
PEIIYE JIIIKA E bJII APVIfl

TIHCTIEKTOPAT KbM B}ICruII.fl CbNEBEH CbBET

rp. co$ux 1000, yn. ,,feopr BaurunrroH" J\b l7,ren.: 02 9057502, Saxc: 02 9057503
r4sx. r.rl.iltll:*4: l!.!l
fiara: . 05.. l.A " 

8n.e-.U,

TIPOBEPKA
HA TIHCTIEKTOPATA KbM BI4CIIIIIfl CbAEEEH CbBET

AKT

3A PE3YJITATI,I OT II3BbPIIIEHA KOMTIJIEKCHA TIJIAHOBA TIPOBEPKA TIO
3AIIOBEA .Nt IIII-22- 44 | 01.0t.2022 r.

HA IJIABHIIfl I,IHCTIEKTOP HA IIBCC

oKPbxEH CbA - CI,IJII4CTPA

rrbpBonHcraHrlrroHHr{ fpa?r(AaHcKrr rr rbpfoBcKrr AeJra H Bb33nBHrr
fpa)r(AaHcKn AeJra



2

На основание чл.  58,  ал.  1  ЗСВ,  чл.  54,  ал.  2  от Правилника за
организацията на дейността на Инспектората към ВСС и за дейността на
администрацията и на експертите (обн., ДВ, бр.103 от 27.12.2016 г., в сила от
01.01.2017 г. изм. и доп., бр. 35 от 30.04.2019 г., в сила от 02.05.2019 г., бр. 67 от
28.07.2020 г., в сила от 28.07.2020 г.) и приетата годишна програма за
провеждане на комплексни, контролни и тематични планови проверки от
Инспектората към ВСС на съдилищата, прокуратурите и следствените отдели
към окръжните прокуратури за 2022 г. и на основание Заповед № ПП-22-
44/01.08.2022 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен
съвет се извърши комплексна планова проверка в Окръжен съд – Силистра, с
обхват на проверката - образуването, движението и приключването на
първоинстанционни граждански и търговски дела и  въззивни граждански  дела
за 2020 г. и 2021 г., както и неприключили към момента на проверката
производства.

Проверката се извърши в периода от 15.08.2022 г. - 18.08.2022 г. от
инспектор Любомир Крумов и експертите: Мария Тодорова и Соня Кочова.

Цел на проверката: извършване на цялостен анализ и оценка на
организацията на административната дейност на Окръжен съд – Силистра за
2020 г. и 2021 г., както и проверка на организацията по образуването и
движението на първоинстанционни граждански и търговски дела и  въззивни
граждански дела, както и приключването им в установените срокове  през 2020
г. и 2021 г.

Предмет на проверката: проучване на граждански дела, търговски дела,
въззивни граждански дела, разгледани от гражданските и търговските  състави
на Окръжен съд - Силистра.

Проверяван период: проверяваният период включва делата от посочените
категории, образувани през 2020 г. и 2021 г.

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

Методът на извършване на проверката е чрез изискване и проверка на
граждански и търговски дела, както и информация за организацията по
образуването, движението и приключването на същите, образувани в периода
01.01.2020 г. - 31.12.2021 г., информация за неприключените към момента на
проверката производства в Окръжен съд – Силистра, проучване на делата и
деловодните книги, анализ на документацията и  справки от електронната
деловодна система, годишните отчетни доклади за 2020 г. и 2021 г.
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І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА
СЪДА

1. Административно ръководство и разпределение на
административните функции, вътрешна структура и организация на
дейността:

 Окръжен съд – Силистра разглежда дела като първа и въззивна
инстанция. В неговия съдебен район се включват 3 районни съдилища – в
градовете Силистра, Дулово и Тутракан.

В началото на проверявания период административен ръководител  –
председател на ОС- Силистра е съдия Людмил Хърватев, след изтичане на
мандата му на основание чл. 161, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ и решение на Съдийската
колегия на ВСС по протокол № 10/16.03.2020 г., т. 8, е встъпил в длъжност като
изпълняващ функциите на „административен ръководител – председател“ на
Окръжен съд – Силистра, считано от датата на решението.

Анелия Димитрова Великова е освободена от заеманата длъжност
„заместник на административния ръководител – заместник председател“ на
Окръжен съд – Силистра, на основание чл. 175, ал. 7, изр. I-во от ЗСВ, считано
от 01.09.2020 год.

На основание чл. 161, ал. 3 от ЗВС и решение на Съдийската колегия на
Висшия съдебен съвет, по Протокол № 26,  т. 3 от 29.06.2021 г., Пламен
Неделчев Димитров - заместник на административния ръководител – заместник
- председател“ на Окръжен съд – Силистра, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, е
назначен на длъжността „административния ръководител – председател“ на
Окръжен съд – Силистра, считано от 08.07.2021год.

На основание чл. 168, ал. 2 от ЗВС и решение на Съдийската колегия на
Висшия съдебен съвет, Протокол № 34,  т. 12 от 05.10.2021 г. съдия Людмил
Хърватев е назначен на длъжността „заместник на административния
ръководител – заместник председател“ на Окръжен съд – Силистра, с ранг
„съдия във ВКС и ВАС“, считано от 19.10 2021 год.

През 2020 г. съдиите са  разпределени в три отделения – наказателно,
гражданско и търговско. Наказателното отделение е ръководено от
Административния ръководител - председател на съда, а гражданско и
търговско отделения -  от заместника на административния ръководител
Пламен Неделчев.

Възложено е на заместниците на административния ръководител да
образуват и разпределят постъпилите наказателни, граждански и търговски
дела, както първа, така и втора инстанция.

През 2021 г. дейността на съда е разпределена в две отделения:
„Гражданско” и „Наказателно”, като в гражданското се включват и 2 търговски
състави. Гражданското отделение се ръководи от административния
ръководител - председател на съда Пламен Неделчев, а Наказателното
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отделение от заместника на административния ръководител – зам. председател
на съда Людмил Хърватев.

В гражданско отделение работят четирима съдии. При необходимост
въззивният състав се допълва със съдии от наказателно отделение, което
усложнява работата и на наказателния съдийски състав.

 Председателят на съда осъществява всички правомощия и дейности,
съобразно чл. 86, ал. 1 ЗСВ, подпомаган от своя заместник, който в негово
отсъствие извършва ръководните дейности и представлява съда.
Съдебният администратор, подпомага председателя при осъществяване на
организационно–административната дейност и контролира изпълнението на
издадените заповеди.

2.  Щатна осигуреност на съда:

 Към 31.12.2020 г. щатът на Окръжен съд гр. Силистра включва 10
магистрати, но реално са работили 8, от които административен ръководител,
един заместник на административния ръководител, пет съдии и един младши
съдия.

 С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 25, т.12 от
14.07.2020 г, Виолета Александрова Русанова е освободена от длъжност
„съдия“ в Окръжен съд – Силистра, на основание чл.165, ал.1, т.1 от ЗСВ,
считано от 27.07.2020 г.

Към 31.12.2021 г. щатът на Окръжен съд гр.Силистра включва 10
магистрати, но реално са работили 7, от които административен ръководител,
един заместник на административния ръководител и пет съдии. Младши съдия
Огнян Маладжиков е освободен от длъжността, считано от 01.07.2021 год.,
поради изтичане на двугодишния срок по чл. 240,  ал.1 от ЗСВ и решение на
Съдийската колегия на ВСС по протокол № 26, т.10.1 от 29.06.2021 год., поради
назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Тутракан.

Съдиите са разпределени в две отделения – наказателно и гражданско,
като в гражданското отделение са обособени граждански и търговски състави.
Гражданското отделение се ръководи от административния ръководител -
председател на съда Пламен Неделчев, а Наказателното отделение от
заместника на административния ръководител – зам. председател на съда
Людмил Хърватев.

В гражданско отделение работят четирима съдии - Пламен Неделчев,
Кремена Краева, Теодора Василева и Добринка Стоева. При необходимост
въззивният състав се допълва със съдии от наказателно отделение, което
затруднява работата и на наказателния съдийски състав.

         В Окръжен съд гр.Силистра, щатната численост на съдебната
администрация през 2020 г. и 2021 г.  e  27 щата. Основната дейност на съда се
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подпомага от специализирана администрация - съдебен помощник, съдебни
секретари, съдебни деловодители, архивар и призовкари.
          От общо 5 щатни бройки съдебни секретари, действително съдебните
заседания се разпределят между трима секретари. Причините за това са, че
единият съдебен секретар обслужва изцяло дейността на фирмено отделение
при съда, а другият изпълнява функции на статистик и през голяма част от
годината изготвя статистически отчети и справки, подготвя статистическата
информация необходима за годишният доклад, за проверки от Апелативен съд
и ИВСС, справки необходими за отчитане дейността на магистратите при
атестиране и други подобни.
          Административното ръководство на съда се подпомага от обща
администрация, състоящ се от: гл. счетоводител, човешки ресурси, системен
администратор, управител сгради и експерт „Връзки с обществеността“.
Работата на съда се подпомага и от технически длъжности – касиер, пазач -
невъоръжена охрана, хигиенисти, шофьор и огняр. През 2021 г. съотношението
по щат магистрати спрямо съдебни служители е 1:3.85, като се има предвид, че
към специализираната администрация, която дейност е конкретно подпомагане
на магистратите е 1:2.

Със Заповед № 18/12.01.2021 г. са актуализирани Вътрешните правила за
работната заплата в Окръжен съд - Силистра.
          През годините няма наложени дисциплинарни наказания на служители от
съдебната администрация.

          3.Окръжни съдии, разглеждащи първоинстанционни и въззивни
граждански дела,  търговски дела:

В гражданско отделение работят четирима съдии. При необходимост
въззивният състав се допълва със съдии от наказателно отделение.
          През 2020 г. са работили трима съдии и един младши съдия: Теодора
Василева – съдия; Виолета Александрова - съдия /до 26.07.2020 год./; Добринка
Стоева – съдия; мл.съдия Огнян Маладжиков.
          През 2021 г. в гражданско отделение са работили 3/2 съдии и 1 мл.съдия:
Теодора Василева – съдия; Добринка Стоева – съдия; мл.с. О. Маладжиков – до
01.07.2021 год.

В търговско отделение и през двете години са работили  двама съдии:
Пламен Неделчев – председател от 08.07.2021 г.; Кремена Краева – съдия.

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

Окръжен съд – Силистра ползва предоставената от МП сграда - трети и
четвърти етаж, а останалите етажи се ползват от РС- Силистра и Съдебна
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охрана. Материалната база е в много добро състояние. Условията за труд на
съдиите и съдебните служители са много добри.

Съдът разполага с 44 компютъра, 36 принтера, 3 таблета, 5 скенера, 2
сървъра и 2 ксерокс машини, покриващи част от нуждите като мрежови
принтери. През 2021 г. е направен ъпгрейд на съществуващата техника, като за
целта на всеки компютър е инсталиран SSD диск 128Gb, и допълнителна памет
4GB.  Посредством този ъпгрейд и преинсталиране на всички компютри в
мрежата на ОС - Силистра е постигната добра производителност за нуждите на
Windows 10 операционната система и приложният софтуер. Вече две години се
използва  ЕИСС, като голяма част от проблемите са отстранени и системата
работи добре. Основен проблем е отчитането на натовареността на
магистратите.
          Приоритетите през 2021 година са били акцентирани върху пандемията
COVID-19, като посредством новата ЕИСС на служителите и магистратите,
които са били в карантина е била предоставена възможност за дистанционен
достъп до работното място.
          Също така през 2021 г. на основание чл. 52, ал.2, вр. чл. 38, ал. 2 от ГПК е
въведена новата система за сигурно електронно връчване. Същата се използва
за удостоверяване на времето на изпращаните и на получените документи. Тази
система има доказателствена тежест на комуникацията, както и автентичност на
обменените документи.
          Съдебните зали са оборудвани със звукозаписни системи.
Информационен дисплей предоставя информация за часа и залата, в която е
насрочено делото. Светлинна индикация обозначава номера на делото, което
тече в момента.

Интернет страницата към ЕПЕП работи много добре. Публикуването на
информация става изцяло автоматизирано от ЕИСС, което включва, графика на
заседанията, крайните актове, както и подробна информация за движението на
делото при предоставяне на достъп на страна по делото. Информацията е
съобразена с изискванията на ЗЗЛД и ЗЗКИ. Също така в интернет страницата
се публикуват новини, обявления, доклади и медийни стратегии.
         Увеличен е броят на подалите заявление за създаване на личен
потребителски профил в Електронния портал за електронно правосъдие на ВСС
с право на достъп до електронните съдебни дела като част от Портала -
страните по делата или техни представители, съответно компетентни държавни
органи, при спазване на утвърдените от ВСС Правила за достъп.
         През 2021 г. е използвана ефективно видеоконферентната връзка в
съдебната палата, която е разположена в зала №1 на Районен съд – Силистра.
Тя се намира  на първия етаж и предоставя лесен достъп за хора с двигателни
проблеми.
         Съдът разполага със синя стая, състояща се от две помещения с отделен
вход, свързани с обща стена и може да бъде използвана при разпити по съдебни
дела, в досъдебните производства, и от социалните служители в определени
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случаи. Предвидена е възможност за присъствие на съдии, прокурори,
полицейски служители, адвокати и други лица в помещението за разпит, а също
така и възможност за наблюдаване от съседно помещение, без да бъде
смущавана работата с децата. Разговорите се записват видео и аудио от скрити
микрофони в DVR система. Също така има връзка с разпитващия от стаята за
наблюдения посредством Bluetooth слушалка.

5.Правила за разпределение на делата и процент на натовареност на
административния ръководител и на съдиите.

Разпределението на гражданските и търговските дела се извършва в деня
на тяхното постъпване от председателя на съда Пламен Неделчев, чрез изрично
възлагане от административния ръководител по реда на единната методика,
приета с Решение на ВСС по протокол № 57 от 04.12.2014 г., изменена и
актуализирана с Решение на ВСС по протокол № 13 от 19.03.2015 г. При
отсъствие на председателя делата се разпределят от Теодора Василева, съдия от
гражданско отделение, натоварена за това с нарочна заповед на председателя, а
в нейно отсъствие електронното разпределение на гражданските и търговски
дела, чрез Централизираната системата за разпределение на делата се извършва
от съдия Добринка Стоева.

До месец март 2021 г. разпределението се извършва с централизираният
модул за разпределение на делата разработен от „Смарт системс 2010“  ЕООД,
с цел покриване на изискванията към сигурността на използваните системи за
случайно разпределение на дела, специфицирани от работна група към ВСС,
създадена в изпълнение на решение на ВСС по Протокол № 58/8.12.2014г. След
01.03.2021 г. разпределянето на делата се извършва с новата ЕИСС.

В съда случайното разпределение и документиране на направения избор
се осъществява чрез Централизираната система за разпределение на делата,
съобразно поредността на постъпването им, по материя и видове дела и
съобразена с процесуалните срокове, изискващи незабавно произнасяне.
          Протоколите от извършеното разпределение се съхраняват на електронен
и хартиен носител. Протоколът се подписва от съдията, извършил
разпределението и се прилага към всяко дело.
          Програмният продукт следи за равномерната натовареност на съдиите,
чрез възможността делото да се разпредели в зависимост от шифъра му, което
осигурява еднаква натовареност на съдиите като за всяко от отделенията са
въведени номенклатури.
          Лицата, имащи права да разпределят дела са определени със заповед и са:
административният ръководител, неговия  заместник и съдия от гражданско
отделение. В случай на отсъствие на имащия права да разпределя делата се
издава изрична заповед от административния ръководител на съда, с която се
определя заместник.
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          Делата се разпределят на случаен принцип между всички съдии чрез
опция ”Автоматично”. При наличие на обективни причини, налагащи делото да
се разпредели на конкретен съдия, разпределението се извършва чрез
използването на бутона “ Ръчно”, като изрично се описва причината за това
действие. Определеният на случаен принцип съдия докладчик може да бъде
заменян само при направен отвод, продължително отсъствие и в случаите на
абсолютни процесуални пречки, предвидени в ГПК и НПК, след нарочно
отбелязване на причините, налагащи това. Новото разпределение се извършва
също на случаен принцип, като се маркират имената на съдиите, които не биха
могли да участва в разпределението на конкретното дело.
          При техническа невъзможност и проблем с програмата, съдията
докладчик се определя от Председателя, или посочен от него Зам.- председател,
до отстраняване на техническия проблем, съобразно поредността на
постъпването на делата и преписките в съда само по отношение на
производствата, които налагат произнасяне незабавно или в кратки срокове.
          Когато не може да бъде сформиран състав от наказателното отделение
при избран наказателен съдия-докладчик се определят съдии от гражданското
или търговско отделение, които да попълнят състава и обратно -  когато има
избран граждански съдия-докладчик и не може да се сформира състав се
определят  съдии от наказателното отделение които да попълнят състава.
          В случай на отвод на всички наказателни съдии по наказателно дело,
разпределението се извършва измежду съдиите от останалите отделения, като
производството продължава под същия номер. При отвод на всички съдии,
делото се прекратява и изпраща на ВКС, за определяне на друг равен съд, който
да го разгледа.
          В случай на отвод на всички граждански съдии по гражданско дело,
разпределението се извършва измежду съдиите от останалите отделения, като
производството продължава под същия номер. При отвод на всички съдии,
делото се прекратява и изпраща за определяне на друг равен съд, който да го
разгледа.
          При напускане на съдия или излизане в продължителен отпуск ( в отпуск
по майчинство и др.), разпределените на тях дела се разпределят автоматично
между всички съдии от съответното отделение.
          Промяната в процента на натовареност на съдиите се извършва само въз
основа на заповед на председателя на съда.
          Принципът на случайния подбор при разпределението на делата се
прилага в рамките на отделенията от определените със заповед лица и с техните
пароли за деловодната програма и означава разпределение на делата по
докладчици според поредността на постъпването им (входящ номер).
          Разпределението на делата да се извършва на база обособени категории
(според предмета на делото ) по следните видове:
          Граждански  и търговски дела:
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• искове по СК, в това число запрещения и произход, осиновявания,
прекратяване на осиновяване;
• облигационни искове;
• непозволено увреждане;
• дела от и срещу търговци;
• вещни искове;
• искове по КТ и в т.ч. обезщетения по чл. 200 КТ;
• искове по ТЗ;
• искове по ЗЗК;
• дела по несъстоятелност;
• дела по ЗОДОВ (Закон за отговорността на държавата и общините за вреди);
• други:
- дела по ЗОПДИППД;
- установителен иск по чл.124 и чл. 422 от ГПК;
- спиране действията на СИ (съдебен изпълнител);
• ЧГД- обезпечения на бъдещ иск;
• жалба по чл.25 от ЗТР;
• по Регламенти на ЕП;
• Фирмени дела;
• Въззивни граждански дела;
• Въззивни частни граждански дела.

