. Разпределението се прави ежедневно.
Бързите производства се разпределят в часа на постъпването им на дежурния
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съдия, определен за конкретния ден от седмицата, чрез използване на опция
„по дежурство“.

Раздел VI на Правилата урежда случаите на „промяна и
преразпределение на определения съдия-докладчик по делото“. Разделът
предвижда три основни случая на преразпределение и промяна на докладчика
- отвод на съдията или при друга обективна причина, налагаща
продължително отсъствие, както и при внезапно възникнала непреодолима
пречка за участие в насроченото съдебно заседание. Редакцията не сочи
еднозначно дали в случаите на краткосрочно отсъствие при насрочено
заседание титулярят само се замества за конкретното заседание или това е
основание за преразпределение на делото на друг съдия. Краткосрочните
отсъствия могат да обосновават единствено необходимост за заместване на
отсъстващия съдия по насрочено дело, но не и неговото преразпределение.
Редакцията в този си вид създава условия за противоречиво тълкуване, което
изисква да бъде обсъдена възможността за преработване на правилата в тази
им част, като или отпадне това основание за преразпределение, или се даде
нова редакция на раздела, от която да е ясно, че предложеното основание
касае заместване, а не избор на нов съдия.

През 2017 г. в Районен съд - Силистра са разгледани общо 2411
граждански дела, от които останали от предходен период са 227 дела, а 2184
дела са новообразувани. В края на годината са приключени общо 2170 дела и
са останали неприключени 241 дела, или са приключени 90%. През годината
е имало за разглеждане 1244 дела по заявления по чл. 410 и чл. 417 от ГПК,
представляващи 51,59% от всички граждански производства.

Общият брой дела е разпределен между съдиите, както следва:
 - съдия Елена Чернева /заместник на административния ръководител

– зам.-председател до 08.10.2018 г./ – общо за разглеждане – 565 дела, от
които 58 дела останали от предходен период, а 507 дела са новообразувани. В
края на периода са приключени 502 дела и са останали несвършени 63, или
свършени са 88,84% от всички дела за разглеждане. През годината съдия
Чернева е имала за разглеждане средномесечно 47,08 граждански дела. В
качеството си на заместник на административния ръководител е участвала в
разпределението на гражданските дела при 97%. натовареност;

 - съдия Люба Стоилкова – общо за разглеждане – 589 дела, от които
58 дела останали от предходен период, а 531 дела са новообразувани. В края
на периода са приключени 537 дела и са останали несвършени 52 дела, или
свършени са 91,17%. През годината е имала за разглеждане средномесечно
49,08 граждански дела;

 - съдия Жанет Борова – общо за разглеждане – 567 дела, от които 57
дела останали от предходен период, а 510 дела са новообразувани. В края на
периода са приключени 498 дела и са останали несвършени 69 дела, или
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свършени са 87,83%. През годината е имала за разглеждане средномесечно
47,25 граждански дела;

 - съдия Мария Петрова – общо за разглеждане – 564 дела, от които 54
дела останали от предходен период, а 510 дела са новообразувани. В края на
периода са приключени 507 дела и са останали несвършени 57 дела, или
свършени са 89,89%. През годината е имала за разглеждане средномесечно 47
граждански дела.

През 2018 г. в Районен съд - Силистра са разгледани общо 2084
граждански дела, от които останали от предходен период са 241 дела, а 1843
дела са новообразувани. В края на годината са приключени общо 1849 дела и
са останали неприключени 235 дела, или са приключени 88,72%. През
годината е имало общо за разглеждане 981 дела по заявления по чл. 410 и чл.
417 от ГПК, представляващи 47,07% от всички граждански производства.

Гражданските дела са разпределени между съдиите, както следва:
 - съдия Елена Чернева /заместник на административния ръководител

– зам.-председател до 08.10.2018 г., след което е командирована в
Административен съд - Силистра/ – общо за разглеждане – 235 дела, от които
63 дела останали от предходен период, а 172 дела са новообразувани. В края
на периода са приключени 227 дела и са останали несвършени 8, или
свършени са 96,59% от всички дела за разглеждане. През годината е имала за
разглеждане средномесечно 26,11 граждански дела, изчислени за 9 месеца,
предвид обстоятелството, че от месец октомври е командирована и е
изключена от разпределението на делата. В качеството си на заместник на
административния ръководител е участвала в разпределението на
гражданските дела при 97% натовареност;