          Особени хипотези при приложението на принципа за случайно
разпределение при гражданските и търговските дела в Окръжен съд- Силистра
са:
          1.При връщане на прекратено дело за разглеждане по компетентност –
след спор за подсъдност, новообразуваното дело се разпределя на първоначално
определения докладчик.
          2.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 състава, постановил обезсиленото решение.
          3. При постъпили молби за обезпечение на иск делото се разпределя на
случаен принцип, като се изключват съдиите, за които е налице обективна
невъзможност (поради отсъствие в деня на постъпване )да разгледат и да се
произнесат по молбата в установения от закона срок.
          4. При отказ да се приеме насрещен иск за разглеждане във висящо
производство, новообразуваното дело по насрещния иск се разпределя на
докладчика, определен за разглеждане на първоначалния иск (в
производството, по който е предявен насрещния).
          5. При постъпила една и съща искова молба /в това число молба, жалба,
искане/ няколко пъти и съответно образувана в дело, исковата молба /молбата,
жалбата или искането/ остава да се разглежда по първото образувано дело и на
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първия разпределен съдия докладчик, съгласно случайното разпределение на
делата.
          6. При връщане на делото на PC и ЧСИ поради неправилното му
администриране при следващото внасяне на делото от PC то се разпределя на
първоначално определения на случаен принцип докладчик и състав.
          7. Върнатите след инстанционен контрол дела с отменени прекратителни
определения и с прекратителни определения за провеждане на производства по
чл. 247 и чл. 248 от ГПК се разглеждат от първоначално определения по
принципа на случайния подбор докладчик.
          8. При постъпване на допълнителна въззивна жалба срещу допълнително
решение, същата не се разпределя на случаен принцип, а се разпределя на
определения на случаен принцип докладчик по първоначалната въззивна жалба.
          9. При постъпила молба с правно основание чл. 646 и чл. 647 от ТЗ за
обявяване нищожност на действия и сделки и отменителни искове делото се
разпределя на случаен принцип, но без участието на съдията докладчик по
делото за несъстоятелност, във връзка с което са предявени исковете.
          10. При постъпила молба с правно основание чл. 679 от ТЗ за отмяна на
решения на събранието на кредиторите делото се разпределя на случаен
принцип, но без участието на съдията докладчик по делото за несъстоятелност.
          11. През съдебните ваканции всички производства, по които са
образувани дела се разпределят на принципа на случайното разпределение
между всички съдии, с изключение на бързите производства, които се
разпределят автоматично между съдиите, които са дежурни, съгласно
предварително изготвен график. Когато постъпи искова молба, по която има
особено искане за обезпечение, делото се разпределя само между дежурните.
          12. По производства за несъстоятелност, когато постъпи искане за
извършване на неотложни процесуални действия, а съдията –докладчик е в
отпуск, делото се разпределя на друг такъв, след произнасянето, отново се
разпределя на титуляря, съгласно чл.634, б.“б“от ТЗ.
          13. При постъпване на обезпечение на бъдещ иск в края на работния ден
делото се разпределя между всички съдии, присъстващи в този ден на работа.
          14. При отсъствие на съдия поради внезапни причини делата, насрочени
от същия за съдебно заседание се разглеждат от друг съдия, определен с
нарочна заповед на председателя на съда. Преди съдебното заседание по
първата инстанция делото се разпределя ръчно на определения съдия, съгласно
заповедта на председател, а при втората инстанция се разпределя автоматично
между състава. В случай, че делата се отложат ръчно се връща първоначално
определения докладчик.
          15. При постъпване на молба, касационна жалба, искане за поправка на
очевидна фактическа грешка, или молби касаещи администриране на дела, по
които има постановен съдебен акт, но съдията докладчик отсъства /преминал в
друг орган на съдебната власт, отпуск по майчинство или в отпуск повече от 30
дни/ същата се докладва на дежурния съдия, съгласно определения график.
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          16. Когато постъпи дело от Районен съд,  по което има подадена частна и
въззивна жалба, същото се образува и по частната и въззивната жалба. Първо се
образува частно въззивно дело по частната жалба, след това по въззивната.
Разпределението на частното въззивно дело образувано по частната жалба се
разпределя автоматично на случайния принцип, а въззивното се разпределя
ръчно на избрания съдия докладчик по частната жалба. Делото на районния съд
се прилага по образуваното въззивно дело по въззивната жалба.
          17. Всички постъпили възражения във връзка с неприети вземания по
делата за несъстоятелност се образуват в частни търговски дела, на основание
чл. 76 ал.1 т.3 б.“б“ от ПАС. Делото се разпределя ръчно на съдията докладчик
по делото за несъстоятелност. Частното търговско дело е неразделна част от
делото по несъстоятелност.
          Във връзка с писмо на КПВ към ВСС с изх. № 11-06-228/12.04.2016 г.,
възраженията не се отделят в отделни производства, а в рамките на основното
производство.

Със Заповед № 424/01.10.2020 г. са изменени и утвърдени вътрешни
правила за случайното разпределение на делата в Окръжен съд – Силистра.
           За всички съдии включително и за председателя е определена
натовареност от 100 %.

6. Определяне на делата, които се разглеждат на дежурство.
Изготвяне на графици за дежурствата и заседанията. Организация на
работата за разглеждане на делата по чл. 329, ал. 3 от ЗСВ през съдебната
ваканция.

Делата, които се разглеждат на дежурство са определени с Вътрешните
правила за разпределение на делата в ОС – Силистра и с конкретни заповеди на
председателя.
          За всяка година председателят изготвя конкретна заповед, в която
определя кои дела се разглеждат - издръжка, по ЗЗДН, търговска
несъстоятелност, бързи производства по ГПК, осиновявания, родителски права,
обезпечения. Последната такава е Заповед № 305/12.07.2021 г., съгласно която
през съдебната ваканция се разглеждат дела по чл. 310 ГПК, дела за издръжка,
родителски права на ненавършили пълнолетие деца, незаконно уволнение, дела
по ЗЗДН, осиновявания, искания за обезпечаване на искове и доказателства.
          В съда има създадена организация на работа за разглеждане на делата по
чл. 329, ал.3 ЗСВ през съдебната ваканция. Разпоредено е всички производства,
по които се образуват дела по време на съдебната ваканция, да се разпределят
на принципа на случайното разпределение между всички съдии, с изключение
на бързите производства, които се разпределят автоматично между съдиите,
които са дежурни, съгласно предварително изготвен график. Когато постъпи
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искова молба, по която има особено искане за обезпечение, делото се
разпределя само между дежурните съдии.
          Графици за дежурства се изготвят със заповеди на председателя на ОС –
Силистра.

В ОС- Силистра се изготвя ежемесечен график на дежурствата от
председателя на съда, а в негово отсъствие от зам. председателите. Във
Вътрешните правила за случайното разпределение на делата са посочени
делата, които се разглеждат на дежурство.

7. Организация на работата в деловодството и другите служби.

          Работата на съдебната администрация е организирана съгласно Закона за
съдебната власт и Правилника за администрацията в съдилищата /ПАС/ и
приетите Вътрешни правила, като всички съдебни служители са с добра
квалификация и професионална етика. Те са разпределени в звена и служби, в
обща и специализирана администрация. Съдебната администрация се ръководи
от съдебен администратор. Основната дейност на съда се подпомага от
специализирана администрация: съдебни секретари, съдебни деловодители,
архивар и призовкари.
           За управление движението на съдебните дела в ОС – Силистра през 2019
г. и 2020 г. се е използвала съдебна автоматизирана система (САС) – "Съдебно
деловодство", с разработчик "Информационно обслужване" АД - клон Варна,
която своевременно е била актуализирана. Системата обхваща всички
дейности, свързани с воденето на делата, което позволява извършването на
бързи справки във всеки един момент, с оглед навременното обслужване на
страните по делата и техните процесуални представители. Също така  се
сканират входящите документи в електронна папка към делата в деловодната
система. По този начин търсенето и публикуването на информация се улеснява.
Съдът разполага с непрекъсната Интернет връзка, посредством която се
изпраща и приема електронна поща и се комуникира с ВСС, МП и другите
съдилища.
          От 01.03.2021 г. се използва новата програма за електронно правосъдие
ЕИСС.

8. Състояние и водене на деловодните книги и регистри.

          Деловодните книги и регистри се водят на хартиен и/или електронен
носител, съгласно изискванията на Правилника за администрацията в
съдилищата /ПАС/.

В ОС- Силистра се водят следните видове деловодни книги и регистри по
гражданските и търговски дела:
1. описни книги, водят се на хартиен носител от деловодителите- за

граждански и търговски дела
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2. книги за откритите заседания /срочни книги/, отпечатва се от секретарите,
след всяко съдебно заседание, водят се три книги- за  гр. дела,първа
инстанция, въззивни граждански дела и търговски

3. книги на закритите заседания се водят на електронен носител,  отпечатва се
от секретарите ежемесечно, водят се отделни книги –по граждански и
търговски дела.

4. Азбучници на граждански и търговски дела - на електронен носител,
5. входящ и изходящ дневници се водят на електронен носител,
6. регистър на отводите и самоотводите, електронен носител
7. регистър по чл. 39, ал. 1, т. 13  ПАС- електронен,
8. регистър на съдебните решения,
9. регистър на издадените изпълнителни листове за държавни такси и суми, в

полза на съдебната власт, на хартиен носител
10.книга по чл.634в  ТЗ - и на хартиен и на електронен носител, води се от

деловодители и секретари.
11. Книга за наложени глоби в открито съдебно заседание.

Извърши се проверка на следните книги:

             Описни книги
             2020 год.

   1.Описната книга за граждански дела – първоинстанционни и въззивни
     Описната книга за първоинстанционни граждански и въззивни дела за 2020
год. е обща и се състои от един том. Първият запис е гр.дело № 1/ 2020 год.,
образувано на 03.01.2020 год., първоинстанционно дело, възстановяване на
собственост, прекратено на 06.01.2020 год. Последният запис е  ВГД № 441/
2020 год., образувано на 31.12.2020 год., жалба срещу решение по гр.дело №
836/2020 год. на РС – Силистра. Постановено решение на 27.01.2021 год., с
което е потвърдено първоинстанционното решение.
    На последната страница е записано „Проверил: подпис, в скоби В.
Христова“. Книгата е прономерована и прошнурована, подпечатана с печата на
ОС – Силистра, съдържа 104 листа. В книгата се съдържа за всяко едно дело
необходимата информация от образуването на делото до неговото приключване
и архивиране.

2. Описната книга за търговски дела
Описната книга за търговските дела за 2020 год. се състои от един том.
Първият запис е ТД № 1/2020 год., образувано на 03.01.2020 год., иск по

чл.422 ГПК, постановено решение на 22.12.2020 год., с което е уважен
предявения иск. Последният запис е ТД № 92/2020 год., образувано на
21.12.2020 год., предявен иск в размер на 59 000 лв. Постановено решение на
26.05.2021 год., с което е уважен предявения иск.
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          На последната страница е записано „Проверил: подпис, в скоби В.
Христова“. Книгата е прономерована и прошнурована, подпечатана с печата на
ОС – Силистра, съдържа 103 листа. В книгата се съдържа за всяко едно дело
необходимата информация от образуването на делото до неговото приключване
и архивиране.

          2021 год.
1.Описната книга за граждански дела – първоинстанционни и въззивни

           Описната книга за първоинстанционни граждански и въззивни дела за
2021 год. е обща и се състои от един том. Първият запис е ВГД № 1/ 2020 год.,
образувано на 04.01.2020 год., въззивно гражданско дело, образувано по жалба
срещу решение по гр. дело № 671/2019 год. на РС – Шумен, изпратено по
подсъдност в ОС – Силистра. Въззивното производство е прекратено с
определение от 24.02.2021 год. Последният запис е ВЧГД № 478/2021 год.,
образувано на 31.12.2021 год., жалба срещу определение по гр.дело № 577/2021
год. на РС – Тутракан. Постановено определение на 01.02.2022 год., с което е
потвърдено разпореждане на първоинстанционния съд.
        На последната страница е записано „Проверил: подпис, в скоби В.
Христова“. Книгата е прономерована и прошнурована, подпечатана с печата на
ОС – Силистра, съдържа 107 листа. В книгата се съдържа за всяко едно дело
необходимата информация от образуването на делото до неговото приключване
и архивиране.

2.Описната книга за търговски дела
 Описната книга за търговските дела за 2021 год. се състои от един том.

Първият запис е ТД № 1/2021 год., образувано на 05.01.2021 год., молба за
обявяване в несъстоятелност, производството по делото е спряно. Последният
запис е ТД № 189/2021 год., образувано на 30.12.2020 год., предявен иск по
чл.301 ТЗ. Постановено определение на 04.01.2022 год., с което е прекратено
производството по делото на основание чл.637, ал.6 ТЗ.
 На последната страница е записано „Проверил: подпис, в скоби В.
Христова“. Книгата е прономерована и прошнурована, подпечатана с печата на
ОС – Силистра, съдържа 103 листа. В книгата се съдържа за всяко едно дело
необходимата информация от образуването на делото до неговото приключване
и архивиране.
           При проверката на описните книги, които се водят по години, поотделно
за търговски, граждански дела първа инстанция и въззивни граждански дела, се
установи:
             Описните книги  са приключени с изтичане на календарната година –
чл. 39, ал. 2 ПАС. Срочните книги са приключени в края на календарната
година. Водени са акуратно, коректно са записани изискуемите данни.
Постановените решения са нанесени чрез залепване на печатен текст,
съдържащ пълния им диспозитив, или изписани в съответното място.  По
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делата, по които разглеждането в о.с.з. е приключило през 2020 г. и 2021 г.,
всички актове са постановени и  обявени.

Книги за закрити съдебни заседания

1. Книга за закрити с.з. по граждански дела – първоинстанционни и
въззивни. Книгата е обща за 2020 год. и 2021 год. и се състои от един том.

Първият запис за 2020 год. е по гр. дело № 205/2019 год.,
първоинстанционно дело, определение за спиране на производството от
02.01.2020 год. Последният запис е по ВГД № 436/2020 год., въззивно гр.дело,
разпореждане по чл.131 ГПК от 30.12.2020 год.
       На последната страница на записите за 2020 год. е записано „Проверил:
подпис, в скоби В. Христова, съдебен администратор“.

Първият запис за 2021 год. е по ВГД № 441/2020 год., въззивно гр.дело,
определение по чл.317 ГПК от 04.01.2021 год. Последният запис е по гр.дело №
268/2019 год., първоинстанционно гр.дело, определение за възобновяване на
производството и насрочване на делото от 30.12.2021 год.
       На последната страница на записите за 2021 год. е записано „Проверил :
подпис, в скоби В. Христова, съдебен администратор“.

В книгата се съдържа информация за всяко дело и постановения съдебен
акт в з.с.з.

От м.април 2021 год. за всеки месец е приложена рекапитулация за
всички заседания, като са посочени конкретно свършени първоинстанционни
дела с решение или прекратени, както и дела, по които са постановени
определения, разпореждания и допълнителни решения. Посочени са също така
свършени въззивни граждански дела : по жалби, по частни жалби и по молба за
срок за бавност, както и дела, по които са постановени определения,
разпореждания и допълнителни решения.

2.Книга за закрити с.з. по търговски дела.
Книгата за закрити с.з. по търговски дела е обща за 2020 год. и 2021 год.

и се състои от един том.
Първият запис за 2020 год. е по ТД/н/ № 190/2014 год., постановление за

възлагане на движими вещи от 02.01.2020 год. Последният запис е 1267 по
ТД/н/ № 190/2014 год., разпореждане по от 31.12.2020 год.
        На последната страница на записите за 2020 год. е записано „Проверил :
подпис, в скоби В. Христова, съдебен администратор и дата – 03.01.2021 год.“.

Първият запис за 2021 год. е по ТД № 44/2020 год., решение по чл.247
ГПК от 04.01.2021 год. Последният запис е 921 по ЧТД № 281/ 2012 год.,
разпореждане от 23.12.2021 год.
         На последната страница на записите за 2021 год. е записано „Проверил:
подпис, в скоби В. Христова, съдебен администратор“, без дата.
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   В книгата се съдържа информация за всяко дело и постановения
съдебен акт в з.с.з.

   От м. април 2021 год. за всеки месец е приложена рекапитулация за
всички заседания, като са посочени конкретно свършени търговски дела с
решение или прекратени, както и дела, по които са постановени определения,
разпореждания и допълнителни решения.

             Книга по чл.634в ТЗ

        Горепосочената книга е в един том за 2020 год. и 2021 год. и съдържа
обявени актове по отделни дела за несъстоятелност за всяко образувано дело за
несъстоятелност, действията на съда и участниците в производството са
вписани последователно по реда на извършването им,  както и решенията и
определенията на въззивния и касационния съд по жалбите срещу актове на
съда по несъстоятелност. Съдържа необходимата информация съгласно чл. 50
ПАС.
         Деловодните книги се водят правилно, съгласно изискванията на  чл. 42 –
чл. 53б от ПАС.

           9.Заповеди и разпореждания на административния ръководител по
организацията и дейността на проверявания орган.

           Със заповед № 424 от 1.10.2020 г. са изменени и утвърдени Вътрешни
правила за случайното разпределение на делата в  Окръжен съд – Силистра.
           Със Заповед № 24/9.01.2020 г. са  актуализирани  Вътрешните правила за
осигуряване здравословни и безопасни условия на труд в  Окръжен съд –
Силистра.
           Със Заповед № 41/21.01.2020 г. са  утвърдени Вътрешните правила за
провеждане стажа на стажант – юристите към Окръжен съд – Силистра.

Със Заповед № 42 от 21.01.2020 год., на административния ръководител -
председател на съда, за всеки районен съд е определен състав за проверка на
организацията на дейността на съдиите по материи.
           Със заповед № 129 от 27.02.2020 г. са актуализирани действащите до
момента Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Окръжен
съд – Силистра.
           Със заповед № 425 от 01.10.2020 г. са  утвърдени Вътрешни правила за
процеса на събиране и осъществяване на контрол на дължимите държавни
такси и присъдени публични държавни взимания, документооборота при
постъпване, трансфериране и връщане на надвнесени или неправилно внесени
такси в Окръжен съд – Силистра.
           Със Заповед № 18/12.01.2021 г. са актуализирани Вътрешните правила за
работната заплата в Окръжен съд - Силистра.
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 Със Заповед № 305/12.07.2021 г.  са определени делата, които ще се
разглеждат през време на съдебната ваканция и начина на разпределение между
дежурните съдии.

 Със Заповед № 309/13.07.2021 г.  е допълнена предходната заповед, като
е определено през съдебната ваканция всички наказателни производства,
изискващи бързо произнасяне да се възлагат на дежурния съдия съобразно
утвърдения график.

 Със Заповед № 372/25.08.2021 г. е определена съдия Добринка Стоева да
разпределя електронно гражданските и търговските дела чрез ЦСРД, а в нейно
отсъствие -   съдия Теодора Василева.

 Със Заповед № 536/07.12.2021 г. е наредено протоколите от съдебните
заседания и постановените актове да се подписват по електронен път, след
което същите да се разпечатват на хартиен носител от секретар или
деловодител, с удостоверено съответствие на преписа с електронния образ.
Удостоверяването да се извършва с полагане на щемпел  «препис от съдебния
акт в електронна форма», подпис, длъжност и имена на служителя, който го е
положил и извършил удостоверяването. Изключение от посочения начин да се
допуска само за одобрените  споразумения в открито съдебно заседание, по
които протоколът ще се подписва в ЕИСС, а след отпечатването  му на хартиен
носител ще се слагат подписите на съдебния състав и страните по делото.
           За организиране на административната дейност на съда, както и за
подобряване срочността по движението и приключването на делата,
председателят издава  съответни заповеди по различни поводи.

10. Извършени проверки на ОС- Силистра  от Апелативен съд-
Варна  и ИВСС

 Съгласно  Заповед  РД - 0015/10.01.2020 г., допълнена и изменена със
заповед № РД – 0024/ 20.01.2020 год. и № РД - 0064/ 31.01.2020 г. на
административния ръководител – председател на Апелативен съд – Варна е
извършена проверка на дейността на съдиите от ОС – Силистра през периода
01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

Направени са следните констатации и препоръки:
За Гражданско отделение
1. Подготовката на въззивните дела и решаването на всички

предварителни въпроси, включително и по редовността на въззивните жалби,
да се извършва с определение по чл.267 от ГПК в състав.

2. Да се предприемат мерки за подобряване предварителната подготовка
на делата, за да се предотвратят случаите на отмяна хода на делото по
същество.

3. Да се предприемат мерки за ограничаване на случаите на изпращане на
Апелативен съд – Варна на неадминистрирани жалби.
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4. Да се предприемат мерки за подобряване качеството на съдебните
актове.

По изпълнение на препоръките са взети мерки за подобряване
предварителната подготовка на делата и качеството на съдебните актове,
обърнато е особено внимание на администрирането на жалбите.

За Търговско отделение
1. Периодичен анализ на причините за отлагане на делата и набелязване

на мерки за тяхното преодоляване, вкл. налагане на глоби на страните и вещите
лица, когато с поведението си са станали причина за отлагане.

2. Комплектоването на делата за изпращане във въззивната инстанция да
се осъществява при завишено внимание, вкл. от Служба „Деловодство“.
Съпроводителното писмо следва да описва ясно и пълно всички изпращани
жалби по конкретното дело.

В изпълнение на препоръките в съда e извършван  ежемесечен
мониторинг върху причините за отлагане на делата.

Съгласно  Заповед  №  РД–0024/19.01.2021 год. на административния
ръководител – председател на Апелативен съд – Варна е извършена
неприсъствена проверка на организацията и дейността на съдиите от ОС –
Силистра за 2021 год.

Направени са следните констатации и препоръки:
За Гражданско отделение
1. Да се подобри срочността при постановяване на съдебните актове по

обявените за решаване дела.
2. Да се прави периодичен анализ на причините за отмяна на съдебните

актове /особено на определенията/ с оглед подобряване качеството на
правораздавателната дейност.

В изпълнение на препоръките в съда се прави периодичен анализ на
причините за отмяна на съдебните актове с оглед подобряване качеството на
правораздавателната дейност. Обръща се особено внимание на определенията,
както и на спазването на срочността при постановяването на съдебните актове
по обявените за решаване дела.

За Търговско отделение не са направени препоръки.
          На основание Заповед № ПП-01-19/04.05.2016 г. на главния инспектор на
Инспектората към Висшия съдебен съвет през месец май   2016 г. е извършена
комплексна планова проверка в Окръжен съд – Силистра по образуването,
движението и приключването на гражданските и търговски дела за 2014 г. и
2015 г., в резултат на която е изготвен Акт за резултати от проверката и са
дадени конкретни препоръки относно  спазване на срока по чл.235, ал.5 ГПК,
чл.312, ал.1, т.1  и чл. 316 ГПК, определяне на началния момент от който
започва да тече срока за предявяване на бъдещия иск при допуснато
обезпечение на същия, както и във връзка с предварителната подготовка преди
разглеждане на делата с оглед недопускане на отмяна на ход по същество и
насрочване на делото за ново разглеждане в открито съдебно заседание.
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11. Общи събрания на съдиите -  разгледани въпроси. Ролята на
общото събрание на съдиите за уеднаквяване на съдебната практика и
правилното приложение на закона.

За проверявания период са провеждани Общи събрания на съдиите от
гражданско и търговско отделение, на които са обсъждани както
административни, така и организационни въпроси, касаещи дейността на съда,
противоречива съдебна практика и други.

На 16.03.2020 г. на общо събрание, свикано от административния
ръководител - председател на ОС - Силистра, докладите от извършената
проверка на дейността на Окръжен съд – Силистра за периода 01.01.2019 г.-
31.12.2019 год. по наказателни, граждански и търговски дела от Апелативен
съд- Варна са обсъдени и са взети мерки за подобряване на работата на съдиите
и служителите.
         През 2021 г. всички съдии на Общо събрание проведено на 28.10.2021 г. са
взели решение  да обединят гражданския и търговски състав в едно общо
Гражданско отделение, както и да бъде трансформирана една бройка
граждански съдия в търговски съдия /след пенсионирането на съдия Виолета
Александрова/.

12. Повишаване на правната подготовка и квалификация на съдиите
и съдебните служители.

 Поради продължаващата епидемична обстановка през 2021 г., част от
присъствени обучения, организирани от Националния институт на
правосъдието и почти всички организирани регионални обучения, бяха
отменени. В тази връзка и броят на съдебните служители, участвали в
присъствени или дистанционни форми на обучения през 2021 г. е по-малък в
сравнение с предходните отчетни периоди.

1.“Преодоляване на отчуждението: подкрепа на деца на родители, лишени
от свобода в условията на пандемия“, 13 - 14. 05. 2021 г., в к.к. Албена -  съдия
Анелия Великова

2."Прилагане на Европейската заповед за разследване. Годност на
доказателствата“  - 23 – 25. 06. 2021 г., гр. София- съдия Добринка Стоева

3.Участие в обучение "Компетентност, признаване, изпълнение на
съдебни решения и определяне на приложимото право по Регламент 1215/2012.
Новият Регламент 848/2015 за несъстоятелността“, 24 - 25.06. 2021 г., в гр.
София - съдия Теодора Василева

4.Участие в обучение „Защита на личните данни в съдебната система“ –
12 - 13. 07. 2021 г. – гр. София – Марин Христов и Пепа Денева



20

5.Участие в обучение „Работа с единната информационна система на
съдилищата" 05–06.10.2021 г., в гр. Варна- Албена Атанасова и Галина Йовчева

6. "Комуникационна компетентност в съдебната система“, 19-20.10. 2021
г., в гр. София – Пепа Денева

7. „Международни гражданскоправни спорове: практическа помощ при
работа при трансгранични производства“, 20-21.10.2021 г., в гр. София - Марин
Христов

8. Участие в обучение „Работа с единната информационна система на
съдилищата" 20–21.10.2021 г., в гр. Варна – съдия Анелия Великова и съдия
Теодора Василева

9.Участие в обучение „Защита на класифицираната информация“, 16 -
17.11.2021 г., в гр. София- Виолета Кръстева

10.Участие в обучение „Предизвикателствата при прилагането на ЗУЕС.
Анализ на съдебната практика” - 19-20.11 2021 г., гр. София- съдия Теодора
Василева

11.Участие в обучение „Дискусионни въпроси и практически проблеми
при защита на собствеността срещу неоснователни въздействия“ – 30.11. -
02.12.2021 г., гр. София- Теодора Василева, Добринка Стоева и Марин Христов

12.Участие в обучение „Достъпът до трафични данни като допустимо
ограничаване на конституционни права на гражданите“ – 07-  08.12.2021 г., гр.
София -  съдия Добринка Стоева

13.Участие в обучение „ Прилагане на Хартата на основните права на ЕС.
Фокус върху правото на справедлив съдебен процес“ – 09- 10.12.2021 г., гр.
София- съдия Добринка Стоева

ІІ. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ОБРАЗУВАНЕ И
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА.

1. Срокове за образуване, разпределение на делата и
администрирането им.

           При постъпване на преписката /искова молба, молба, въззивна жалба и
други/ в  деловодството на съда, тя получава входящ номер, извършва се
контрол по събиране на дължимите държавни такси, съгласно утвърдените
Вътрешни правила, предава се на ръководителя на гражданското отделение за
разпределяне. След разпределяне на преписката и образуването й в дело, тя се
изпраща в деловодството, където се образува като дело в деловодния софтуер
по номера на преписката, поставя се в корица, която се надписва и се
окомплектова делото. Документите се сканират и се прикачват към
електронната папка на делото, което незабавно се докладва от определения със
заповед на председателя деловодител от ”Гражданското деловодство” на
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избрания съдия-докладчик. Това движение на книжата се извършва в сроковете
по чл. 35, ал. 3 и 4 ПАС.
         Гражданските и търговските дела се образуват в деня на постъпване на
книжата или най-късно на следващия ден, разпределят се съобразно
разпоредбата на чл. 9 ЗСВ и при спазване на действащите Вътрешни правила.
Разпределението се извършва от председателя или от заместника на
административния ръководител. Спазва се поредността на постъпване на
книжата.

           2.Обща натовареност на съда и продължителност на производствата,
съгласно предоставените статистически данни:

От представените за целта на проверката справки, както и от отчетните
доклади на ОС - Силистра и обобщените статистически таблици за дейността на
съдилищата през  2020 г. и 2021 г., публикувани на интернет страницата на ВСС,
се установяват следните факти:

 2.1. Постъпили дела:
А. Граждански дела

          В ОС-Силистра са постъпили следния брой дела:
- 2020 г. – общо 451 дела, от които граждански дела първа инстанция – 72

бр.; частни граждански дела – 19 бр.; въззивни граждански дела –  258 бр. и
въззивни частни граждански дела – 102  бр.
           - 2021 г. – общо 481 дела, от които граждански дела първа инстанция –
67 бр.; частни граждански дела – 24 бр.; въззивни граждански дела – 222 бр. и
въззивни частни граждански дела – 168 бр.

Вид дело
Постъпили дела

2019г. 2020г. 2021г.

Гр.д. 66 72 67

Ч.гр.д. 8 19 24

Гр.д. - I инст. 77 91 91

В.гр.д. 175 258 222

В.ч.гр.д. 91 102 168

Гр.д.- II инст. 266 360 390

ОБЩО ГР.Д. 343 451 481

          Б. Търговски дела
В ОС Силистра са постъпили следния брой дела:

           - 2020 г. – 93 дела, от които търговски дела – 76 бр. и частни търговски
дела – 17 бр.
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           - 2021 г. – 190 дела, от които търговски дела  - 182 бр. и частни търговски
дела – 8 бр.

Вид дело
Постъпили дела

2019г. 2020 г. 2021г.

Търг.д. 73 76 182

Ч.търг.д. 17 17 8

Общо търг. дела 90 93 190

2.2. Брой  на разгледаните дела за проверявания период :

Вид дело
разгледани дела

2019 г. 2020 г. 2021г.

Граждански дела 384 506 654

Търговски дела 75 146 242

           Налице е тенденция за увеличаване на броя на разгледаните дела в
последните три години.

 2.3. Свършени дела през годините:

Вид дела
2020 г. 2021 г.

бр. % бр. %

граждански 329 44.57 437 51.90

търговски 93 12.38 162 19.24

2.4. Продължителност на делата.

           2.4.1.Приключили в 3-месечен срок граждански дела за периода 2019
г. – 2021 г.

Вид дело
Свършени дела Приключени в 3 мес. срок - бр. и %

2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г.

Гр.д. 66 53 54 48 73% 37 70% 39 72%

Ч.гр.д. 8 19 25 8 100% 19 100% 24 96%

Гр.д. - I инст. 74 72 79 56 76% 56 78% 63 80%
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В.гр.д. 166 160 200 146 88% 118 74% 172 86%

В.ч.гр.д. 89 102 158 88 99% 101 99% 157 99%

Гр.д.- II инст. 255 262 358 234 92% 219 84% 329 92%
             Няма постъпили молби за определяне на срок при бавност.

2.4.2. Приключили в 3-месечен срок търговски дела за периода 2019
г. – 2021 г.

Вид дело
Свършени дела Приключени в 3 мес. срок - бр. и %

2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г.

Търг.д. 66 76 155 59 89% 39 51% 94 61%

Ч.търг.д. - 17 5 - - 17 100% 5 100%

Няма молби за определяне на срок при бавност, при търговските дела.

2.5. Натовареност по щат и действителна натовареност, спрямо
делата за разглеждане и спрямо свършените дела, за 2020 г. и  2021  г.

Година
Натовареност по щат Действителна натовареност

Спрямо дела за
разглеждане

Спрямо
свършени дела

Спрямо дела за
разглеждане

Спрямо свършени
дела

2020г. 8.39 6.26 9.78 7.29
2021г. 9.59 7.02 12.79 9.36

През 2021 г. е констатирана тенденция за увеличаване на  броя на
постъпилите както граждански, така и търговски дела. Увеличава се и броя на
приключилите в 3 - месечен срок дела. Увеличена е и средната натовареност по
щат и действителна натовареност спрямо делата за разглеждане, както и спрямо
свършените дела.

2.6. Постановени съдебни актове в едномесечен срок.

           През проверявания период са постановени съдебни актове в
едномесечния срок по граждански и търговски дела, както следва:
           Граждански дела:
           2020 г. –  144 бр., или   93%
           2021г. – 438 бр., или  97 %
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         За гражданските дела e налице тенденция на устойчиво висок процент на
постановените в едномесечен срок съдебни актове спрямо всички постановени
съдебни актове по гражданските дела.
          Търговски дела
          2020 г. –   98 бр., или 87%
          2021 г. –  170 бр., или  90%
          При търговските дела е видно съществено увеличение на процента на
постановените в едномесечен срок съдебни актове спрямо всички постановени
актове по търговски дела в сравнение с предходните години.

ІІI. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ  ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:

1. Първоинстанционни граждански дела, образувани преди 01.01.2020
г. и неприключили към 31.12.2021 г.:

От изготвените за целта на проверката справки се установи, че  в ОС-
Силистра има 14 дела, които отговарят на посочения критерий. От тях 12 дела
са били със спрени производства.
          Към момента на проверката спрените дела са възобновени и 9 от тях са
насрочени в открито съдебно заседание, 3 дела са все още спрени:  гр. дело №
294/2016 /чл.229, ал.1, т.5 ГПК/, гр. дело № 59/2018 /чл.225, ал.1,т.1 ГПК/  и гр.
дело № 256/2019г. /чл. 225, ал.1, т.1 ГПК/, 2 дела са приключени - гр. дело №
189/2018 г. с  решение от 21.04.2022 г.  и гр. дело № 229/2018  г. с решение от
17.06.2022 г.
          Проверени дела на случаен принцип:

гр. дело № 294/2016 г., образувано на 12.12.2016 г., по постъпила искова
молба  по чл. 45 ЗЗД в същия ден, разпределено на дежурния съдия – Добринка
Стоева. В исковата молба  е направено искане за обезпечение на иска чрез
налагане на възбрана. С разпореждане от 12.12.2016 г. исковата молба е
оставена без движение за посочване на обстоятелства  по чл. 83, ал.2 ГПК за
освобождаване от държавна такса. На 14.12.2016 г. е представена исканата
декларация. С определение от 15.12.2016 г. ищцата е освободена от
заплащането на държавна такса, както и е издадено удостоверение за
снабдяване със скица. На 22.12.2016 г. е постъпила допълнителна искова молба,
в която е уточнен недвижимия имот, върху който се иска налагане на възбрана.
С определение от 22.12.2016 г. съдът се произнася по молбата за налагане на
обезпечителна мярка, като я отхвърля. С разпореждане от 10.01.2017 г. на
основание чл. 131 ГПК съдът е връчил препис от исковата молба на ответника,
с указание за депозиране на писмен отговор в едномесечен срок. На 08.02.2017
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г. всички  6 ответници са депозирали писмен отговор чрез един пълномощник.
С определение от 16.03.2017 г. по реда на чл. 140 ГПК съдът е приел, че
исковата молба е нередовна, оставил я е без движение с дадени указания за
изпълнение в 7- дневен срок. С молба от 28.03.2017 г. ищцата е посочила и
конкретизирала исканите обстоятелства. Допълнителен писмен отговор от
ответниците на поправената искова молба е постъпил на 06.04.2017 г.
          С определение от 19.04.2017 г. съдът е  спрял производството на
основание чл. 225, ал.1, т.5  ГПК до приключването на ДП № 765/2016  по
описа на РПУ – Силистра. С разпореждане от 17.02.2021 г. съдът е изискал
справка  от РПУ - Силистра за движението на преюдициалното ДП. С писмо от
19.02.2021 г. на РП – Силистра е получена информация, от която е установено,
че ДП № 7/2017 по описа на ОСлО при ОП - Силистра е с прекратено
производството на 05.11.2020 г. С определение от 17.03.2021 г. производството
е възобновено, дадени са указания на ищцата да посочи поддържа ли исковете с
оглед на прекратяване на наказателното производство. На 05.04.2021 г. ищцата
е депозирала молба, с която е заявила, че поддържа иска. С определение от
11.06.2021 г. по чл. 140 ГПК съдът се е произнесъл по допустимостта и
редовността на исковата молба, приети са доказателствата и е разпределена
доказателствената тежест, насрочено е о.с.з. на 29.06.2021 г. В първото с.з. е
даден ход на делото, приети са доказателства и съдът е издал удостоверения за
снабдяване с доказателства относно документа за собственост на имота и
произнасяне на съответния съд по жалба срещу прекратяване на наказателното
производство. Отложено е за 21.09.2021 г.
         На 08.09.2021 г. по молба  на страна е пренасрочено за 12.10.2021 г.
На 15.09.2021 г. е постъпила молба от ищцата за повторно спиране на
производството поради отмяна на постановлението за прекратяване на НП.
          С определение от 16.09.2021 г. производството е спряно на основание чл.
229, ал. 1, т. 5 ГПК до приключване на производството по ДП № 7/2017 по
описа на ОСлО при ОП – Силистра. Извършена е справка на 15.02.2022 г. за
движението на наказателното производство. На 17.03.2022 г. е постъпило писмо
от ОП, че производството се намира в РП. Нова справка е извършена на
02.06.2022 г., изпратено е писмо до ОП. На 23.06.2022 г. е постъпила
информация от ОП, че производството не е приключено, провежда се в законов
удължен срок. На 04.08.2022 г. е отбелязано в справката за спиране и следващи
действия, находяща се на последната корица, че производството по делото е
спряно.
          гр. дело № 59/2018 г., образувано на 02.03.2018 г. по молба по чл. 74, ал.1
ЗОПДНПИ /отм./, постъпила в същия ден. Разпределено от председателя на
02.03.2018 г. между трима съдии, при участие на всеки на 100 %, определен е
съдия- докладчик Добринка Стоева. С разпореждане от 07.03.2018 г. съдия
Стоева се е отвела поради това, че е взела участие в постановяване на
присъдата - чл.22, ал.1, т.6 ГПК. С протокол за разпределение от същия ден е
определен докладчик съдия Виолета Александрова.
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          С разпореждане от 15.03.2018 г. исковата молба е оставена без движение
за вписването й, както и за внасяне на такса за публикация в ДВ. С молба от
26.03.2018 г. КПКОНПИ е уточнила, че не се касае за недвижим имот, за който
следва да се извърши вписване на исковата молба. С разпореждане от
29.03.2018 г. съдът е отменил разпореждането в тази част. На 03.04. 2018 г. е
представена вносна бележка за държавната такса.
          Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 12.04.2018 г. Писмен
отговор е постъпил на 18.05.2018 г.
          На 21.05.2018 г. е извършено ново разпределение на делото поради
дългосрочен отпуск на съдия – докладчика Виолета Александрова, определен е
нов докладчик - Теодора Василева. С разпореждане от 30.05.2018 г. съдът е
разпоредил да се публикува в ДВ обявление, че  е образувано делото и е
насрочено за о.с.з. на 06.11.2018 г.
          С определение от 30.05.2018 г. по чл. 140 и чл. 146 ГПК съдът е приел
доказателствата, разпределил е доказателствената тежест между страните,
представил е и проект на доклад на страните.
          В о.с.з. на 06.11.2018 г. е  даден ход на делото, приети са  доказателствата,
заключенията на вещите лица и съдът е отложил за 04.12.2018 г. за
допълнително заключение на вещото лице. Поради постъпили молби от вещи
лица, съдът е пренасрочил с.з. за 29.01.2019 г. В това с.з. съдът е дал
възможност за представяне на доказателства във връзка с пасивната
легитимация на един от ответниците.
          С определение от 07.02.2019 г. съдът е прекратил производството, като е
приел, че исковата молба е недопустима.
          На 21.02.2019 г. е постъпила частна жалба от КПКОНПИ срещу
определението. На 05.03.2019 г. е постъпил писмен отговор от другата страна и
делото е изпратено на 05.03.2019 г. на Апелативен съд - Варна. С определение
по в.ч.гр.д. № 120/2019 г. от 11.03.2019 г. съдът е потвърдил определението.
            С определение № 60367/11.11.2021 г. ВКС по ч.гр.дело № 1899/2019 г. е
отменил определението и е върнал делото на ОС –Силистра. /В касационното
производството делото е било спряно до произнасяне на  СЕС по дело № С-
319/19. СЕС се е произнесъл с решение от 28.10.2021 г. /
          С определение от 10.01.2022 г. съдът след получаване на делото от ВКС е
насрочил о.с.з. за 29.03.2022 г., пренасрочено за 04.04.2022 г. В това с.з. е даден
ход на делото, приети са доказателства и е отложено за 20.04.2022 г. По молба
на вещото лице делото е пренасрочено за 05.07.2022 г. В с.з. на 05.07.2022 г.
производството е спряно по общо съгласие на страните - чл. 229, ал.1, т.1 ГПК.