 - съдия Люба Стоилкова – общо за разглеждане – 420 дела, от които
52 дела останали от предходен период, а 368 дела са новообразувани. В края
на периода са приключени 348 дела и са останали несвършени 72 дела, или
свършени са 82,85%. През годината е имала за разглеждане средномесечно 35
граждански дела;

 - съдия Жанет Борова – общо за разглеждане – 397 дела, от които 69
дела останали от предходен период, а 328 дела са новообразувани. В края на
периода са приключени 310 дела и са останали несвършени 87 дела, или
свършени са 78,08%. През годината е имала за разглеждане средномесечно
33,08 граждански дела;

 - съдия Мария Петрова – общо за разглеждане – 391 дела, от които 57
дела останали от предходен период, а 334 дела са новообразувани. В края на
периода са приключени 331 дела и са останали несвършени 60 дела, или
свършени са 84,65%. През годината е имала за разглеждане средномесечно
32,58 граждански дела.
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През 2018 г. е намаляло постъплението на граждански дела, като
новообразуваните производства са с 341 по-малко от предходния период.
Броят на новообразуваните дела по категории показва, че това се дължи на
намаляване на частните производства, най-вече на образуваните по заявления
по чл. 410 и чл. 417 ГПК. Последните обичайно заемат относително голям
дял спрямо общия брой дела за разглеждане в съдилищата, бързо ликвидни са
и са с ниска фактическа и правна сложност. През 2017 г. заповедните
производства в съда представляват 56,54% от всички новообразувани
граждански дела в съда, а през 2018 г. – 52,52%, като отделно от това в
разглеждането им са включени и наказателните съдии. В същото време
статистически данни за дейността на съда отчитат, че през 2018 г., макар и
незначително, са се увеличили постъпилите производства, които се
разглеждат по исков ред – от 414 дела на 439 дела. Това дава основание за
извод, че натовареността на съдиите през втората от годините не само не е
намаляла, но, макар и несъществено, се е увеличила. Действителната
натовареност на съдиите е нараснала и от факта, че в края на 2018 г. съдия
Чернева е командирована в друг съд, което е станало причина за
преразпределяне на разглежданите от нея и неприключили дела до момента.

През двете години съдиите са постигнали много висок процент на
приключените дела в края на годината, близо до 90%. Независимо, че през
2018 г. се отчита известно увеличение на исковите производства и
преразпределение на дела от съдия Чернева, съдиите са запазили до голяма
степен този показател и са приключили около 80% от делата.

Проверката констатира, че в съда е създадена много добра
организация при образуване и разпределение на делата. Върху постъпващите
съдебни книжа, с оглед на които се образуват съдебните производства, са
поставяни два печата – един с отбелязване на входящия номер, датата на
завеждане на молбата, група, шифър, подпис на служител и председател, и
втори, в който се отбелязва номера на делото. В отделен печат върху
протокола за случайно разпределение се отбелязва датата на първото
процесуално действие, извършено от съда. Съпоставката на отразеното в
печатите на съда и свързано със завеждането на книжата, дава възможност да
се определи датата на образуване и разпределяне на делото, момента на
фактическо предаване на образуваното дело на определения докладчик и
първите действия по администриране на производството.

Констатиран бе незначителен брой производства, образувани преди
01.01.2017 г., които не са приключили към момента на проверката – общо 10.
Причините делата да не са приключили имат изцяло обективен характер –
производствата са по искове за делба и към момента на проверката са внесени
в архив тъй като след приключване на първата фаза на производствата,
страните не са внесли определения от съда депозит по назначените съдебни
експертизи, необходими за продължаването им във втора фаза. Единственото
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производство, което е насрочено и продължава, след допусната делба, е
образувано през 2016 г., постановено е решение за допускане на делбата,
което е обжалвано. След връщане от инстанционен контрол, съдът е указал
внасяне на депозит по допуснатата експертиза, доказателства за внасянето на
който са представени с молба, постъпила непосредствено преди започване на
настоящата проверка.

Проверените дела от 2017 г. и 2018 г. са образувани без изключение в
деня на постъпване на исковите молби и са разпределяни незабавно на
докладчик. Фактическото предаване на делата, след разпределението им, е
извършвано най-късно на следващия ден от образуването и разпределението.