гр. дело № 51/2020 г. е образувано на 14.02.2020 г. по постъпила искова
молба с правно основание чл. 45 и чл. 49 ЗЗД срещу болница и конкретно
посочени двама лекари. Разпределено на 14.02.2020 г. на съдия Теодора
Василева, при участие на трима съдии.
           Постановено е разпореждане по чл. 131 ГПК на 19.02.2020 г. С
определение от 29.03.2020 г. по чл. 63 ГПК е продължен срокът за писмен
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отговор на ответниците с един месец. На 14.05.2020 г. е постъпил писмен
отговор. С определение по чл. 140 и чл. 146 ГПК съдът се произнася по
доказателствата, разпределя доказателствената тежест и насрочва о.с.з. на
21.07.2020  г.  В откритото с.з.  съдът обявява  доклада си и във връзка с
възраженията на страните дава указания към ищците да уточнят определени
обстоятелства, след което ще пристъпи към насрочване в о.с.з. Уточнения са
постъпили на 28.07.2020 г., с незабавно разпореждане съдът е изпратил препис
от същите на ответниците, които могат да представят писмен отговор в
едномесечен срок.  Срокът за писмен отговор е продължаван  два пъти с
определения от 14.09.2020 г. и 28.09.2020 г., всеки път с още по един месец. На
10.10.2020 г. и на 28.10.2020 г. са постъпили писмени отговори. След
запознаване с писмените отговори и възраженията в тях, съдът с определение
от 03.12.2020 г. задължава ищците да уточнят конкретни обстоятелства и
представят доказателства за съществуването на определени факти в 14-дневен
срок. На 26.01.2021 г. ищците са депозирали молба, в която са уточнили иска
си. С определение от 04.02.2021 г. съдът задължава ответниците да изразят
становище по представените от ищците  нови доказателства.
            След разменени становища на страните, съдът с определение от
06.04.2021 г. задължава отново ищците да уточнят основанието на исковите си
претенции, които извършват това действие с молба от 28.05.2021 г.
             След преценка на всички доказателства, възражения и оспорвания на
страните съдът приема, че исковата молба е нередовна и с определение от з.з.
от 28.05.2021  г. прекратява производството.
             С определение от 02.07.2021 г. съдът се произнася по искания за
разноски по чл. 248 ГПК. С определение № 526 от 23.11.2021 г. на Апелативен
съд - Варна прекратителното определение е отменено и делото е върнато с
указания на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
             С определение от 29.11.2021 г. съдът е оставил исковата молба без
движение за изпълнение на указанията, посочени от въззивния съд. С
определение от 07.12.2021 г. съдия Т. Василева се отвежда от разглеждането на
делото. Разпределено е на съдия Кремена Краева на 8.12.2021 г., която също се
отвежда  с определение от 20.12.2021 г.
             Разпределено  е на съдия Пламен Неделчев на 20.12.2021 г.
             На 13.01.2022 г. ищците са представили уточнена искова молба. На
24.01.2022 г. съдът е постановил определение по чл. 131 ГПК.
            На 12.04.2021 г. са постъпили писмени отговори. С определение от
29.06.2022 г. по реда на чл. 140 и чл. 146 ГПК съдът приема доказателствата,
допуска назначаването на експертизи и отново задължава ищците да уточнят
конкретни претенции във връзка със задачите на вещите лица. С друго
определение от 12.08.2022 г. съдът допълва задачите на вещите лица, но не
насрочва открито с.з поради все още неназначено  вещо лице – лекар, който за
извърши експертизата.
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              КОНСТАТАЦИИ

 Основна причина за продължителното производство е спирането на
производствата по делата до произнасяне на СЕС по дело № С-234/2018 г. След
обявяване на решението по делото на СЕС, 9 от делата са възобновени и
насрочени в открито съдебно заседание.

2. Първоинстанционни граждански дела, образувани след 01.01.2020
г., респ. след 01.01.2021 г. и приключили към 31.12.2020 г., респ. 31.12.2021
г., чието разглеждане е продължило повече от три месеца, считано от
датата на постановяване на определението по чл. 140 ГПК:

От изготвените за нуждите на проверката справки се установи, че през
2020 г. са образувани 72 бр. първоинстанционни дела, а през 2021 г. – 68 бр. От
тях през 2020 г.  има 14 броя граждански дела, а през 2021 г. – 11 броя дела,
чието разглеждане е продължило над три месеца, считано от датата на
постановяване на определението по чл. 140 ГПК.

Проверени  на случаен принцип бяха следните дела:
гр.дело № 437/2020 год. е разпределено на 29.12.2020 год. по постъпила

на същата дата ИМ с вх. № 261387 от МО срещу ФЛ с предявени искове по
чл.260, ал.1 ЗОВСРБ и чл.86 ЗЗД. Липсва изричен акт за образуване на делото.
Същото е разпределено от съдия Теодора Василева автоматично между двама
съдии и за докладчик е определена съдия Теодора Василева. Съдиите са
участвали в разпределението на 100%.

Разпореждане по чл.131 ГПК е постановено на 29.12.2020 год. с указание
до ответника за писмен отговор в едномесечен срок. Съобщение му е изпратено
незабавно и му е връчено на 24.01.2021 год. Писмен отговор на ИМ е депозиран
в съда на 23.02.2021 год., с който е предявен насрещен иск. С разпореждане от
23.02.2021 год. съдията е указал внасяне на дължима ДТ по предявения
насрещен иск, внесена на 01.03.2021 год.

Разпореждане по чл.131 ГПК относно размяна на книжата по насрещния
иск е постановено на 05.03.2021 год. с указание до ответника за писмен отговор
в едномесечен срок. Съобщение му е изпратено незабавно и му е връчено на
26.03.2021 год. Отговор по насрещната ИМ е депозиран на 28.04.2021 год.

На 14.05.2021 год. съдът е постановил определение по чл.140 ГПК, с
което е приел за разглеждане предявения насрещен иск. Изготвен е проект за
доклад, разпределена е доказателствената тежест, приети са писмени
доказателства и първото о.с.з. е насрочено за 08.06.2021 год., когато е даден ход
на делото. Извършен е устен доклад съобразно определението по чл.140 ГПК. С
протоколно определение от същото съдебно заседание съдът се е отстранил от
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разглеждането на делото на основание чл.22, ал.1, т.6 ГПК,  като се е
обосновал.

Делото е преразпределено на 09.06.2021 год. и за докладчик е определен
единствения друг граждански съдия Добринка Стоева, която с определение от
21.06.2021 год. е насрочила о.с.з. за 14.09.2021 год.
 В с.з. на горепосочената дата съдът е дал ход на делото и го е докладвал.
Изслушал е страните. Приел е писмени доказателства. Назначил е ССЕ и е
задължил ищеца да представи конкретни документи. Следващото с.з. е
насрочено за 19.10.2021 год., когато е даден ход на делото. Приети са писмени
доказателства и за приемане на заключението по ССЕ делото е отложено за
30.11.2021 год., когато е даден ход на делото. Прието е заключението по
назначената ССЕ и за събиране на доказателства делото е отложено за
18.01.2022 год., когато е даден ход на делото, приети са писмени доказателства
и е даден ход по същество.
       С решение 260000 от 31.01.2022 год. съдът е уважил частично
предявените осъдителни искове. Съобщенията са изпратени до страните да
02.02.2022 год. и са връчени, както следва:  на ищеца – на 10.02.2022 год. и на
ответника – на 07.02.2022 год. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.
       На 31.05.2022 год. е постъпила молба от ищеца за издаване на ИЛ
относно присъдените суми. Върху молбата е записано : „Да“ от 01.06.2022 год.
и е положен подпис. Липсва разпореждане по смисъла на чл. 406 ГПК.

гр.дело № 53/2021 год. е разпределено на 12.02.2021 год. по постъпила на
същата дата ИМ с вх. № 260546 от Областна администрация – Силистра срещу
две ЮЛ с предявен иск по чл.440, ал.1 ГПК. Същото е разпределено от
председателя на съда автоматично между двама съдии и за докладчик е
определена съдия Добринка Стоева. Съдиите са участвали в разпределението на
100%.

На 17.02.2021 год. е постъпила допълнителна молба с искане за спиране
на изпълнителното производство до приключване на спора с влязло в сила
решение.

На 18.02.2021 год. ищецът е представил вписани ИМ и допълнителна
молба.

С разпореждане от 22.02.2021 год. съдът е оставил без движение ИМ.
Задължил е ищеца да отстрани констатирани нередовности в едноседмичен
срок. Указанията са изпълнени с молба от 01.03.2021 год.

С определение от 04.03.2021 год. съдът е прекратил производството по
делото, като е приел исковете за недопустими поради предявяването им от
ненадлежна страна. Съобщението до ищеца е изпратено на 05.03.2021 год. и е
връчено на 08.03.2021 год. С определение от 30.03.2021 год. по ВЧГД №
122/2021 год. Апелативен съд– Варна е отменил определението от 04.03.2021
год. и е върнал делото на ОС – Силистра за продължаване на
съдопроизводствените действия и изпълнение на дадените задължителни
указания.
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Делото е постъпило в ОС – Силистра на 02.04.2021 год.
С определение от 20.04.2021 год. ищецът е задължен в едноседмичен срок

да заяви дали предявява иска от свое име или като процесуален представител на
МРРБ. С молба от 27.04.2021 год. Областния управител на Област Силистра е
поискал за надлежен ищец по делото да се счита държавата, представлявана по
пълномощие от Областния управител, упълномощен от МРРБ.

С определение от 11.05.2021 год. съдът е задължил ищеца да посочи
ответниците по предявения иск, да представи доказателства, че принудителното
изпълнение не е приключило, както и дали предявява условно в петитума
инцидентен установителен иск. Молба в изпълнение на указанията е постъпила
в съда на 20.05.2021 год.

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 28.05.2021 год. с указание
до ответниците за писмен отговор в едномесечен срок. Съобщения са им
изпратени на 31.05.2021 год. и са им връчени в периода от 01. до 03.06.2021 год.
Писмени отговори на ИМ са постъпили от двама от ответниците на 01.07.2021
год. и на 06.07.2021 год.
        На 10.09.2021 год. съдът е постановил определение по чл.140 ГПК, с
което е изготвен проект за доклад, разпределена е доказателствената тежест,
приети са писмени доказателства и първото о.с.з. е насрочено за 26.10.2021
год., когато е даден ход на делото. Докладвано е съобразно проекта за доклад.
Изслушани са страните. Приети са писмени доказателства, представени в с.з.,
отхвърлени са доказателствени искания на ищеца и е даден ход по същество.
        С решение № 260069 от 26.11.2021 год. съдът е прекратил
производството по делото като недопустимо. Съобщения до страните са
изпратени на 29.11.2021 год.
        От ищеца е постъпила в съда ВЖ на 15.12.2021 год. срещу решението,
имащо характер на определение. С разпореждане от същата дата е наредено
препис от жалбата да се изпрати на ответниците, които в едноседмичен срок да
депозират писмен отговор. От трима от ответниците е постъпил отговор на
29.12.2021 год. С разпореждане от 17.01.2022 год. е наредено делото да се
изпрати на АС – Варна. С определение № 30 от 24.01.2022 год. по ВЧГД №
16/2022 год. АС – Варна е потвърдил обжалваното решение, имащо характер на
определение. С определение № 63 от 10.03.2022 год. по ЧГД № 673/ 2022 год.
ВКС, ГК, 2-ро отделение не е допуснал до касационно обжалване въззивното
определение.
        На 22.03.2022 год. е постъпила молба от един от ответниците за издаване
на ИЛ относно присъдените суми. Върху молбата е записано : „Да“ от
28.03.2022 год. и е положен подпис. Липсва разпореждане по смисъла на чл.
406 ГПК.

гр.дело № 408/2020 год. е разпределено на 19.11.2020 год. по постъпила
на същата дата ИМ с вх. № 261000 от ФЛ срещу Община Ситово с предявени
осъдителни искове по чл.49 и чл. 86 ЗЗД. Липсва изричен акт за образуване на
делото. Същото е разпределено от председателя на съда автоматично между



31

двама съдии и за докладчик е определена съдия Теодора Василева. Съдиите са
участвали в разпределението на 100%.

С разпореждане от 23.11.2020 год. ИМ е оставена без движение с
указание за внасяне на дължимата ДТ, за внасянето на която е представен
документ от 31.12.2020 год.

Разпореждане по чл.131 ГПК е постановено на 31.12.2020 год. с указание
до ответника за писмен отговор в едномесечен срок. Съобщение му е изпратено
незабавно и му е връчено на 06.01.2021 год. Писмен отговор на ИМ е депозиран
в съда на 26.01.2021 год.

На 29.01.2021 год. съдът е постановил определение по чл.140 ГПК, с
което е изготвен проект за доклад, разпределена е доказателствената тежест,
приети са писмени доказателства, допуснати са устни доказателства – разпит на
свидетели, назначена е СМЕ, изискана е пр. преписка и първото о.с.з. е
насрочено за 23.03.2021 год., пренасрочено за 06.04.2021 год., когато е даден
ход на делото. Докладвано е съобразно проекта за доклад. Изслушани са
страните. Приети са писмени доказателства, представени в с.з. Прието е
заключението по СМЕ и са разпитани свидетели. Делото е отложено за
11.05.2021 год. за събиране на доказателства във връзка със здравословното
състояние на пострадалата ищца.

В с.з. на 11.05.2021 год. е даден ход на делото. Приети са писмени
доказателства и е назначена допълнителна СМЕ. Следващото с.з. е насрочено за
15.06.2021 год., когато е даден ход на делото и за изготвяне на допълнителното
експертно заключение е отложено с.з. за 15.07.2021 год. Изискано е личното
здравно досие на ищцата.

В с.з. на 15.07.2021 год. е даден ход на делото. Докладвани са становища
на страните. Прието допълнителното заключени на вещото лице по назначената
допълнителна СМЕ. РЗОК – Силистра е задължена да представи конкретни
документи и информация. Делото е отложено за 12.10.2021 год., когато е даден
ход на делото. Приети са постъпили от РЗОК – Силистра писмени
доказателства и отново е отложено с.з. за 02.11.2021 год. като са изискани
доказателства от трето неучастващо в процеса лице във  връзка с медицински
изследвания на ищцата.

В с.з. на 02.11.2021 год. е даден ход на делото като са изискани
документи от друго трето неучастващо в процеса лице. Ищцата е задължена да
се яви лично и да отговори на конкретни въпроси. Следващо съдебно заседание
е насрочено за 14.12.2021 год., когато съдът е дал ход на делото. Приел е
представени писмени доказателства. Изслушана е ищцата при условията на
чл.176 ГПК. Назначена е СМЕ по искане на ответника. Делото е отложено за
01.02.2022 год., когато е даден ход на делото. Разпитан е един допуснат
свидетел с определение от з.с.з. от 17.12.2021 год. Прието е заключението по
назначената по искане на ответника СМЕ и е даден ход по същество.

С решение № 260001 от 16.02.2022 год. съдът е уважил изцяло
предявения иск.
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Постъпилата на 01.03.2022 год. ВЖ от Община Ситово е оставена БД с
надраскано разпореждане от 08.03.2022 год. с указание да внесе дължима ДТ.
Съобщението е изпратено на 09.03.2022 год. След изпълнение на указанията
върху ВЖ е надраскано второ разпореждане от 21.03.2022 год. за размяна на
книжата. Отговор на въззивната жалба е постъпил на 15.04.2022 год. С трето
надраскано разпореждане от 18.04.2022 год. е наредено изпращане на ВЖ ведно
с делото на Ап.С Варна.

С решение № 80 от 08.06.2022 год. по ВГД № 178 / 2022 год. АС – Варна
е потвърдил обжалваното първоинстанционно решение.
        На 29.07.2022 год. е постъпила молба от ищеца за издаване на ИЛ
относно присъдените суми. Върху молбата е записано : „Да се издаде ИЛ“ от
02.08.2022 год. и е положен подпис. Липсва разпореждане по смисъла на чл.406
ГПК.

 гр.дело № 213/2021 год. е разпределено на 16.07.2021 год. по постъпила
на същата дата ИМ с вх. № 755 от ФЛ срещу ФЛ с предявен иск по чл.67 СК за
унищожаване на припознаването, извършено от бащата. Липсва изричен акт за
образуване на делото. Същото е разпределено от председателя на съда
автоматично между един възможен съдия, тъй като вторият е в отпуск от 16.07.
до 20.08.2021 год. За докладчик е определена съдия Теодора Василева. Съдиите
са участвали в разпределението на 100%.

С определение от 11.08.2021 год. ИМ е оставена без движение с указания
за отстраняване на нередовности. Молба в изпълнението им е постъпила на
27.08.2021 год., към която е приложена и поправената ИМ.

С определение от 17.08.2021 год. съдът е определил възнаграждение за
необходимия особен представител на детето и е задължил ищеца да го внесе.
Наредил е за образуваното дело да се уведоми  Д“СП“ - Силистра, на която да
се изпратят преписи от книжата и е указано изпращане на представител или
изготвяне на доклад. Искането до АК – Силистра за посочване на адвокат,
който да бъде назначен за особен представител, е изпратен до АК – Силистра
след внасяне на депозита.

С определение от 24.08.2021 год. е назначен особен представител на
малолетното дете.

Разпореждане по чл.131 ГПК е постановено на 24.08.2021 год. с указание
до ответниците за писмен отговор в едномесечен срок. Съобщенията са
изпратени незабавно и са им връчени на 30.08.2021 год. Писмени отговори на
ИМ са депозирани в съда на 30.09.2021 год. и 01.10.2021 год.

На 01.10.2021 год. съдът е постановил определение по чл.140 ГПК, с
което е изготвен проект за доклад, разпределена е доказателствената тежест,
приети са писмени доказателства, допуснати са устни доказателства – разпит на
свидетели, назначена е ДНК експертиза. Съдът е постановил да се уведоми и
Д“СП“ – Тутракан. На страните е указано да се явят лично за вземане на
биологичен материал. Насрочена е делегация за приемане на заключението по
назначената ДНК експертиза. На ищеца са дадени указания по доказателствата.
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Първото о.с.з. е насрочено за 30.11.2021 год., когато е даден ход на делото.
Докладвано е съобразно проекта за доклад. Изслушани са страните. Докладвани
са постъпилото дело по делегация от СРС, социалния доклад от Д“СП“ –
Тутракан и документи от Община Тутракан. Приети са доказателствата.
Отменено е определението от 01.10.2021 год. в частта за допуснатите гласни
доказателства и е даден ход по същество.

С решение № 86 от 08.12.2021 год., изготвено в електронна форма, съдът
е отхвърлил предявения иск. Съобщенията са изпратени на страните незабавно
и са връчени на 10.12.2021 год. и на 14.12.2021 год.

На 17.12.2021 год. от ищеца е постъпила въззивна жалба, с която е
обжалвано решение в частта за разноските. С разпореждане от същата дата
съдия Василева е разпоредила препис да се изпрати на другите страни за
становище. Приела е, че ВЖ по същество е молба по чл. 248 ГПК. С
определение от 25.01.2022 год. съдът е отхвърлил искането по чл. 248 ГПК като
неоснователно.

Срещу определението е постъпила ЧЖ на 01.02.2022 год., която е
администрирана своевременно, като трите съдебни разпореждания са
надраскани върху нея и са нечетливи с дати 02.02.2022 год., 09.02.2022 год. и
22.02.2022 год.