Проверката на редовността и допустимостта на исковите молби и
указания за отстраняване на нередовности са давани с разпореждания,
постановявани най-късно на следващия ден от предаване на делото на
докладчика. Като изолиран случай по гр. д. № 564/2017 г. производството е
оставено без движение с разпореждане, постановено 12 дни от този момент в
период, съвпадащ с великденски празници. Съдиите са действали без
забавяне, като са изпращали преписи от исковите молби на ответниците за
отговор с разпореждания по чл. 131 ГПК, постановявани в срокове от 1 и 2
дни от постъпване на молбата, съответно от отстраняване на констатирани
нередовности. В по-големи срокове от 5, 6 и 9 дни са администрирали делата
в случаи, когато са им разпределяни дела в периоди, съвпадащи с ползван от
отпуск.

Подготовката на делата за разглеждане в открито заседание е
приключвала с определения по чл. 140 от ГПК, изготвяни в едномесечен срок
от постъпване на отговор на исковата молба, много често и в по-кратки
срокове - 4, 12, 14, 15 дни след изтичане на срока за отговор. В случаите,
когато са постъпвали писмени отговори преди изтичане на срока, една част от
съставите не са изчаквали изтичането му, за да се произнесат. Други са
изготвяли актовете в този смисъл след изтичане на едномесечния срок, дори и
при по-рано депозиран отговор. Като изолиран случай се констатира, че в
производството по гр. д. № 222/2018 г. определението е постановено близо 4
месеца след депозиране на отговора от ответника, като не се установяват
обективни причини за забавянето. В други изолирани случаи на забавено
произнасяне между 2 и 3 месеца причините са имали обективен характер –
сроковете са изтичали в периода на съдебната ваканция, като впоследствие
докладчиците са компенсирали с кратките срокове за провеждане на първото
открито заседание и изготвянето на решението. Прави впечатление, че
съдебните състави са извършвали много добра предварителна подготовка на
делата, изготвяйки мотивирани определения по чл. 140 ГПК, съдържащи
подробни проекти за доклади по делата. Много детайлно са разпределяли
доказателствената тежест и са сочили за кои обстоятелства не се сочат
доказателства от страните, което е било предпоставка за насрочването на
малък брой открити съдебни заседания и бързото приключване на делата.
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Делата са насрочвани и отлагани за нови заседания в кратки срокове,
обикновено до 1 месец. По-големи периоди се установяват предимно в
периодите на съдебната ваканция.

Констатираното своевременно приключване на производствата е
резултат от бързината, с която докладчиците са администрирали
процесуалните действия на страните, извършвани между заседанията, и с
която са провеждали процедурите по назначаване на особен представител. В
общия случай причините за по-голямата продължителност имат обективен
характер - назначаване на съдебни експертизи, необходимостта от отлагане и
насрочване на нови заседания за събиране на доказателства, провеждане на
процедури по назначаване на особен представител, пренасрочване на съдебни
заседания по молби на страни, обосновани с уважителни причини, и др. Част
от образуваните през 2017 г. и 2018 г. производства, неприключили в края на
всеки от периодите, са били спирани. Отделно от това, голям брой от тях са
образувани през втората половина и в края на всяка от годините, което
обективно е направило невъзможно приключването им.

Положителните констатации за създадената добра организация при
образуване и разпределение на делата по общия исков ред, се установява и
при образуване на производствата, които се развиват при условията на чл.
310 и сл. ГПК. Проверените дела са администрирани своевременно при
проверката на редовността на исковите молби и изпращане на препис на
ответниците за отговор. Констатира се, че съдиите изпращат преписи от
исковите молби за отговор с разпореждания по чл. 131 ГПК с указания за
възможностите и последиците по чл. 133 ГПК. Съгласно разпоредбата на чл.
314, ал. 2 ГПК по реда на това производство не могат да се предявяват
насрещни искове, да се привличат трети лица и да се предявяват искове
срещу тях. Разпорежданията по чл. 131 ГПК са постановявани обикновено в
деня на предаване на делото на докладчика или на следващия ден.
Изключение са случаите, когато актовете са постановявани в по-големи, но
разумни срокове - от 2 до 4 дни. Последните срокове се констатират
обикновено в периоди, в които докладчикът е ползвал кратък отпуск.
Разпорежданията за връчване на препис от исковата молба са оформяни като
самостоятелни документи по делата със съдържание, отговарящо на
изискванията за съдебен акт. Само един от съдиите, конкретизиран в
обстоятелствената част на акта, е администрирал делата си с указания,
обективирани във вид на кратки ръкописни резолюции върху исковите
молби. По едно от делата съдията е насрочила и първото открито заседание с
ръкописно разпореждане, което не отговаря на задължението съдът да
изготви писмен доклад по делото – чл. 312, ал. 1, т. 2 ГПК.