С определение № 119 от 09.03.2022 год. по ВЧГД № 73/2022 год. АС –
Варна е потвърдил обжалваното определение.

КОНСТАТАЦИИ:

Проверката констатира малък брой първоинстанционни граждански дела
/общо 20 броя/, образувани през 2020 г., респ. 2021 г. и неприключили към
31.12.2020 г., респ. 31.12.2021 г., чието разглеждане е продължило повече от
три месеца, считано от датата на постановяване на определението по чл. 140
ГПК. Причините за това са от обективен характер: отлагане на съдебни
заседания за събиране на  доказателства; или пренасрочване на делото за нова
дата поради служебен ангажимент на процесуалния представител или страна, за
което е представено надлежно доказателство. Отлагания на съдебни заседания
има и в изпълнение на Решение на ВСС по време на епидемичната обстановка.

Съдът е постановявал разпореждането по чл. 131 ГПК, в рамките на 3-7
дни след образуване на делото или след изправяне на нередовността  на
исковата молба.  Определението по чл. 140 ГПК е постановявано в рамките на
една седмица след изтичане на срока за отговор на исковата молба.

Съдът се е произнасял своевременно по процесуалните искания на
страните. По повечето от делата определението по чл.146 ГПК съдържа проект
за доклад, при други докладът е правен в първото по делото съдебно заседание.
Докладите са пълни, съдържанието е съобразено с чл. 146 ГПК.

Първото съдебно заседание е насрочвано за след три седмици или до един
месец, с изключение на периода, съвпадащ със съдебната ваканция.
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При отлагане на делата, следващо съдебно заседание е насрочвано за след
две - три  седмици или най - късно до 1 месец.

           3. Първоинстанционни граждански дела с отменен ход по същество и
върнати в открито съдебно заседание през 2020 г. и 2021 г.

От изготвените справки и проверка по срочните книги се установи, че
в Окръжен съд Силистра само едно дело е с отменен ход по същество- гр. дело
№ 177/2019 г.

гр. дело № 177/2019 г., образувано на 24.06.2019 г. по искова молба по
чл. 45 ЗЗД, постъпила на 21.06.2019 г. Разпределено на 24.06.2019 г. от
председателя на съда между трима съдии, определена за докладчик е съдия
Виолета Александрова. С определение от 11.02.2020 г. е даден ход по същество
по делото и същото е обявено за решаване. С определение от 20.02.2022 г.
определението е отменено  поради констатиране на несъответствие в името на
една от ответниците в исковата молба, в компютърната програма на съда и в
списъка за призоваване. Насрочено е с.з. на 02.03.2022  г., в което е допусната
промяна в имената и е обявено за решаване. С решение от 09.03.2022 г. е осъден
ответника да заплати исканото обезщетение.

                                                  КОНСТАТАЦИИ

             Проверката установи само едно дело, чието определение за даване на
ход по същество е било отменено, като причината е несъответствие на името на
една от страните. Допусната е промяна в името и съдът е обявил в 7 дневен
срок съдебното решение.

4. Спрени първоинстанционни граждански дела за 2020 г. и  2021 г.

          Проверката констатира, че в ОС- Силистра през 2020 г. са били спрени 24
дела,  а през  2021 г. – 19 дела.
         Правното основание за спиране на делата е чл. 631 ГПК- до постановяване
на решение по дело на СЕС № 319/19.  През 2020 г. 20 от 24-те дела са били
спрени на посоченото основание, а за 2021 г. - този брой е 16 дела.

Проверени на случаен принцип  са следните дела:
гр.дело № 24/2020 год. е образувано и разпределено на 21.01.2020 год. по

постъпила на същата дата ИМ с предявен иск по чл.135, ал.1 ЗЗД. За докладчик
е определена съдия Виолета Александрова, заменена от съдия Добринка Стоева
на 21.05.2020 год. поради напускане на съдебната система на първоначалния
съдия докладчик.
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В з.с.з. за разглеждане на делото на 18.06.2020 год. производството по
делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК до приключване с влязъл в
сила съдебен акт на търговско дело № 2/2020 год. на СОС.

Правени са периодични справки в деловодната програма на ОС –
Силистра : на 18.06.2020 год., на 13.08.2021 год. и на 10.03.2022 год. В листа за
проверка на спряно дело е отразено, че на 23.06.2022 год. делото е върнато в ОС
– Силистра.

С определение от 27.06.2022 год. производството по делото е
възобновено и насрочено за 15.11.2022 год.

гр.дело № 401/2020 год. е образувано и разпределено на 11.11.2020 год.
по постъпила на същата дата ИМ от КПКОНПИ с предявен иск по чл.153, ал.2
ЗПКОНПИ. За докладчик е определена съдия Теодора Василева.

В з.с.з. на 23.12.2020 год. производството по делото е спряно на
основание чл. 631 ГПК до произнасяне на СЕС по дело № 319/19, образувано
по преюдициално запитване на СГС по гр.дело № 704/2017 год.

С молба от 09.11.2021 год. КПКОНПИ е поискал възобновяване на
производството поради постановяване на решение от СЕС на 28.10.2021 год. по
преюдициалното дело.

С определение от 14.01.2022 год. производството по делото е
възобновено и делото е насрочено за 19.07.2022 год., когато съдебното
заседание е проведено и делото е отложено за 17.01.2023 год.

гр.дело № 39/2021 год. е образувано и разпределено на 02.02.2021 год. по
постъпила на същата дата ИМ от КПКОНПИ с предявен иск по чл.153, ал.1
ЗПКОНПИ. За докладчик е определена съдия Добринка Стоева.

В о.с.з. на 05.10.2021 год. производството по делото е спряно на
основание чл.631 ГПК до произнасяне на СЕС по дело № 319/19, образувано
по преюдициално запитване на СГС по гр.дело № 704/2017 год. Съдът изрично
е обявил, че определението не подлежи на обжалване. Разпоредил е делото да
се докладва след произнасяне на СЕС.

С определението по чл.140 ГПК от 07.06.2022 год. съдът е възобновил
производството и е насрочил о.с.з. за 15.11.2022 год.

		
КОНСТАТАЦИИ:

            Производствата по проверените дела преобладаващо е било спряно  на
основание чл. 631 ГПК- до произнасяне на СЕС по дело № С-319/19. Решението
е обявено на 28.10.2021 г., след която дата производствата са били възобновени
и насрочени в открити съдебни заседания. Останалите дела са били спрени по
общо  съгласие или поради наличие на  преюдициален спор, разглеждан в друг
съд. Извършвани са своевременни  справки за движението на обуславящото
дело, както и са приети представени от страните доказателства по движението
на делата. При впечатление, че по делата, спрени до произнасянето на СЕС по
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дело № С-319/19 липсват доказателства за извършени справки за движението и
приключване  на делото.

          5. Дела, образувани по реда на чл. 390 ГПК - обезпечение на бъдещ
иск  през 2020  г. и 2021 г.

От изготвените за целите на проверката справки се констатира, че  в  ОС-
Силистра  през 2020 г. са образувани 2 броя дела по чл. 390 ГПК, а през 2021- 1
дело.

Изискани и проверени бяха трите дела:
ч.гр.д. № 421/2020, образувано на 07.02.2020 г., на доклад на съдия

Теодора Василева. Има приложен протокол за избор на докладчик от същата
дата, между трима съдии, подписан от председателя. С определение от същата
дата съдът е прекратил производството, като е счел, че молбата следва да се
разгледа  от РС- Дулово, като е изпратил там делото по компетентност.
          ч.гр.д. № 414/2020, образувано на 26.11.2020 г., на доклад на съдия
Добринка Стоева. Има приложен протокол за избор на докладчик от същата
дата. С Определение № 260127 от 26.11.20209 г.  съдът е допуснал исканото
обезпечение – наложен е запор върху банкова сметка. Определен е срок за
предявяване на иска- 1 месец.  На 30.12.2020 г. е постъпило заявление от
молителя, с което е представил доказателства, че искът е  предявен.

ч.гр.д. № 316/2021, образувано на  21.09.2021 г., на доклад на съдия
Добринка Стоева. Приложен е протокол за избор на докладчик от същата дата.
С Определение № 246 от 21.09.2021 г. съдът е допуснал исканото обезпечение-
възбрани върху недвижим имот. Определен е 1 месечен срок за предявяване на
иска.  На 13.10.2021 г. е постъпило заявление от молителя, с което е представил
доказателства, че е предявил иска в дадения му срок- образувано е гр.дело
№ 1457/2021 по описа на ОС –Силистра.

КОНСТАТАЦИИ:

Проверката на делата по чл. 390 ГПК установи, че е спазена
разпоредбата за родова и местна подсъдност, регламентирана в глава
тридесет и четвърта от ГПК. Делата са образувани в деня на постъпване
на молбата в съда, като произнасянето по нея е в същия ден /или по
изключение на следващия/, съгласно разпоредбата на чл. 395, ал.2 ГПК.
По всички проверени дела, при уважаване на молбата съдът е определил
едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, съобразно разпоредбата
на чл.  390,  ал.3,  изр.  първо ГПК и ТР № 6/2013  г.  от 14  март 2014  г.,  по
т.д. № 6/2013 г.на ОСГТК. По проверените дела не бяха констатирани случаи
на определяне на парична гаранция. При непредставяне на доказателства за
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предявен в срок иск, съдът служебно, на основание чл. 390, ал.3, изр. второ
ГПК, е отменил допуснатото обезпечение.

         6. Неприключени към момента на проверката първоинстанционни
граждански дела, образувани след  01.01.2020 г, съответно 01.01.2021 г.

Проверени на случаен принцип са следните дела:
гр. дело № 51/2020  е образувано на 14.02.2020 г. по постъпила искова

молба с правно основание чл. 45 и чл. 49 ЗЗД срещу болница и конкретно
посочени двама лекари. Разпределено на 14.02.2020 г. на съдия Теодора
Василева, при участие на трима съдии.
           Постановено е разпореждане по чл. 131 ГПК на 19.02.2020 г. С
определение от 29.03.2020 г по чл. 63 ГПК е продължен срокът за писмен
отговор на ответниците с един месец. На 14.05.2020 г. е постъпил писмен
отговор. С определение по чл. 140 и чл. 146 ГПК съдът се произнася по
доказателствата, разпределя доказателствената тежест и насрочва о.с.з. на
21.07.2020  г.  В откритото с.з.  съдът обявява  доклада си и във връзка с
възраженията на страните дава указания към ищците да уточнят определени
обстоятелства, след което ще пристъпи към насрочване в о.с.з. Уточнени са
постъпили на 28.07.2020 г., с незабавно разпореждане съдът е изпратил препис
от същите на ответниците, които могат да представят писмен отговор в
едномесечен срок.  Продължаван е срока за писмен отговор на два пъти с
определения от 14.09.2020  г. и 28.09.2020 г., всеки път с още по един месец. На
10.10.2020 г. и на 28.10.2020 г. са постъпили писмени отговори. След
запознаване с писмените отговори и възраженията в тях, съдът с определение
от 03.12.2020 г. задължава ищците да уточнят конкретни обстоятелства и
представят доказателства за съществуването на определени факти в 14- дневен
срок. На 26.01.2021 г. ищците са депозирали молба, в която са уточнили иска
си. С определение от 04.02.2021 г. съдът задължава ответниците да изразят
становище по представените нови доказателства от ищците.
            След разменени становища на страните, съдът с определение от
06.04.2021 г. задължава отново ищците да уточнят основанието на исковите си
претенции, които извършват това действие с молба от 28.05.2021 г.
             След преценка на всички доказателства, възражения и оспорвания на
страните съдът приема, че исковата молба е нередовна и с определение от
28.05.2021 в з.з. прекратява производството.
             С определение от 02.07.2021 г. съдът се произнася по искания за
разноски по чл. 248 ГПК. С определение № 526 от 23.11.2021 г. на Ап.С- Варна
прекратителното определение е отменено и делото е върнато на същия състав за
продължаване на съдопроизводствените действия с указания.
            С определение от 29.11.2021 г. съдът е оставил исковата молба без
движение за изпълнение на указанията. С определение от 07.12.2021 г. съдия Т.
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Василева се е отвела от разглеждането на делото. Разпределено е на съдия
Кремена Краева на 8.12.2021 г., която също се е отвела с определение от
20.12.2021 г.
             Разпределено  е на съдия Пламен Неделчев на 20.12.2021 г.
             На 13.01.2022 г. ищците са представили уточнена искова молба. На
24.01.2022 г. съдът е постановил определение по чл. 131 ГПК.
            На 12.04.2021 г. са постъпил писмени отговори. С определение от
29.06.2022 г. по реда на чл. 140 и чл. 146 ГПК съдът приема доказателствата,
допуска назначаването на експертизи и отново задължава ищците да уточнят
конкретни претенции във връзка със задачите на вещите лица. С друго
определение от 12.08.2022 г. съдът допълва задачите на вещите лица, но не
насрочва открито с.з поради все още неосигурено вещо лице – лекар, който за
извърши експертизата.

   гр.дело № 76/2020 год. е разпределено на 05.03.2020 год. по постъпила
на същата дата ИМ с вх. № 728 от КПКОНПИ с предявен иск по чл.153, ал.2
ЗПКОНПИ срещу две ФЛ. Липсва изричен акт за образуване на делото. Същото
е разпределено от председателя на съда автоматично между трима съдии и за
докладчик е определена съдия Виолета Александрова. Съдиите са участвали в
разпределението на 100%.

Разпореждане по чл.131 ГПК е постановено на 11.03.2020 год. с указание
до ответниците за писмен отговор в едномесечен срок. Съобщения са им
изпратени незабавно и са връчени на 13.03.2020 год. Писмени отговори на ИМ
не са депозирани в съда.

Делото е преразпределено на 30.06.2020 год. на съдия Теодора Василева
поради пенсиониране на първоначалния докладчик.

С определение от 02.07.2020 год. съдия Василева е спряла
производството на основание чл. 631 ГПК до приключване с решение на дело
С-319/19 на СЕС.

На 08.11.2021 год. е постъпила молба от ищеца за възобновяване на
производството поради постановяване на  28.10.2021 год. решение на СЕС по
дело № С-319/19. Производството по делото е възобновено с определение от
12.01.2022 год. Няма данни да са извършвани служебни справки по движението
на делото в СЕС.

С разпореждане от 12.01.2022 год. е наредено публикуване на обявление
в ДВ, насрочено е о.с.з. за 31.05.2022 год.

На 12.01.2022 год. съдът е постановил определение по чл.140 ГПК, с
което е изготвен проект за доклад, разпределена е доказателствената тежест,
приети са писмени доказателства, назначени са СТЕ, САТЕ и СИЕ.

С определение от 11.04.2022 год. датата на о.с.з. е пренасрочена за
14.06.2022 год. поради служебна ангажираност на докладчика, когато е даден
ход на делото. Същото е докладвано съобразно проекта за доклад. Прието е
представеното в срок заключение по СТЕ. Делото е отложено за 22.11.2022 год.



39

гр.дело № 281/2020 год. е разпределено на 22.07.2020 год. по постъпила
на същата дата ИМ с вх. № 2063 от КПКОНПИ с предявен иск по чл.153, ал.2
ЗПКОНПИ срещу две ФЛ. Липсва изричен акт за образуване на делото. Същото
е разпределено от съдия Теодора Василева автоматично между двама съдии и
за докладчик е определена съдия Теодора Василева. Съдиите са участвали в
разпределението на 100%.

С разпореждане от 24.07.2020 год. ИМ е оставена БД с указание за
вписване. С молба от 04.08.2020 год. е представена вписаната на 30.07.2020 год.
искова молба.

Разпореждане по чл.131 ГПК е постановено на 04.08.2020 год. с указание
до ответниците за писмен отговор в едномесечен срок. Съобщения са им
изпратени незабавно и са връчени на 13.08.20202 год. Писмен отговор от
двамата ответници е постъпил по делото на 08.09.2020 год.

С определение от 05.10.2020 год. съдия Василева е спряла
производството на основание чл.631 ГПК до приключване с решение на дело С-
319/19 на СЕС.

На 09.11.2021 год. е постъпила молба от ищеца за възобновяване на
производството поради постановяване на 28.10.2021 год. решение на СЕС по
дело № С-319/19. Производството по делото е възобновено с определение от
14.01.2022 год. Няма данни да са извършвани служебни справки по движението
на делото в СЕС.

С разпореждане от 17.01.2022 год. е наредено публикуване на обявление
в ДВ.

На 17.01.2022 год. съдът е постановил определение по чл.140 ГПК, с
което е изготвен проект за доклад, разпределена е доказателствената тежест,
приети са писмени доказателства, назначени са СТЕ, САТЕ и две СИЕ и са
допуснати до разпит шест свидетели на ответниците. Насрочено е о.с.з. за
14.06.2022 год., когато е даден ход на делото. Същото е докладвано съобразно
проекта за доклад. Изслушани са страните. Прието е представеното в срок
заключение по САТЕ. Разпитани са свидетели. Делото е отложено за 04.10.2022
год. С определение, постановено в з.с.з. на 17.06.2022 год., съдът е назначил
СКТЕ.

гр.дело № 292/2020 год. е разпределено на 27.07.2020 год. по постъпила
на същата дата ИМ с вх. № 2107 от КПКОНПИ с предявен иск по чл.153, ал.2
ЗПКОНПИ срещу пет ФЛ. Липсва изричен акт за образуване на делото. Същото
е разпределено от съдия Теодора Василева автоматично между двама съдии и
за докладчик е определена съдия Добринка Стоева. Съдиите са участвали в
разпределението на 100%.

С разпореждане от 24.07.2020 год. ИМ е оставена БД с указание за
вписване. С молба от 04.08.2020 год. е представена вписаната на 30.07.2020 год.
искова молба.

На 28.08.2020 год. съдът е постановил разпореждане, с което е наредил да
се изпратят преписи от ИМ на ответниците за писмен отговор в едномесечен
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срок. Задължил е ищеца да представи доказателства за платена ДТ за
публикуване на обявление по чл.155, ал.1 ЗПКОНПИ. Посочено е
съдържанието на обявлението, както и че делото е насрочено за разглеждане в
първо о.с.з. на 15.12.2020 год. Съобщения до ответниците са изпратени
незабавно. Писмени отговори са постъпили от четирима ответници по делото в
периода от 12.10. 2020 год. до 26.10.2020 год.

На 06.11.2020 год. съдът е постановил определение по чл.140 ГПК, с
което е изготвен проект за доклад, разпределена е доказателствената тежест,
приети са писмени доказателства и производството по делото е спряно на
основание чл.631 ГПК до приключване с решение на дело С-319 / 19 на СЕС.

На 11.11.2021 год. е постъпила молба от ищеца за възобновяване на
производството поради постановяване на 28.10.2021 год. решение на СЕС по
дело № С-319/19. Производството по делото е възобновено с определение от
26.01.2022 год. Няма данни да са извършвани служебни справки по движението
на делото в СЕС.

Със същото определение съдът е разпоредил на ищеца да представи в
двуседмичен срок вписана ИМ, изпълнено с молба от 01.02.2022 год.

С определение от 31.05.2022 год. производството по делото е прекратено
във връзка с уважено възражение за местна подсъдност на делото и същото е
изпратено на СГС. Определението е обжалвано с частна жалба и с определение
от 27.07.2022  год.  по ВЧГД № 349  /  2022  год.  АС –  Варна е прекратил
производството пред себе си и е върнал делото за предприемане на действия по
надлежното връчване на препис от обжалваното определение и частната жалба
на един от ответниците.