При постъпване на писмени отговори от ответниците, съответно при
изтичане на сроковете, съдиите са се произнасяли с актове за насрочване,
постановявани до няколко дни след изтичане на едномесечния срок. В тази
връзка може да се направи извод, че актовете са изготвяни в рамките на
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разумния и технологично възможен срок, който налага да се изчака
постъпването на отговори по пощата. В тези случаи законът не държи сметка
за обстоятелството, че писмен отговор може да постъпи със закъснение до
няколко дни след изтичане на формално определения срок. Отделно от това
голяма част от съставите са компенсирали незначителното забавяне с по-
кратки срокове за насрочване на първото открито заседание и изготвяне на
крайните актове. По едно от делата, индивидуализирано в констатациите за
тази категория, разпореждането по чл. 312 ГПК е постановено 20 дни, след
депозиране на отговор. Този момент съвпада с ползван от съдията отпуск.
Макар и изключение, това обстоятелство изисква да се обмисли подходяща
организация за заместване на титуляря в администрирането на делата с
кратки процесуални срокове при по-продължително отсъствие. В голяма част
от определенията/разпорежданията по чл. 312 ГПК не е посочвано основание
за постановяването им.

В отклонение от общата бързина, с която обичайно съдът е
разглеждал и приключвал производствата по чл. 310 и сл. ГПК, са част от
делата на съдия Жанет Борова, обстоятелствата по които са конкретизирани
във фактическите констатации за тези производства.

Проверените дела, образувани по Закона за закрила на детето, Закона
за защита от домашното насилие и тези по чл.  130,  ал.  3  от СК,  са
администрирани своевременно. Съдебните състави са съобразявали кратките
процесуални срокове за приключването на производствата от такъв характер.

В общия случай в производствата по Закона за закрила на детето
решенията са постановявани в първото открито съдебно заседание, съответно
в срока на тяхното насрочване, обикновено до 1 месец от образуване на
делата. Решения са изготвяни в по-големи срокове при отлагане на заседания
за събиране на доказателства и в периода на съдебна ваканция. Решенията са
материализирани в протоколите за съдебното заседание.

Молбите, депозирани по реда на Закона за защита от домашното
насилие, са разглеждани в съответствие с чл. 12, ал. 1 от ЗЗДН – незабавно.
Насрочвани са в срок до 1 месец от образуването, а често и в по-кратки
срокове – 6-7 дни. Заповедите за незабавна защита са издавани до 24 часа от
постъпване на молбите. Преимуществено съдиите не са спазвали
задължението да обявяват решенията си публично в заседанието, в което
делата са обявявани за решаване - чл. 15, ал. 1 ЗЗДН. Само по две от
проверените дела решенията са обявени в открито заседание.

Производствата по чл. 130, ал. 3 СК са приключвали в изключително
кратки срокове, обикновено от 1 до 3 дни от постъпването на исканията,
независимо, че в повечето случаи съдът е указвал да се изисква становище от
дирекция „Социално подпомагане“.

В производствата по развод по исков ред по чл. 49 СК се констатира,
че е наложена различна практика при подготовката им за разглеждане в
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открито заседание. С постъпването на молбата, в една част от случаите, съдът
е постановявал разпореждане, обичайно кратка ръкописна резолюция, с която
делото е насрочвано в открито съдебно заседание. В останалите случаи
молбите са администрирани с разпореждания по чл. 131 ГПК, определян е
едномесечен срок за отговор и са указвани последиците от неподаване на
отговор. По едно от делата съдебното решение е обективирано в протокола от
заседанието, в което е даден ход по същество.

В отговор на констатации и препоръка на ИВСС, дадена с акт от
проверка по Заповед № ПП-01-29/20.03.2014 г., общото събрание на съда е
изложило съображения, че в производството по глава 26 от ГПК
„Производство по брачни дела“ са неприложими два от принципите на
исковия процес – на концентрационното начало и на ранната преклузия на
правата на страните. Съдиите са се обединили около становището и взето по-
рано решение на предходно общото събрание, че по тези дела не се разменят
книжа по реда на чл. 131 ГПК. Независимо от това обстоятелство, отделни
съдебни състави продължават да дават указания на страните с последици,
които сами са възприели, че са неприложими в производствата от такъв
характер. По този начин продължава разнородната процесуална практика при
администрирането на молбите за развод.

Констатира се, че съдебните служители извършват периодични
справки по делата, спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Следи се за
изтичане на срока по чл. 231, ал. 1 ГПК по делата, спрени на основание чл.
229, ал.1, т. 1 ГПК. С изключение на едно дело, по което липсва информация
за статуса на обуславящото, спрените дела са администрирани прецизно. В
тази връзка беше установено, че производства се възобновяват своевременно
след отпадане на пречките за движението им. Спрените по съгласие на
страните се възобновяват при постъпили молби с такова искане, а при
изтичане на шестмесечния срок – се прекратяват.

По отношение на отвеждането на съдии от дела за разглеждане се
констатира, че броят им е незначителен за двете проверявани години.
Отделно, в по-големия брой случаи са били налице абсолютните основания за
отвод по чл. 22, ал. 1, т. 1-5 ГПК, в които съдът е длъжен да се отстрани от
разглеждането на делото.

От представената от съда информация за нуждите на проверката се
установява, че причините за отсрочване на цели съдебни заседания са
свързани основно с командироване на докладчик, участие в обучителни
семинари, както и с оглед обявяването на деня на заседанието за почивен ден
по чл. 154, ал. 2 от КТ. В случаите на пренасрочване, страните са
уведомявани своевременно за отлагането на делата, както и за новите дати.

Проверката отчита отлични резултати в работата на съда с оглед
показателя брой определения, с които е отменен даденият ход по същество.
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Данните сочат, че определенията са общо 6 за двете години, а в тази връзка
може да се направи извод, че броят им е несъществен. Малкият брой случаи
показва, че това не се е превръщало в значим фактор за удължаване времето
за приключване на делата. Освен това отмяната на дадения ход по същество
представлява редовен процесуален способ при разглеждането на делата, а
малкият брой дела, по които е приложен, сочи, че съдиите са извършвали
много добра предварителна подготовка по делата. В подкрепа на извода е и
констатацията, че съдиите са изготвяли подробни и мотивирани определения
по чл. 140 ГПК.

От предоставените за проверка дела по чл. 390 ГПК се установява, че
съдебните състави са се произнасяли в съответствие са разпоредбата на чл.
395, ал. 2 ГПК - в деня на постъпване на молбата. Разпределението не се
извършва на случаен принцип, а на дежурен съдия, посредством използване
на опция „по дежурство“. Това организационно решение създава условия
молителите да си избират докладчик, който да се произнесе по молбите им. С
Акт за резултати от проверка, изготвен на основание Заповед № ПП-01-
29/20.03.2014 г., ИВСС е дал препоръка тези производства да се разпределят
на случаен принцип. С условието, че тази препоръка засяга правомощия на
председателя на съда, съдиите на общо събрание от 31.05.2014 г. са изложили
аргументи срещу препоръката. Посочили са, че задължението на съда да се
произнесе незабавно /в деня на подаване на молбата/ при случаен избор би
било невъзможно, когато определеният съдия заседава в открито заседание
или когато отсъства за кратък период от време, което не е основание за
изключването му от разпределение. Безспорно е, че принципът в чл. 9 ЗСВ не
трябва се абсолютизира. Органите на съдебната власт при разпределение на
делата трябва да се ръководят от него и да го прилагат, когато това е
възможно, съобразявайки специфичните условия на работа и кадровата си
обезпеченост. В проверявания от ИВСС период /2017 г. – 2018 г./ в съда е
имало условия за обезпечаването му, предвид факта, че са правораздавали
четирима съдии, броят на които е бил достатъчен, за да се гарантира
прилагането на принципа. В тази връзка съображенията, че краткосрочните
отсъствия и откритите заседания са пречка, не могат да бъдат споделени. В
съда действат „Правила за разпределение на делата на случаен принцип“, в
които могат да бъдат уредени и особени хипотези, изключващи отсъстващи
съдии от разглеждането на производства, изискващи незабавно произнасяне.
В този случай би се постигнало случайно разпределение между повече от
един съдия.

Проверката констатира, че съдебните състави продължават да
определят по различен начин началния момент, от който тече срокът за
предявяване на обезпечения иск. Един и същ съдия в случаи на незабавно
произнасяне е посочвал, че началният момент тече от уведомяване на
молителите или от датата на постановяване на определението. По едно от
делата съдът се е произнесъл в деня на постъпване на уточняваща молба, като
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е посочил, че срокът за предявяване на обезпечения иск тече от следващия
ден на този, в който е постановил определението си, а не от получаване на
съобщението. По голяма част от делата съдиите изобщо не посочват от кога
започва да тече срокът, което може да се възприеме за липса на определен
срок.