Делото е постъпило в ОС – Силистра на 01.08.2022 год.
гр.дело № 363/2020 год. е разпределено на 20.10.2020 год. по постъпила

на същата дата ИМ с вх. № 260631 от КПКОНПИ с предявен иск по чл.153, ал.2
ЗПКОНПИ срещу две ФЛ. Липсва изричен акт за образуване на делото. Същото
е разпределено от председателя на съда автоматично между двама съдии и за
докладчик е определена съдия Добринка Стоева. Съдиите са участвали в
разпределението на 100%.

 На 22.10.2020 год. съдът е постановил разпореждане, с което е наредил
да се изпратят преписи от ИМ на ответниците за писмен отговор в едномесечен
срок. Задължил е ищеца да представи доказателства за платена ДТ за
публикуване на обявление по чл.155, ал.1 ЗПКОНПИ. Посочено е
съдържанието на обявлението, както и че делото е насрочено за разглеждане в
първо о.с.з. на 16.03.2021 год. Съобщения до ответниците са изпратени
незабавно. Писмени отговори са постъпили от тях по делото на 27.11.2020 год.

На 18.12.2020 год. съдът е постановил определение, с което е спрял
производството по делото на основание чл.631 ГПК до приключване с решение
на дело С-319 / 19 на СЕС.

На 12.11.2021 год. е постъпила молба от ищеца за възобновяване на
производството поради постановяване на 28.10.2021 год. решение на СЕС по
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дело № С-319/19. Производството по делото е възобновено с определение от
26.01.2022 год. Няма данни да са извършвани служебни справки по движението
на делото в СЕС.Със същото определение съдът е разпоредил на ищеца да
представи в двуседмичен срок вписана ИМ, изпълнено с молба от 01.02.2022
год.

Определение по чл.140 ГПК е постановено на 02.06.2022 год., с което е
направен доклад по делото, разпределена е доказателствената тежест, приети са
писмените доказателства, допуснати са свидетели за разпит, назначени са
СТОЕ и САТЕ. Делото е насрочено за 25.10.2022 год.

гр.дело № 364/2020 год. е разпределено на 20.10.2020 год. по постъпила
на същата дата ИМ с вх. № 260630 от КПКОНПИ с предявен иск по чл.153, ал.2
ЗПКОНПИ срещу две ФЛ. Липсва изричен акт за образуване на делото. Същото
е разпределено от председателя на съда автоматично между двама съдии и за
докладчик е определена съдия Добринка Стоева. Съдиите са участвали в
разпределението на 100%.

На 22.10.2020 год. съдът е постановил разпореждане, с което е наредил да
се изпратят преписи от ИМ на ответниците за писмен отговор в едномесечен
срок. Задължил е ищеца да представи доказателства за платена ДТ за
публикуване на обявление по чл.155, ал.1 ЗПКОНПИ. Посочено е
съдържанието на обявлението, както и че делото е насрочено за разглеждане в
първо о.с.з. на 16.03.2021 год. Съобщения до ответниците са изпратени
незабавно. Писмени отговори са постъпили от тях по делото на 25.11.2020 год.

На 18.12.2020 год. съдът е постановил определение, с което е спрял
производството по делото на основание чл.631 ГПК до приключване с решение
на дело С-319 / 19 на СЕС.

На 09.11.2021 год. е постъпила молба от ищеца за възобновяване на
производството поради постановяване на 28.10.2021 год. решение на СЕС по
дело № С-319/19. Производството по делото е възобновено с определение от
26.01.2022 год. Няма данни да са извършвани служебни справки по движението
на делото в СЕС.Със същото определение съдът е разпоредил на ищеца да
представи в двуседмичен срок вписана ИМ, изпълнено с молба от 01.02.2022
год.

Определение по чл.140 ГПК е постановено на 08.04.2022 год., с което е
направен доклад по делото, разпределена е доказателствената тежест, приети са
писмените доказателства, допуснати са свидетели за разпит, назначена е САТЕ.
Делото е насрочено за 17.05.2022 год., когато е даден ход на делото. Извършен
е доклад и са изслушани страните. Разпитан е един свидетели производството
по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.1 ГПК – по взаимно съгласие на
страните, на които е указано, че при непоискване на възобновяване в 6-месечен
срок делото ще бъде прекратено.

гр.дело № 385/2020 год. е разпределено на 02.11.2020 год. по постъпила
на същата дата ИМ с вх. № 260789 от КПКОНПИ с предявен иск по чл.153, ал.2
ЗПКОНПИ срещу две ФЛ. Липсва изричен акт за образуване на делото. Същото
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е разпределено от председателя на съда автоматично между двама съдии и за
докладчик е определена съдия Теодора Василева. Съдиите са участвали в
разпределението на 100%.

Разпореждане по чл.131 ГПК е постановено на 03.11.2020 год. с указание
до ответниците за писмен отговор в едномесечен срок. Съобщения са им
изпратени незабавно. С определение от 07.01.2021 год. след като според данни
от кмета, извършил връчването на съдебните книжа, ответниците са в чужбина
с неизвестен адрес, съдът е разпоредил съобщенията по чл.131 ГПК да се
приложат по делото като връчени по чл.47 ГПК. Определил е възнаграждение
на особените процесуални представители на ответниците и е задължил ищеца
да ги внесе. С определение от 03.02.2021 год. са назначени особените
представители, на които съдът е разпоредил връчване на книжата с указание за
писмен отговор в едномесечен срок. Писмените отговори на проц.
представители на ответниците са постъпили на 04.03.2021 год. и 16.03.2021 год.

С определение от 25.03.2021 год. съдия Василева е спряла
производството на основание чл.631 ГПК до приключване с решение на дело С-
319 /19 на СЕС.

На 12.11.2021 год. е постъпила молба от ищеца за възобновяване на
производството поради постановяване на 28.10.2021 год. решение на СЕС по
дело № С-319/19. Производството по делото е възобновено с определение от
14.01.2022 год. Няма данни да са извършвани служебни справки по движението
на делото в СЕС.

С разпореждане от 28.01.2022 год. е наредено публикуване на
обявлението по чл.155, ал.2 ЗПКОНПИ в ДВ.

На 28.01.2022 год. съдът е постановил определение по чл.140 ГПК, с
което е изготвен проект за доклад, разпределена е доказателствената тежест,
приети са писмени доказателства, назначени са СТЕ, САТЕ и СИЕ. Насрочено е
о.с.з. за 12.07.2022 год., когато е даден ход на делото. Същото е докладвано
съобразно проекта за доклад. Изслушани са страните. Прието е представеното в
срок заключение по САТЕ. Делото е отложено за 20.12.2022 год.

гр.дело № 386/2020 год. е разпределено на 02.11.2020 год. по постъпила
на същата дата ИМ с вх. № 260790 от КПКОНПИ с предявен иск по чл.153, ал.2
ЗПКОНПИ срещу две ФЛ. Липсва изричен акт за образуване на делото. Същото
е разпределено от председателя на съда автоматично между двама съдии и за
докладчик е определена съдия Теодора Василева. Съдиите са участвали в
разпределението на 100%.

Разпореждане по чл.131 ГПК е постановено на 03.11.2020 год. с указание
до ответниците за писмен отговор в едномесечен срок. Съобщения са им
изпратени незабавно и са връчени на 12.11.2020 год. Писмените отговори не са
депозирани по делото от ответниците.

С определение от 22.12.2020 год. съдия Василева е спряла
производството на основание чл.631 ГПК до приключване с решение на дело С-
319 /19 на СЕС.
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На 12.11.2021 год. е постъпила молба от ищеца за възобновяване на
производството поради постановяване на 28.10.2021 год. решение на СЕС по
дело № С-319/19. Производството по делото е възобновено с определение от
12.01.2022 год. Няма данни да са извършвани служебни справки по движението
на делото в СЕС.

С разпореждане от 12.01.2022 год. е наредено публикуване на
обявлението по чл.155, ал.2 ЗПКОНПИ в ДВ.

На 12.01.2022 год. съдът е постановил определение по чл.140 ГПК, с
което е изготвен проект за доклад, разпределена е доказателствената тежест,
приети са писмени доказателства, назначени са САТЕ и СИЕ. Насрочено е о.с.з.
за 31.05.2022 год., пренасрочено за 07.06.2022 год. поради служебен
ангажимент на съдията докладчик. В с.з. на 07.06.2022 год. е даден ход на
делото. Същото е докладвано съобразно проекта за доклад. Изслушани са
страните. Прието е представеното в срок заключение по САТЕ. Делото е
отложено за 29.11.2022 год.

гр.дело № 399/2020 год. е разпределено на 10.11.2020 год. по постъпила
на същата дата ИМ с вх. № 260914 от КПКОНПИ с предявен иск по чл.153, ал.2
ЗПКОНПИ срещу две ФЛ. Липсва изричен акт за образуване на делото. Същото
е разпределено от председателя на съда автоматично между двама съдии и за
докладчик е определена съдия Теодора Василева. Съдиите са участвали в
разпределението на 100%.

Разпореждане по чл.131 ГПК е постановено на 18.11.2020 год. с указание
до ответниците за писмен отговор в едномесечен срок. Съобщения са им
изпратени на 19.11.2020 год. и са връчени на 24.11.2020 год. Писмените
отговори са депозирани по делото от ответниците на 29.12.2020 год.
Уточняващи молби в изпълнение на разпореждане на съдията докладчик от
29.12.2020 год. са депозирани от тях на 11.01.2022 год.

С определение от 11.01.2021 год. съдия Василева е спряла
производството на основание чл. 631 ГПК до приключване с решение на дело
С-319 /19 на СЕС.

На 08.11.2021 год. е постъпила молба от ищеца за възобновяване на
производството поради постановяване на 28.10.2021 год. решение на СЕС по
дело № С-319/19. Производството по делото е възобновено с определение от
14.01.2022 год. Няма данни да са извършвани служебни справки по движението
на делото в СЕС.

С разпореждане от 24.01.2022 год. съдът е задължил ищеца да впише ИМ,
изпълнено с молба от 01.02.2022 год.

С разпореждане от 11.02.2022 год. е наредено публикуване на
обявлението по чл.155, ал.2 ЗПКОНПИ в ДВ.

На 11.02.2022 год. съдът е постановил определение по чл.140 ГПК, с
което е изготвен проект за доклад, разпределена е доказателствената тежест,
приети са писмени доказателства, назначени са СТЕ, САТЕ и СИЕ. Насрочено е
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о.с.з. за 05.07.2022 год., пренасрочено за 01.11.2022 год. по молба на проц.
представител поради служебна ангажираност.
          гр. дело № 199/2021 г. – образувано на  01.07.2021 г. по постъпила  молба
от КПКОНПИ, разпределено  на 01.07.2021 г. между двама съдии от ГО,
определен докладчик съдия Теодора Василева. С разпореждане от 05.07.2021 г.
на основание чл. 131 ГПК е изпратен препис от исковата молба на всеки от
двамата ответници за подаване на писмен отговор в 1 месечен срок. Н
29.07.2021 г. са постъпили писмени отговори от двамата ответници.
          С определение от 30.07.2021 г. производството е спряно на основание чл.
631 ГПК до произнасяне на СЕС по преюдициално запитване, отправено с
определение  от 02.04.2019 г. по гр. дело № 704/2017 по описа на СГС.
          На 08.11.2021 г. е постъпила молба от процесуалния представител на
КПКОНПИ,  с която се иска възобновяването на делото предвид това, че  е
постановено решение от 28.10.2021 г. на СЕС  по дело № С-319/2019.
          С определение от 14.01.2022 г. производството е възобновено. С
определение от 14.02.2022 г. съдът на основание чл. 140 ГПК и чл. 146 ГПК се
произнася по доказателствата, исканията и възраженията, прави доклад и
насрочва о.с.з. за 19.07.2022 г. С разпореждане от 14.02.2022 г.  се изпраща за
публикуване в ДВ обявление  на основание чл. 155 ЗПКОНПИ.  В първото
съдебно заседание са приети доказателства, изслушани са заключенията на
вещите лица и е назначена съдебно-счетоводна експертиза, отложено е за
20.12.2022 г.
          гр. дело № 210/2021 г. – образувано на  13.07.2021 г. по постъпила  молба
от КПКОНПИ, разпределено на 13.07.2021 г. между двама съдии от ГО,
определен е докладчик съдия Теодора Василева. С разпореждане от 14.07.2021
г. на основание чл. 131 ГПК е изпратен препис от исковата молба на всеки от
двамата ответници за подаване на писмен отговор в едномесечен срок. Не са
постъпили писмени отговори.
         С определение от 30.08.2021 г. производството е спряно на основание чл.
631 ГПК до произнасяне на СЕС по преюдициално запитване, отправено с
определение  от 02.04.2019 по гр. дело № 704/2017 по описа на СГС.
           На 08.11.2021 г. е постъпила молба от процесуалния представител на
КПКОНПИ, с която се иска възобновяването на делото поради това, че  е
постановено решение от 28.10.2021  на СЕС  по дело № С-319/2019.
          С определение от 13.01.2022 г. производството е възобновено. С
определение от 14.01.2022 г. съдът на основание чл. 140 ГПК и чл. 146 ГПК се
произнася по доказателствата, исканията и възраженията, прави доклад и
насрочва о.с.з. за 07.06.2022  г. С разпореждане от 14.01.2022 г  се изпраща за
публикуване в ДВ обявление  на основание чл. 155 ЗПКОНПИ. В първото
съдебно заседание са приети доказателства, изслушани са заключенията на
вещите лица, за приемане на допълнително назначена съдебно- счетоводна
експертиза е  отложено е за 22.11.2022 г.
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          гр. дело № 287/2021 г. – образувано на  24.08.2021 г. по постъпила  молба
от КПКОНПИ, разпределено на 24.08.2021 г. между двама съдии от ГО,
определен е докладчик съдия Теодора Василева. С разпореждане от 25.08.2021
г. на основание чл. 131 ГПК е изпратен препис от исковата молба на всеки от 2-
та ответници за подаване на писмен отговор в едномесечен срок. Не са
постъпили отговори.
          С определение от 26.10.2021 г. производството е спряно на основание чл.
631 ГПК до произнасяне на СЕС  по преюдициално запитване, отправено с
определение   от 02.04.2019 по гр. дело № 704/2017 по описа на СГС.
          На 08.11.2021 г. е постъпила молба от процесуалния представител на
КПКОНПИ, с която се иска възобновяването на делото поради това, че  е
постановено решение от 28.10.2021  на СЕС  по дело № С-319/2019.
          С определение от 14.01.2022 г. производството е възобновено. С
определение от 14.01.2022 г. съдът на основание чл. 140 ГПК и чл. 146 ГПК се
произнася по доказателствата, исканията и възраженията, прави доклад и
насрочва о.с.з. за 14.06.2022  г. С разпореждане от 14.01.2022 г.  се изпраща за
публикуване в ДВ обявление  на основание чл. 155 ЗПКОНПИ. В първото
съдебно заседание са приети доказателства, изслушани са заключенията на
вещите лица, назначени с определението по чл. 140 ГПК, допуснато е
извършване на допълнителна съдебно- счетоводна експертиза, отложено е за
04.10.2022 г.
          гр. дело № 343/2021 г. – образувано на  08.10.2021 г. по постъпила
искова молба по чл. 45 ЗЗД, разпределено на 08.10.2021 г., определен
докладчик съдия Добринка Стоева, другият възможен съдия е Теодора
Василева, която е била в отпуск за два дни.  С разпореждане от 08.10.2021 г.
исковата молба е оставена без движение за посочване на  имената на втората
ответница. С молба от 28.10.2021 г. ищецът уточнява и посочва имената на
ответницата. С определение от 09.11.2021 г. е допуснато обезпечение на иска
чрез наложена възбрана върху недвижим имот. С разпореждане от 14.12.2021 г.
на основание чл. 131 ГПК е изпратен препис от исковата молба на всеки от 2-та
ответници  с указания за подаване на писмен отговор в едномесечен срок. На
12.01.2022 г. е постъпил писмен отговор от двамата ответници, които са
съпрузи. С определение по чл. 140 ГПК съдът е приел доказателствата,
произнесъл се по исканията за събиране на доказателства и е насрочил открито
съдебно заседание на 15.03.2022 г.   В съдебното заседание са изслушани
свидетели, приети са заключения на вещите лица и е отложено за представяне
на искано доказателство от трето, неучастващо в процеса лице – за 29.03.2022 г.
Проведено е още едно с.з. на 01.06.2022 г, поради непредставяне в срок на
експертизата делото е насрочено за 13.09.2022 г.