Като цяло, производствата по чл. 390 ГПК са администрирани бързо и
прецизно – при определяне на гаранция, са издавали обезпечителната заповед
след представяне на доказателство за внасянето й. В общия случай стриктно
са следили за представяне на доказателства за предявяване на иска, във
връзка с който е допуснато обезпечението, като служебно са прилагали
последиците по чл. 390, ал. 3, изр. 2-ро от ГПК служебно да го отменят при
неизпълнение на указанията в този смисъл. Препоръка на ИВСС от 2014 г. за
уеднаквяване на началния момент на срока за предявяване на обезпечения
иск е обсъдена от общото събрание на съда от 31.05.2014 г. и съдиите са се
обединили около становището, че с приемането на ТР № 6/2013 г. въпросът е
решен и съдът ще се ръководи от дадените в него задължителни указания.

Независимо от възприетото становище фактите сочат, че при
определянето на началния момент не се съобразява задължителната практика.
Съгласно задължителните указания на ВКС срокът по чл. 390, ал. 3, изр. 1-во
ГПК за предявяване на бъдещи иск тече от постановяване на определението
за допускане на обезпечението, освен в случаите на неспазен от съда срок по
чл. 395, ал. 2 ГПК, когато срокът за предявяване на бъдещия иск тече от
връчване на определението.

Проверените дела по чл. 410 от ГПК са образувани незабавно - в деня
на постъпването на заявлението в съда, на която дата са разпределяни и на
докладчик. Съдиите са следили за спазване на местната подсъдност, като в
тази връзка по всяко производство са давани указания за извършване на
служебна справка за постоянен и настоящ адрес на длъжника. Произнасяли са
се по заявленията по чл. 410 от ГПК в срока по чл. 411, ал. 2 от ГПК, като в
голяма част от случаите и в по-кратки – още на следващия ден. Следва да
бъде отчетено като положителна практика обстоятелството, че при наличие
на условията за издаване на изпълнителен лист, съдиите са постановявали
изрични съдебни актове за издаване на такъв. По всички проверени дела са
правени надлежни отбелязвания върху заповедта за изпълнение.

Производствата по заявления по чл. 417 от ГПК също са образувани в
деня на тяхното постъпване, разпределяни са незабавно на докладчик и
съдиите са се поизнасяли в срок. Не по всички дела съдът е правил
отбелязване върху документите, послужили като основание за издаване на
изпълнителния лист в съответствие с разпоредбата на чл. 418, ал. 2, изр. 2-ро
от ГПК. В случаите, в които основанието за издаване на заповед за незабавно
изпълнение е бил оригинал на документ, не може да бъде удостоверено
извършено отбелязване, предвид връщането му на заявителя и липсата на
приложено копие по делото. Независимо от липсата на формално
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задължение, би могла да се обмисли възможността, след извършване на
отбелязване върху оригинала на основанието за издаване на изпълнителния
лист, копие от документа да се прилага в кориците на делото.

През 2017 г. в съда са постановени общо 472 решения, от които 411 в
законоустановения срок, или 87,07%. През 2018 г. съдиите са изготвили общо
424 решения, 389 от които в законоустановения срок, или 91,74%. Данните
сочат подобрение в спазването на сроковете за изготвяне на съдебните
решения в едномесечния срок през 2018 г. Усилията на съдиите за
подобряване на срочността кореспондират с дадената от ИВСС препоръка
през 2014 г.

Разгледани по съдии, фактите също сочат подобряване по този
показател. Като абсолютна стойност, с най-голям брой просрочени съдебни
актове, постановени след едномесечния срок, е съдия Борова, изготвила общо
49 решения след срока. Трябва да се отбележи, че с оглед вида на изготвената
от съда справка, посоченият брой не отчита в какъв период след изтичане на
срока са постановени решенията.

Постановените решения в срок над 3 месеца за двете проверявани
години са общо 10, всички на съдия Борова. Проверката обаче отчита, че през
2018 г. съдия Борова значително е подобрила дейността си по този показател,
като само 2 от решенията са изготвени в срок над 3 месеца.

Макар и в изолирани случаи отделни съдии продължават да
администрират производствата с кратки ръкописни резолюции или
разпореждания, полагани обикновено върху други книжа от делата. Всеки
съдебен акт има задължителни реквизити, които следва да съдържа и те са
посочени в съответните процесуални норми. За определенията, постановени в
закрито съдебно заседание, това е разпоредбата на чл. 254, ал.2 ГПК. С
разпорежданията, подобно на определенията, се разрешават само процедурни
въпроси. Те имат правната природа и трябва да отговарят на изискванията,
предвидени за определенията, тъй като единствената им отлика е, че предмет
на разпорежданията са само тези въпроси от процедурно естество, които
могат да се разрешават от едноличен орган. Подготовката на делото в закрито
заседание заема важно място в процеса, независимо пред коя инстанция се
развива, поради което процесуалните действия на съда, извършени под
формата на разпореждания, трябва да отговарят на изискванията за форма и
съдържание.

Продължава практиката в съда съдебни решения да се материализират
в протоколите за съдебно заседание. Двата съдебни акта имат различна
правна природа, различен е и процесуалният ред, при който подлежат на
контрол.

Фактите от проверката в Районен съд - Силистра сочат подчертан
стремеж от съдиите да разглеждат и приключват делата в кратки срокове.
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По делата, образувани по общия исков ред с констатирана по-голяма
продължителност, се установява, че най-често е резултат от обективни
причини и не се дължи на процесуалното поведение на докладчиците.
Основните обективни причини, водещи до забавяне приключването на
делата, са: оставяне на производствата без движение; конституиране на
страни и извършване на допълнителни действия по назначаване на особени
представители; назначаване на съдебни експертизи, съответно отлагане на
делата за събиране на доказателства; спиране на производствата за
продължителни периоди от време и др.

Извън посочените случаи на несвоевременно администриране на
производствата по общия исков ред и по глава двадесет и пета „Бързо
производство” от ГПК, проверката отчита много добри резултати в дейността
на Районен съд - Силистра по отношение на образуването, движението и
приключването на гражданските дела в законоустановените срокове.

Постъпилите въззивни жалби са администрирани в кратки срокове и
са изпращани на въззивната инстанция обикновено в срокове по-кратки от 1
месец.

Проверката констатира много добра организация в работата на служба
„Съдебно деловодство”. Освен организационните мерки, предприети от
административните ръководители на съда във времето, следва да се отчете, че
служителите са компетентни, добре обучени и работят в условията на
успешна взаимозаменяемост и екипност. Документите и книжата, постъпили
по проверените дела, са докладвани своевременно на докладчиците и са
подредени в хронологична последователност. В общия случай служителите
незабавно или до 3 дни са изготвяли и изпращали съобщения и призовки
относно процесуалните действия на съда, които е трябвало да бъдат доведени
до знанието на страните. Книгите са водени редовно, правени са пълни
отбелязвания за движението на делата в съответствие с ПАС. В книгите за
открити съдебни заседания резултатът от постановените съдебни решения се
отразява посредством залепване на разпечатка от диспозитива на актовете с
цялата информация за последиците от решението.

От цялостните констатации за работата на Районен съд - Силистра
може да се приеме, че са постигнати много добри резултати по отношение на
организацията на административната дейност и по отношение на
организацията, свързана с образуването, движението и приключването на
гражданските производства в законоустановените срокове. Израз на
положителна тенденция е и обстоятелството, че и през двете проверявани
години, въпреки промяната в натовареността в края на втората в резултат на
преразпределение на дела на отсъстващ съдия, съдиите имат висок процент
приключени дела - над 80% през всяка от годините.

Констатираните в същото време пропуски при разпределението и
администрирането на някои от категориите дела, както и тези, свързани със
своевременното постановяване на крайните съдебни актове по делата,
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изискват да бъдат предприети допълнителни мерки от страна на
административния ръководител на съда и от съдиите.

На основание направените констатации и изводи и на основание
чл.  58,  ал.  2  от ЗСВ,  Инспекторатът към ВСС дава следните
ПРЕПОРЪКИ:

I. Председателят на Районен съд - Силистра, като упражни
правомощията си по чл. 80, ал. 1 от Закона за съдебната власт, да предприеме
мерки относно:

1. Разпределение на производствата по чл. 390 ГПК при спазване на
принципа в чл. 9 ЗСВ - разпределението да се извършва на принципа на
случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на
постъпването им;

2. Изменение на Правилата за случайно разпределение на делата в
съда в частта, предвиждаща преразпределение на дела при внезапно
възникнала непреодолима пречка за участие в насрочено съдебно заседание;

3. Спазване на срока по чл. 235, ал. 5, изр. 1-ро ГПК;

4. Спазване на сроковете в производствата по глава двадесет и пета
„Бързо производство“;

5. Производствата по чл. 417 ГПК - когато оригиналът на документа,
послужил като основание за издаване на изпълнителния лист е върнат, копие
от същия, с направеното на основание чл. 418, ал. 2, изр. 2-ро ГПК
отбелязване, да се прилага по делото.