гр. дело № 59/2021, образувано по постъпило  на 17.02.2021 г. от ОС
Русе, изпратено по компетентност гр. дело № 605/2020 г. по описа на този съд.
/пр. основание чл. 45,49,51 и 52  ЗЗД. Разпределено на 18.02.2021 г. между
двама съдии, на съдия Добринка Стоева. С разпореждане от 24.02.2021 г.
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докладчикът се е отвел от разглеждане на делото. С ново разпределение на
24.02.2021 г. е определена съдия Теодора Василева. С разпореждане от
05.04.2021 г. е изискана е информация от ОП- Силистра за основанието за
образуването на преписка № 1469/2018 г.  Отговор от ОП е получен на
08.04.2021 г., в който е посочено, че преписката е изпратена в РП - Тутракан. С
разпореждане от същата дата е изискана информация от РП- Тутракан. С писмо
от РП – Силистра, ТО Тутракан  от 22.04.2021 г. е посочено, че преписката е
изпратена в РП - Русе по компетентност. Незабавно е изискана информация от
РП - Русе за движението на преписка № 807/2018 г. На 19.05.2021 г. е
постъпила информация за преписката, в която е посочено, че  делото е
изпратено на РС –Русе за произнасяне по частично прекратяване.
          С определение от 01.06.2021 г. производството е спряно на основание чл.
229, ал.1, т.5 ГПК до приключване на производството по пр. № 265/2019 по
описа на РП- Русе, обединена с пр. № 6298/2018 по описа на РП- Русе.
Определението е обжалвано пред Апелативен съд - Варна, който с определение
от 03.09.2021 г. по в.ч.гр.дело № 379/2021 е отменил определението за спиране.
          Делото е получено в ОС - Силистра за продължаване на
съдопроизводствените действия, с определение от 01.10.2021 г. исковата молба
е оставена без движение за уточняване на конкретни факти и обстоятелства. На
06.12.2021 г. е постъпила конкретизираната искова молба.  С разпореждане от
09.12.2021 г. съдът е изпратил преписи на ответниците за писмен отговор в
едномесечен срок на основание чл. 131 ГПК. На 07.12.2021 г. съдия Т. Василева
се самоотвежда от разглеждане по делото. На 08.12.2021 г. е разпределено на
съдия Пламен Неделчев. На 15.03.2022 г. и 16.03.2022 г. са постъпили  писмени
отговори от ответниците.  С определение от 29.06.2022 г. по чл. 140 ГПК съдът
е приел доказателствата, назначил е различни експертизи, изискал е
доказателства от различни институции и не е насрочил делото в о.с.з. поради
уточняване на времето необходимо за изготвяне на експертизите и избор на
съответни вещи лица- лекари.
          гр. дело № 40/2021 г. – образувано на  02.02.2021 г. по постъпила  молба
от КПКОНПИ, разпределено на 02.02.2021 г. между двама съдии, определен е
докладчик съдия Теодора Василева. С разпореждане от 03.02.2021 г. на
основание чл. 131 ГПК е изпратен препис от исковата молба на всеки от 2- та
ответници за подаване на писмен отговор в едномесечен срок. С определение от
11.02.2021 г. предвид това, че ответниците  са се намирали извън България,
съдът е предприел мерки за назначаване на особени представители- определил е
хонорар за внасяне от ищеца. На 05.03.2021 г. съдът е назначил особени
представители на ответниците, връчил им е препис от молбата за отговор в
едномесечен срок.
          С определение от 09.04.2021 г. производството е спряно на основание чл.
631 ГПК до произнасяне на СЕС по преюдициално запитване, отправено с
определение   от 02.04.2019 г. по гр. дело № 704/2017 по описа на СГС.
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          На 09.11.2021 г. е постъпила молба от процесуалния представител на
КПКОНПИ, с която се иска възобновяването на делото поради това, че  е
постановено решение от 28.10.2021  на СЕС  по дело № С-319/2019.
          С определение от 14.01.2022 г. производството е възобновено. С
определение от 03.02.2022 г. е задължен ищеца да впише исковата молба. С
определение от 03.02.2022 г. съдът на основание чл. 140 ГПК и чл. 146 ГПК се
произнася по доказателствата, исканията и възраженията, прави доклад и
насрочва о.с.з  за 21.06.2022  г. С разпореждане от 03.02.2022 г . се изпраща за
публикуване в ДВ обявление на основание чл. 155 ЗПКОНПИ.
          В първото съдебно заседание са приети доказателства, изслушани са
заключенията на вещите лица, поставен е въпроса да бъде отменено
назначението на особените представители. С определение от 24.06.2022 г. съдът
е отменил определението за назначаване на особените представители и е
насрочил за о.с.з. на 06.12.2022 г.
          гр. дело № 37/2021 г. – образувано на  02.02.2021 г. по постъпила  молба
от КПКОНПИ, разпределено на 02.02.2021 г. между двама съдии, определен е
докладчик съдия Добринка Стоева. С разпореждане от 03.02.2021 г. на
основание чл. 131 ГПК е изпратен препис от исковата молба на всеки от
двамата  ответници за подаване на писмен отговор в едномесечен срок.
Писмени отговори са постъпили на 17.03.2021 г.
          С определение от 24.03.2021 г. производството е спряно на основание чл.
631 ГПК до произнасяне на СЕС по преюдициално запитване отправено с
определение   от 02.04.2019 по гр. дело № 704/2017 по описа на СГС.
          На 09.11.2021 г. е постъпила молба от процесуалния представител на
КПКОНПИ с която се иска възобновяването на делото поради това,  че  е
постановено решение от 28.10.2021  на СЕС  по дело № С-319/2019.
         С определение от 26.01.2022 г. производството е възобновено, задължен е
ищеца да впише исковата молба. Представена е вписана искова молба на
01.02.2022 г.
         С определение от 01.06.2022 г. съдът на основание чл. 140 ГПК и чл. 146
ГПК се произнася по доказателствата,исканията и възраженията, прави доклад
и насрочва о.с.з. на 25.10.2022 г.
         гр. дело № 38/2021 г. – образувано на  02.02.2021 г. по постъпила  молба
от КПКОНПИ, разпределено на 02.02.2021 г. между двама съдии, определен е
докладчик съдия Теодора Василева. С разпореждане от 03.02.2021 г. на
основание чл. 131 ГПК е изпратен препис от исковата молба на ответника за
подаване на писмен отговор в едномесечен срок. Писмен отговор е постъпил на
08.03.2022 г.
         С определение от 25.03.2021 г. производството е спряно на основание чл.
631 ГПК до произнасяне на СЕС по преюдициално запитване отправено с
определение   от 02.04.2019 по гр. дело № 704/2017 по описа на СГС.
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         На 09.11.2021 г. е постъпила молба от процесуалния представител на
КПКОНПИ с която се иска възобновяването на делото поради това,  че  е
постановено решение от 28.10.2021  на СЕС  по дело № С-319/2019.
         С определение от 14.01.2022 г. производството е възобновено. С
определение от 03.02.2022 г. съдът на основание чл. 140 ГПК и чл. 146 ГПК се
произнася по доказателствата, исканията и възраженията, прави доклад и
насрочва о.с.з. на  05.07.2022 г., в което са приети доказателствата и е отложено
за 05.11.2022 г за уточняване и поставяне на задачите на съдебно икономическа
експертиза.

КОНСТАТАЦИИ

Причината за неприключване на първоинстанционните  граждански дела
е спирането на производството им на основание чл. 631 ГПК, възобновяването
им след постановяване на решение по преюдициалното дело и насрочването в
открити съдебни заседания за втората половина на 2022 г.

             ВЪЗЗИВНИ  ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

1. Въззивни граждански дела, образувани преди 01.01.2020 г. и
неприключили към 31.12.2021 г.

От изготвените справки се установи, че в ОС – Силистра  има 2 въззивни
граждански дела, образувани преди 01.01.2020 г. и неприключили към
31.12.2021 г., които са спрени.

Проверени са и двете дела:
в.гр. дело № 103/2014 г. – образувано на 09.04.2014 г. по постъпили 3

въззивни  жалби  от РС- Тутракан срещу решение  от 23.01.2014 г. по гр. дело
№ 195/2013 г. /съдебна делба първа фаза/  Разпределено на 09.04.2014 г. от
председателя между 4 съдии, определен е докладчик съдия Теодора Василева. С
разпореждане от з.з. на  14.04.2014 г. съдия- докладчикът се е произнесъл по
реда на чл. 267, ал.1 ГПК и е насрочил о.с. на 13.05.2014  г. В заседанието съдът
е спрял производството поради наличие на преюдициален спор – заведена
искова молба на 10.05.2014 г. в РС- Тутракан,  касаеща собствеността на
идеални части от процесния имот. Към делото е приложена справка за статуса
на преюдициалното дело – гр.дело № 186/2014 г., което към момента на
проверката видно от справка 03.08.2022 г. е със спряно производство /една от
страните по него е в процес по поставяне под запрещение/.

в.гр. дело № 265/2019 г., образувано на 07.10.2019 г. по постъпила от РС
–Дулово въззивна жалба срещу решение по гр. дело № 309/2018 г. по описа на
съда. Разпределено в същия ден  автоматично между трима съдии,   на съдия
Кремена Краева. Избрани членове на състава са Пламен Неделчев и Огнян
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Маладжиков, също с протокол за избор на член на състав от 07.10.2019 г.  Няма
изричен акт за образуване на делото. С определение от 28.10.2019 г. съдът е
оставил без движение въззивната жалба за посочване дали  искът по чл. 432 КЗ
е насочен срещу застрахователната компания или клона й в България.
Уточнение е постъпило на 07.11.2019 г. С определение от 20.11.2019 г. по реда
на чл. 267 ГПК съдът насрочва открито съдебно заседание на 15.01.2020 г. С
определение от открито съдебно заседание на 15.01.2020 г. е спряно
производството на основание чл. 637, ал.1 ТЗ – до приключване на
производството по приемане или неприемане на вземането на ищеца. Към
делото е приложена справка за проверки за  състоянието на делото за
несъстоятелност, последна на 20.06.2022 г.

 КОНСТАТАЦИИ:

Причината за наличие на производства, продължаващи повече от три
години е спиране на производствата им на основание чл. 637, ал.1 ГПК и
съответно чл. 229, ал.1, т.4 ГПК.

          2. Въззивни граждански дела, образувани след 01.01.2020 г., респ. след
01.01.2021 г., които не са приключили към момента на проверката.

От изготвените справки се установи, че в ОС – Силистра има въззивни
граждански дела, чието разглеждане е продължило над три месеца през 2020 г.-
100 бр.,  както и  31 бр.  дела през 2021 г.  От 31-  те дела за 2021 г.,  21 броя са
спрени на основание чл. чл.631 и чл.633 ГПК до постановяване на решение по
дело № С-262/2020 год. на СЕС. Към момента на проверката тези 21 бр. дела са
насрочени в о.с.з. в периода 25.10.2022 г. – 06.12.2022 г.

Проверени на случаен принцип са следните дела:
ВГД № 286/2020 год. е разпределено на 27.07.2020 год. по постъпила на

същата дата ВЖ с вх. 2099 от ОД на МВР – Силистра срещу решение от
02.06.2020 год. по гр.дело № 79/2020 год. на РС – Силистра. Разпределението е
извършено от съдия Теодора Василева на 27.07.2020 год. автоматично между
трима съдии и за докладчик е определена съдия Добринка Стоева при
натовареност 100 % за всички съдии.

С определение от 26.08.2020 год. състав на ОС – Силистра е спрял
производството по делото на основание чл. 631 и чл. 633 ГПК до постановяване
на решение по дело № С-262/2020 год. на СЕС и е посочено, че определението
подлежи на обжалване. По делото липсват данни за извършвани служебни
проверки по статуса на делото на СЕС.
        С определение от 24.06.2022 год. производството по делото е
възобновено и е насрочено в о.с.з. на 08.11.2022 год. В определението е
посочено, че решението по дело № С-262/20 на СЕС е постановено на
24.02.2022 год.



50

 ВГД № 159/2021 год. е разпределено на 25.05.2021 год. по постъпила на
същата дата ВЖ от ФЛ срещу решение от 09.03.2021 год. по гр.дело № 938/2019
год. на РС – Силистра. Разпределението е извършено от председателя на съда
на 25.05.2021 год. ръчно и за докладчик е определена съдия Теодора Василева,
на която преди това е разпределено ЧГД № 158/2021 год., вероятно по ЧЖ
срещу съдебен акт по същото първоинстанционно дело.

С определение от 28.05.2021 год. съдията докладчик се е отстранил от
разглеждане на делото на основание чл.22, ал. 1, т. 6 ГПК.

Делото е преразпределено на съдия Добринка Стоева на 28.05.2021 год.,
която също се е отвела от разглеждането му с разпореждане № 76 от 16.06.2021
год. на основание чл.22, ал.1, т.6 ГПК.
       Делото е преразпределено на мл.съдия Огнян Маладжиков на 17.06.2021
год. Преразпределено на съдия Кремена Краева на 05.07.2021 год. поради
преназначаване на работа в друг съд на съдията докладчик.
       С определение по реда на чл.267 ГПК въззивният състав е приел за
допустима ВЖ. Допуснал  е гласни и писмени доказателства. Насрочил е о.с.з.
за 29.09.2021 год., отсрочено за 25.01.2022 год. по молба на жалбоподателката.
       В о.с.з. на 25.01.2022 год. съдът е дал ход на делото. Докладвал го е.
Изслушани са страните. Назначил е СФИЕ и делото е отложено за 15.03.2022
год.
       С определение от з.с.з. на 11.02.2022 год. съдът е назначил СПЕ.
       В с.з. на 15.03.2022 год. съдът е дал ход на делото. Разпитал е един
свидетел. Задължил е жалбоподателката да представи адрес и внесе депозит за
призоваване на свидетел. Следващото с.з. е насрочено за 17.05.2022 год., когато
е даден ход на делото. Разпитан е свидетел. Приети са писмени доказателства.
Прието е заключението по СПЕ и по СФИЕ. Допусната е тройна СПЕ и делото
е отложено за 12.07.2022 год.
       С разпореждане от 08.07.2022 год. по молба на вещо лице от тройната
СПЕ съдът е пренасрочил с.з. за 20.09.2022 год.

ВГД № 185/2021 год. е разпределено на 22.06.2021 год. след обезсилване
на решение № 66 от 22.06.2020 год., постановено по ВГД № 71/2020 год. на ОС
– Силистра и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда с
решение на ВКС № 48 от 10.06.2021 год. по гр.дело № 3001 / 2020 год.
Разпределението е извършено от председателя на съда на 22.06.2021 год.
автоматично между двама възможни съдии и за докладчик е определен съдия
Пламен Неделчев, като са изключени съдиите, постановили обезсиленото
въззивно решение.
       С определение от 31.08.2021 год. въззивният състав е оставил ИМ без
движение при съобразяване с указанията на ВКС, изпълнени с молба от
14.09.2021 год.С разпореждане от 29.09.2021 год. е наредено да се изпрати
препис от поправената ИМ на другите страни с указание за отговор в
едномесечен срок. Писмен отговор е депозиран на 26.10.2021 год.
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       С определение от 27.01.2022 год. въззивният състав е оставил
производството без движение като е задължил ищците в едномесечен срок да
конкретизират ИМ при разграничаване на двата иска да уточнят дали искането
на всеки един от ищците касае изкупуване на цялата разпоредена в полза на
ответниците идеална част. Уточнителна молба е постъпила в съда на 03.02.2022
год. и на 04.02.2022 год. е постановено разпореждане по чл.131 ГПК. Отговор
от ответниците е постъпил на 01.03.2022 год.
       С определение на въззивния състав от 17.06.2022 год. е извършен доклад
по делото, което е насрочено за разглеждане в о.с.з. за 18.10.2022 год.

                            КОНСТАТАЦИИ:

При проверените дела продължителността на разглеждане на делата,
образувани през 2019 и 2020 г. е повече от три месеца по следните причини: по
три дела е допускано спиране на производството до влизане в сила на съдебен
акт по преюдициален спор, при останалите дела се е налагало събиране на
доказателства.

Делата са образувани в деня на постъпване на въззивната  жалба в съда и
веднага са предоставяни на съдията-докладчик, определен съгласно чл. 9 ЗСВ.

Определенията по чл. 267 ГПК са постановявани в рамките на 1-3 дни от
образуване на делото. Проверката констатира, че в случаите, в които са
направени доказателствени искания съдът е постановявал подробно
определение по чл. 267 ГПК, с което е насрочвал делото за разглеждане в
открито съдебно заседание и се е произнасял по доказателствените искания на
страните. Първото съдебно заседание е насрочвано в срок до месец, с
изключение на периода съвпадащ със съдебната ваканция, когато е налице
насрочване за след един месец. При отлагане на делата съдебни заседания са
насрочвани за след три седмици до един месец. Съдът се е произнасял
своевременно по процесуалните искания и молби на страните.

             3. Въззивни граждански  дела с отменен ход по същество.

От изготвената за нуждите на проверката справка се констатира, че в
Окръжен съд  - Силистра няма дела с отменен ход по същество.

4. Спрени въззивни граждански дела

От изготвената справка за нуждите на проверката се установи, че
спрените въззивни производства за разглеждания период са общо 127 броя:
през 2020 г. – 98 броя и през 2021 г. – 29 броя.

Проверени на случаен принцип са следните дела:
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ВГД № 248/2020 год. е образувано и разпределено на 07.07.2020 год. по
постъпила на същата дата ВЖ от ГД“ПБЗН“ срещу решение № 108 от
24.02.2020 год. по гр.дело № 1816 / 2019 год. на РС – Силистра. Делото е
разпределено на 07.07.2020 год. от председателя на съда автоматично между
трима съдии и за докладчик е определена съдия Теодора Василева при
натовареност 100 % за всички съдии.

В първото насрочено о.с.з. на 29.09.2020 год. съдът в състав председател:
Т.Василева и чл.съдии: съдия Д. Стоева и мл.съдия О. Маладжиков е спрял
производството по делото на основание чл.631 ГПК до произнасяне на СЕС по
дело № С-262/20. Съдът е обявил, че определението подлежи на обжалване.
Определението не е обжалвано и е влязло в сила на 22.10.2020 год. По делото
не се съдържат данни извършвани ли са справки на сайта на СЕС за статута на
преюдициалното дело. Решението по дело № С-262/20 на СЕС е обявено на
24.02.2022 год.

С определение от 29.06.2020 год. съдът е възобновил производството и го
е насрочил в о.с.з. на 22.11.2022 год.

ВГД № 249/2020 год. е образувано и разпределено на 07.07.2020 год. по
постъпила на същата дата ВЖ от ГД“ПБЗН“ срещу решение от 24.02.2020 год.
по гр.дело № 1796/2019 год. на РС – Силистра. Делото е разпределено на
07.07.2020 год. от председателя на съда автоматично между трима съдии и за
докладчик е определен мл. съдия Огнян Маладжиков при натовареност 100 %
за всички съдии.

В з.с.з. на 11.08.2020 год. съдът в състав председател : Т. Василева и член
съдии: съдия Д. Стоева и мл. съдия О. Маладжиков е спрял производството по
делото на основание чл.631 ГПК до произнасяне на СЕС по дело № С-262/20.
Съдът е обявил, че определението не подлежи на обжалване и същото е влязло
в сила на 11.08.2020 год. Страните са уведомени по телефона за постановения
съдебен акт. По делото не се съдържат данни извършвани ли са справки на
сайта на СЕС за статута на преюдициалното дело. Решението по дело № С-
262/20 на СЕС е обявено на 24.02.2022 год.

С определение от 29.06.2022 год. съдът е възобновил производството и го
е насрочил в о.с.з. на 22.11.2022 год.

ВГД № 273/2020 год. е образувано и разпределено на 17.07.2020 год. по
постъпила на същата дата ВЖ от ГД“ПБЗН“ срещу решение № 304 от
19.06.2020 год. по гр.дело № 559/2019 год. на РС – Силистра. Делото е
разпределено на 17.07.2020 год. от съдия Теодора Василева автоматично между
трима съдии и за докладчик е определен съдия Огнян Маладжиков при
натовареност 100 % за всички съдии.

В з.с.з. на 11.08.2020 год. съдът в състав председател: Т. Василева и член
съдии: съдия Д. Стоева и мл. съдия О. Маладжиков е спрял производството по
делото на основание чл.631 ГПК до произнасяне на СЕС по дело № С-262/20.
Съдът е обявил, че определението не подлежи на обжалване и същото е влязло
в сила на 11.08.2020 год. Страните са уведомени по телефона за постановения
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съдебен акт. По делото не се съдържат данни извършвани ли са справки на
сайта на СЕС за статута на преюдициалното дело. Решението по дело № С-
262/20 на СЕС е обявено на 24.02.2022 год.

С определение от 24.06.2022 год. съдът е възобновил производството и го
е насрочил в о.с.з. на 08.11.2022 год.

Двете дела на младши съдия Маладжиков са преразпределени на
15.05.2022 год., като по първото дело за докладчик е определена съдия
Василева, а по второто – съдия Стоева.

ВГД № 286/2020 год. е образувано и разпределено на 27.07.2020 год. по
постъпила на същата дата ВЖ от ОДМВР – Силистра срещу решение от
02.06.2020  год.  по гр.дело № 79/2019  год.  на РС –  Силистра.  Делото е
разпределено на 27.07.2020 год. от съдия Т. Василева автоматично между трима
съдии и за докладчик е определена съдия Добринка Стоева при натовареност
100 % за всички съдии.

В з.с.з. на 26.08.2020 год. съдът в състав председател: Т. Василева и член
съдии: съдия Д. Стоева и мл. съдия О. Маладжиков е спрял производството по
делото на основание чл.631 ГПК до произнасяне на СЕС по дело № С-262 /20.
Съдът е обявил, че определението подлежи на обжалване и същото е влязло в
сила на 15.09.2020 год. На страните са изпратени съобщения за постановения
съдебен акт. По делото не се съдържат данни извършвани ли са справки на
сайта на СЕС за статута на преюдициалното дело. Решението по дело № С-
262/20 на СЕС е обявено на 24.02.2022 год.

С определение от 24.06.2022 год. съдът е възобновил производството и го
е насрочил в о.с.з. на 08.11.2022 год.

ВГД № 265/2019 год. е образувано и разпределено на 07.10.2019 год. по
постъпила на същата дата ВЖ от ФЛ срещу решение от 08.07.2019 год. по
гр.дело № 309/2018 год. на РС – Дулово. Делото е разпределено на 07.10.2019
год. от председателя на съда автоматично между трима съдии и за докладчик е
определена съдия Кремена Краева при натовареност 100 % за всички съдии.

В о.с.з. на 15.01.2020 год. съдът е спрял производството по делото на
основание чл.637, ал.1 ТЗ, във връзка с обявената несъстоятелност на
чуждестранен търговец – ЗК  “Олимпик“.

На задната корица на делото е приложен образец на справка по спряно
дело, в която освен актът за спиране на производството е вписана справка на
20.06.2020 год.: „Да се докладва след 15.09.2022 год“.

ВГД № 181/2021 год. е образувано и разпределено на 18.06.2021 год. по
постъпила на същата дата ВЖ от ФЛ срещу решение от 05.01.2021 год. по
гр.дело № 459/2019 год. на РС – Тутракан. Делото е разпределено на 18.06.2021
год. от председателя на съда и за докладчик е определена съдия Добринка
Стоева.