II. Председателят на Районен съд - Силистра да упражни
правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт и свика
общо събрание на съдиите, което да обсъди и вземе решение относно:

1. Преодоляване на констатираната практика, свързана с различното
именуване на съдебните актове, постановявани на основание чл. 312 от ГПК;

2. Необходимостта от изрично посочване на правното основание, на
което се постановяват разпорежданията/определения в хипотезата на чл. 312
ГПК;

3. Уеднаквяване на началния момент на срока за предявяване на
обезпечения иск в производствата по чл. 390 ГПК съобразно задължителната



rrpaKrr,rKa, cb3AaAeHa c TP J\b 6114.03.2014 r. no rbJrK. a. Jtlb 6/2013 r. Ha BKC,
OCfTK;

4. llpeogoranaue Ha KoHcrarilpanara rrporr4Bopeqr4Ba rrpaKTlrKa rrplr
aAMuHt4crpnpaue Ha r4cKoBrdre uor6u B npor,r3BoAcrBara IIo trJI. 49 CK;

5. CnassaHe Hapasuope46araHa vr. 15, an. I 33[H, upe4ua]KAalrla cbAbr
Aa ce npolr3Hacr c pelreHl4e B orKpr4ro crAe6no 3aceAaHl{e;

6. Koscrarvpanara rrpaKTr4Ka crAe6nu perueHlrr Aa ce Marepr4anpr3r,rpar B

rrporoKoJra 3a [poBeAeHoro orKprzTo crAe6no 3aceAaHple.

Cporc sa tlrnrrHeune Ha npenoprKfire:

Ha ocHoeaHpre r{Jr. 58, aL 2 3CB orpeAenrM AByMeceqeH cpor (or
loryrraBaHe Ha Hacro-fiulllr ar<r) 3a ra3rlbJrHeHrae Ha rrpe[opbKl,ITe, c I,I3KJIIoqeHue

Ha rrpelopbKl,rre, 3a Korrro cro6pa:Ho 3aKoua cpoKbr e [ocrotHeH.
Ha ocnosaHr4e rrr. 58, 2r. 3 3CB, Hacrorrrlr4fr aKT Aa ce r43rlparll Ha

rrpeAceAareJrr sa PafioHen cbA - Cutl,crpa, xoftro B AByceAMI4qeH cpoK or
rroJryqaBaHero My Aa 3ano3Hae c Hero cqnwre u crAe6szre cnyxLITeJII{.

flpe4ce4arer-f,T Ha alra Aa yBeAoMr,r uraBHprr rrHcneKTop ua I,Iuc[eKTopara KbM

BCC sa u3nbJrHeHl4ero Ha roBa cBoe 3aAbJrxeHr4e, Karo u3rrparlr crrr4cbK c rloArlt4c

Ha rrpoBeprBaHuTe cl.'4vru c or6ersgBaHe Ha 4arara, Ha KoflTo BceKI{ e yBeAoMeH.

Cnel B3eMaHe Ha pemeHr,rr or o6uloro cr6paune Ha c\Lr4r4Te no AaAeHLITe

npenopbKvr, Ha ocHoBaHLIe r{r. 58, a-rr. 2, y'sv Bp. c u. 4 3CB npeaceAarerqr Ha

Pafionen cbA - Culluctpa Aa yBeAoMra rJraBHr4r r4HcrreKTop na I4ucneKTopara KbM

BCC sa B3err4re peureHzt or o6uloro cr6panue.
Cnel rr3Tl4qaHe Ha cpoKa rlo trJI. 58, an. 3, uzp.2-po 3CB - rtpu Itrilrca Ha

nocTbrrLIJII4 Bb3paxeHr,r.fl, a IIpu [ocTbIILrJrr4 TaKI4Ba, CneA rlpot43HactHeTo Ha

rJraBHr4fl r,rHcreKTop Ha I4BCC no rrx - Konr4e or aKTa, BeAHo c Bb3paxenvflTa Lr

perxeHr4rra rro rrx Ha rJraBHutr r4HcnexTop lnpu [ocrbnI4JII,I B63paxeHvsl rta
eJreKTpoHeH HocI4TeJI ra ce I43npartr Ha npeAceAareJlt Ha OxprNen cbA -
Cuttuctpav Ha crrvrficrara KoJrerr,rr sa Bucruus ctAe6eH cbBer.

I{HCTIEKTOP:
f .lI;H.I,I. /TEOA
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