В о.с.з. на 24.11.2021 год. съдът е спрял производството по делото на
основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК до приключване на гр.дело № 519/2021 год. по
описа на РС – Тутракан.
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На задната корица на делото е приложен образец на справка по спряно
дело, в която освен актът за спиране на производството са вписани справки,
извършени през м.януари, март и август 2022 год. От последната справка,
извършена на 04.08.2022 год., е установено, че преюдициалното дело е
насрочено за 20.10.2022 год. Приложени са и извадки от деловодната програма
по движението на преюдициалното дело.

КОНСТАТАЦИИ

През 2020 г. по-голяма част от делата са били спирани до произнасянето
на СЕС по дело № С-262/20. Решението на СЕС е обявено на 24.02.2022 год.,
след което  производствата по делата са били възобновени, насрочени са за
последното тримесечие на 2022 г. Прави впечатление, че по делата, спрени на
това основание няма доказателства за извършвани справки за движението на
преюдициалното дело.

5. Бързи производства по въззивни граждански  дела.

От изготвените за целите на проверката справки се констатира, че през
2020 г. в ОС – Силистра са образувани 13 броя въззивни граждански дела,
разгледани по реда на бързото производство, а през 2021 г. – 29 броя въззивни
граждански дела, образувани и разгледани по реда на бързото производство.

Проверени бяха на случаен принцип следните дела:
 в.гр. дело № 35/2020, образувано на 30.01.2020 г, по жалба срещу

решение от 18.12.2019 г. /изменение на издръжка/ по гр. дело № 1511/2019 на
РС- Силистра. Определен е докладчик съдия Теодора Василева- председател,
определени са и членове: Добринка Стоева и Огнян Маладжиков. С
определение от 31.01.2020 г. съдът е оставил жалбата без движение с указания
за посочване на искането към съда. На 10.02.2020 г. е постъпила молба, с която
са отстранени нередовностите. С определение от същата дата съдът е изпратил
препис на другата страна за подаване на отговор на основание чл. 263 ГПК.
Писмен отговор е постъпил на 24.02.2020 г. С определение от 25.02.2020 г.
делото е насрочено  в открито съдебно заседание на 31.03.2020 г. Поради
обявеното извънредно положение, свързано с епидемиологичната обстановка,
делото е пренасрочвано за 05.05.2020 г, съответно за 19.05.2020 г. В първото
съдебно заседание са приети доказателствата и е отложено за събиране на други
доказателства – за 09.06.2020 г, когато е даден ход по същество. Решението е
обявено на 17.06.2020 г., с което е изменено частично решението на
първоинстанционния съд. Решението не е обжалвано и е влязло в сила. Върнато
на РС - Силистра на 19.06.2020 г.
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в.гр.дело № 373/2020, образувано на 27.10.2020 г. по жалба срещу
решение от 09.09.2020 г. по гр. дело № 142/2020 /по ЗЗДН/. Разпределено на
съдия Добринка Стоева и членове на въззивния състав- Теодора Василева-
председател и Огнян Маладжиков. С определение от 06.11.2020 г. делото е
насрочено в о.с.з. на 22.12.2022 г., като е разпоредено връчване на книжата на
жалбоподателя чрез Районен съд- Букурещ, като и да бъде извършен превод на
същите. Поради неизвършен превод на книжата съдът е отложил първото
съдебно заседание за 09.02.2021 г., в което е даден ход на делото, приети са
доказателствата и е обявено за решаване. Решението е обявено на 04.03.2021 г.,
с него е отменено първоинстанционното решение, отхвърлена е молбата за
издаване на заповед за защита.

в.гр.дело № 192/2021, образувано на 23.06.2021 г. по жалба срещу
решение от 11.03.2021 г., поправено с решение от 12.05.2021 г. на РС-
Силистра. С протокол от 23.06.2021 г. е разпределено на съдия Огнян
Маладжиков, членове на състава:  Добринка Стоева и Теодора Василева. С
определение  от 29.06.2021 г. по чл. 267 ГПК е разпоредено да се връчи препис
от отговора на въззивната  жалба на ответника. Писмен отговор е постъпил на
06.08.2021 г. С разпореждане от закрито съдебно заседание на 02.09.2021 г.
съдът е насрочил о.с.з. на 28.09.2021 г. В същото съдебно заседание е даден ход
на делото, докладвано е и е обявено за решаване. Решение е обявено на
18.10.2021 г., с което е потвърдено първоинстанционното решение. Решението
не е допуснато до касационно обжалване  с решение от 17.06.2022 г. на ВКС .

в.гр.дело № 34/2021, образувано на 01.02.2021 г., с протоколи за
разпределение от 01.02.2021 г е определен докладчик - съдия Теодора Василева
и членове: Добринка Стоева и Огнян Маладжиков, производството е по чл. 144
СК- издръжка. С определение от 02.02.2021 г. делото е насрочено за 23.02.2021
г., когато е даден ход по същество, съдът  е обявил, че ще се произнесе с
решение в срок, решението е обявено  под № 260031 на 04.03.2021 г., спазен е
срока по чл. 316 ГПК.

  в.гр.дело № 143/2021, образувано на 14.05.2021 г., в същия ден е
разпределено на съдия Добринка Стоева, членове: Теодора Василева и Огнян
Маладжиков, иск по чл. 150 СК- изменение на издръжка. С определение от
28.05.2021 г. делото е насрочено за 17.06.2021 г., когато е даден ход по
същество, съдът  е обявил, че ще се произнесе с решение  в срок, решението е
обявено  под № 30 на 07.07.2021 г., спазен е  срока по чл. 316 ГПК. Решението
не подлежи на касационно обжалване.

КОНСТАТАЦИИ:

 Разпореждането на съда, с което делата са насрочвани за разглеждане в
открито съдебно заседание е постановявано в срок от 1-3 дни от образуване на
делото. Първо открито съдебно заседание е насрочвано в съответствие с
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изискванията на чл.312, ал. 1, т.1 от ГПК - не  по - късно от три седмици. По
всички  проверени дела  е спазен срока по чл. 316 ГПК.

6. Дела, образувани по жалби срещу актове и действия на ЧСИ,
ДСИ и съдиите по вписванията.

            От представените справки е установено, че през 2020 г. са образувани 24
броя дела, образувани по жалби срещу актове и действия на ЧСИ, ДСИ и
съдиите по вписванията /2/, а през 2021 г. - 83 броя дела /3 дела срещу актове на
съдии по вписвания/, от които бяха проверени на случаен принцип следните
дела:

в.гр.д. № 350/2020, образувано на 07.10.2020 г. по постъпила жалба чрез
ДСИ срещу постановление от 01.09.2020 г за намаляване на размера на
адвокатско възнаграждение. С протоколи от 07.10.2020 г . докладчик съдия
Теодора Василева – председател и членове: Добринка Стоева и Огнян
Маладжиков.  С решение от 21.10.2020 г. съдът е отменил постановление от
01.09.2020 г.

 в.гр.д. № 348/2020, образувано на 07.10.2020 г., с протоколи от
07.10.2020 г. са определени докладчик съдия Добринка Стоева и членове:
Теодора Василева и Огнян Маладжиков. Съпроводителното писмо с жалбата и
приложените към нея доказателства е постъпила в съда на 07.10.2020 г. Делото
е образувано по жалба срещу постановление на ДСИ, с което е намален размера
на адвокатско възнаграждение. С разпореждане от 07.10.20120 г. съдия
Добринка Стоева се е отвела. Избран е нов докладчик  Пламен Неделчев. С
решение от 12.10.2020 г. е отменено постановлението  в една част, в друга част
жалбата е отхвърлена.
           в.гр.д. № 348/2020, образувано на 10.11.2020 г., с протоколи от
10.11.2020 г. са определени докладчик съдия Добринка Стоева и членове:
Кремена Краева и Огнян Маладжиков. Съпроводителното писмо с жалбата и
приложените към нея доказателства е постъпила в съда на 10.11.2020 г. Делото
е образувано по жалба срещу постановление за възлагане на недвижим имот на
ДСИ. С решение от 08.12.2020 г. е отхвърлена жалбата.
            в.гр.д. № 98/2020, образувано на 01.04.2020 г., с протоколи от същата
дата са определени докладчик съдия О.Маладжиков, членове Добринка Стоева
и Теодора Василева- председател. Съпроводителното писмо с жалбата и
приложените към нея доказателства е постъпила в съда на 01.04.2020 г.
Производството е образувано по частна жалба  против Определение № 3 от
19.03.2020 г. на съдията по вписванията при РС Силистра, с което е отказано да
се впише на решение на АС Варна. С определение от 24.04.2020 г. съдът  е
отменил определението и е разпоредил да се отбележи  решение №
228/23.12.2014 г.  към вписаната искова молба.
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в.ч.гр.д. № 280/2021, образувано на 20.08.2021г., с протоколи от същата
дата са определени докладчик съдия Добринка Стоева, членове Плавен
Неделчев и Теодора Василева.  Съпроводителното писмо с жалбата и
приложените към нея доказателства е постъпила в съда на 20.08.2021 г  Делото
е образувано по частна жалба на нотариус срещу определение  от 10.08.2021 г.
на съдията по вписванията при РС- Тутракан, с който отказва вписване на
нотариален акт.  С определение от 26.08.2021 г. определението е потвърдено.
На 09.09.2021 г е постъпила частна касационна жалба. Делото е изпратено на
ВКС на 10.09.2021 г.  С определение от 15.10.2021 г.  по ч. гр. дело № 3619/2021
ВКС не допуска касационно обжалване.
            в.гр.д. № 290/2020, образувано на 27.07.2020 г., с протоколи от същата
дата са определени докладчик съдия О. Маладжиков, както и членове: Теодора
Василева- председател и съдия Кремена Краева. Съпроводителното писмо с
жалбата и приложените към нея доказателства е постъпила в съда на 27.07.2020
г. Производството е образувано по жалба срещу действия на ЧСИ, изразяващи
се в постановление за отказ за спиране на изпълнението. С решение от
11.08.2020 г. е оставена без уважение жалбата в една част, в друга- прекратено
производството и върнато на ЧСИ.
            в.гр.д. № 26/2020, образувано на 22.01.2020 г., с протоколи от същата
дата са определени докладчик съдия Д.Стоева, както и членове: Теодора
Василева- председател и съдия О. Маладжиков. Съпроводителното писмо с
жалбата и приложените към нея доказателства е постъпила в съда на 22.01.2020
г. Производството е образувано по жалба срещу действия на ЧСИ, изразяващи
се в постановление за отказ за прекратяване на изпълнението. С решение от
17.02.2020 г. са потвърдени действията на ЧСИ.

в.гр.д. № 142/2021, образувано на 14.05.2021 г., с протоколи от същата
дата са определени докладчик съдия Теодора Василева- председател, членове
Добринка Стоева и О. Маладжиков. Съпроводителното писмо с жалбата и
приложените към нея доказателства е постъпила в съда на 14.05.2021 г.
Производството е образувано по жалба срещу действия на ЧСИ, изразяващи се
в нередовно връчване на покана за доброволно изпълнение, налагане на запор
върху банкова сметка и възбрана. С решение  от 19.05.2021 г.  съдът  е
отхвърлил жалбата.

                                    КОНСТАТАЦИИ:

Проверените дела са администрирани своевременно. Всички проверени
дела са приключили в едномесечния срок от постъпване на жалбата,
обикновено в седмичен срок. Преписи от решенията са изпращани на Службата
по вписванията в деня на обявяването на решенията, или най- късно на
следващия ден. По същия начин съдът е изпращал препис от решението на
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съответния ЧСИ или ДСИ. По проверените дела не се констатира наличие на
противоречива практика.

                          ТЪРГОВСКИ  ДЕЛА

1. Първоинстанционни търговски дела образувани преди 01.01.2020 г.
и неприключили към 31.12.2021 г.

От изготвените за целите на проверката справки се констатира, че в ОС-
Силистра има 4 търговски дела, образувани преди 01.01.2020 г. и
неприключили към 31.12.2021 г. - търг. дело № 117/2011, търг. дело №
118/2011., търг. дело №185/2015 и търг. дело № 25/2019, последните две се
намират в Апелативен съд -  Варна.

Проверени бяха делата, находящи се в съда:
          т.д. № 117/2011, исковата молба с правно основание чл. 422 във вр. с чл.
415 ГПК е постъпила на 08.04.2011 г., делото е образувано на 11.04.2011 г.,
разпределено на съдия Пламен Неделчев. С разпореждане от 12.04.2011 г. е
извършена първа размяна на книжа по чл. 367 ГПК, отговор от ответника е
постъпил на 10.05.2011 г. На 13.05.2011 г.  на основание чл. 372 ГПК е връчен
препис от писмения отговор на ищеца с разпореждане с указания.
         Ответникът е подал молба за спиране на изпълнението по чл. 420 ГПК на
26.05.2011 г, препис от която е връчен на другата страна, писмен отговор е
получен на 15.06.2011 г. С определение от 17.06.2011 г.  молбата е оставена без
разглеждане като недопустима.
         Допълнителна искова молба е получена в деловодството на съда на
16.02.2012 г. С разпореждане от 17.02.2012 г. съдът на основание чл. 373, ал.1
ГПК е разпоредил да се връчи препис от допълнителната искова молба на
ответника. Последният е депозирал писмен отговор на 14.03.2012 г.
         С определение от 04.05.2012 г. съдът на основание чл. 374 ГПК е направил
пълен и обстоен доклад по делото, приел е доказателствата, произнесъл се е по
исканията за събиране на други доказателства, назначил е ССЕ, изискал е за
прилагане заповедното производство – ч. гр. дело № 203/2011 по описа на РС-
Силистра, което в момента се е намирало във  ВКС и е отложил насрочването
на делото до завръщането на заповедното производство от ВКС.
        С молба от 25.09.2012 г. ответникът е направил искане за спиране на
изпълнението на изп.дело № 120/2011 на ЧСИ, като с определение от
01.10.2012 г. съдът  го е оставил без разглеждане.   Постъпила е нова молба от
ответника за спиране на допуснатото незабавно изпълнение  от 04.10.2012 г.,
връчен е препис от нея на ищеца и с определение от 01.12.2012 г. съдът я е
оставил без разглеждане като недопустима.
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         С разпореждане от 10.12.2012 г. делото е насрочено за 20.02.2013 г. По
молби на вещото лице, делото е пренасрочвано съответно за 20.03.2013 г.  и
24.04.2013 г. В последното съдебно заседание е констатирано, че не се е явил
ликвидатора на търговеца и е отложено за 15.05.2013 г. По молби  на двете
страни делото е отсрочено за 27.11.2013 г., в което е поставена допълнителна
задача на вещото лице.  Отложено е за 19.02.2014  г.  В това с.з.  е прието
заключението на вещото лице и е назначена друга ССЕ. Проведени са още две
съдебни заседания на 10.04.2014 г. и на 30.04.2014 г., в които са приети
доказателства във връзка с назначената експертиза. С определение от
25.06.2014 г. съдът е спрял производството по чл. 637, ал.1 ТЗ, доколкото срещу
ответника – търговско дружество е открито производство по несъстоятелност.
След приключването с решение по чл. 630 ТЗ  на делото за несъстоятелност, в
което вземането срещу ответника е прието в производството по
несъстоятелност и е включено в списъка на приетите вземания, съдът с
определение от 28.02.2022 г. е възобновил производството и е прекратил
същото по отношение на търговското дружество, а по отношение на втория
ответник - физическо лице е производството е продължило.  С разпореждане от
15.06.2022 г. съдът е задължил ищеца- банка да заяви дали поддържа иска
срещу физическото лице.
        На  08.07.2022 г. първоначалният ищец - банка е заявила, че е сключен
договор за цесия на 29.03.2019 г., поради което изразява съгласието цесионерът
да бъде конституиран като страна в производството. Същевременно и
цесионерът е поискал същото с молба от същия ден. С определение от
11.08.2022 г. съдът  на основание чл. 226, ал.2 във вр. с чл. 222 ГПК  съдът е
конституирал цесионера като ищец в процеса, насрочил е  делото за 16.11.2022
г.
         т.д. № 118/2011, исковата молба с правно основание чл. 422 във вр. с чл.
415 ГПК е постъпила на 08.04.2011 г., делото е образувано на 11.04.2011 г.,
разпределено е на съдия Кремена Краева.
         С разпореждане от 12.04.2011 г. е извършена първа размяна на книжа по
чл. 367 ГПК, като преписи от исковата молба е разпоредено да се връчат на
двамата ответници с указания. Писмен отговор от двамата ответници е
постъпил на 20.05.2011  г.  На 20.05.2011  г.   на основание чл.  372  ГПК е
разпоредено да се връчи  препис от писмения отговор на ищеца с указания.
         С определение от 28.06.2011 г. съдът се е произнесъл по искане за спиране
/направено в писмения отговор на ответниците/ на изпълнение на заповед за
изпълнение, издадена по реда на чл. 417 ГПК в ч.гр.дело № 256/2011 на РС-
Силистра. Молбата е оставена без уважение.
          Допълнителна искова молба е получена в деловодството на съда на
27.06.2011 г. С разпореждане от 28.06.2011 г. съдът на основание чл. 373, ал.1
ГПК е разпоредил да се връчи препис от допълнителната искова молба на
ответниците. На 28.07.2011 г. е постъпил писмен отговор на допълнителната
искова молба от двамата ответници.
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         С определение от 30.08.2012 г. съдът на основание чл. 374 ГПК е направил
пълен и обстоен доклад по делото, приел е доказателствата, произнесъл се е по
исканията за събиране на други доказателства, назначил е ССЕ, изискал е за
прилагане заповедното производство – ч.гр.дело № 256/2011 по описа на РС-
Силистра, насрочил е открито съдебно заседание на 04.10.2012 г.
          С молба от 25.09.2012 г. ответникът физическо лице  е направил искане за
спиране на изпълнението на изп. дело № 120/2011 на ЧСИ Г. Георгиев, с
определение от 29.09.2012 г. съдът го е оставил без разглеждане.
          Вещото лице е поискало допълнителен срок за изготвяне на заключението
си, поради което е направило искане за пренасрочване на делото, съдът с
разпореждане от 29.09.2012 г. го е насрочил за 08.11.2012 г.  С нова молба от
01.11.2012 г. вещото лице е поискало ново пренасрочване във връзка с
непредставени документи от ищеца. В открито с.з. на 08.11.2012 г. съдът е
поставил допълнителна задача на вещото лице, поради което е насрочил делото
за 13.12.2012 г. В о.с.з  не е даден ход на делото поради процесуални пречки,
свързани с ликвидатора на дружеството- ответник. Насрочено е о.с.з. на
27.11.2013 г., разпоредено е да се призове вписания в ТР ликвидатор. В това с.з.
е прието заключението на вещото лице, задължен е ищеца да представи
доказателствата в оригинал, които са били изпратени по факса, отложено е за
19.02.2014 г. Освен това с.з., проведено е и о.с.з. на 10.04.2014 г., в което са
приети заключения на вещото лице, назначена е нова ССЕ, насрочено е за
30.05.2012 г. В  това с.з.  е прието заключението на вещото лице, дадена му е
възможност да отговори на поставени въпроси от страните, делото е отложено
за 25.06.2014 г. В проведеното с.з.  е прието заключение на вещото лице и
доказателства и с протоколно определение от 25.06.2014 г. съдът е спрял
производството на основание чл. 637, ал.1 ТЗ, доколкото срещу ответника –
търговско дружество  е открито производство по несъстоятелност, а по
отношение на физическото лице- ответник производството е спряно на
основание чл. 229, ал.1, т. 4 ГПК до приключване на производството по
приемане или  съответно неприемане  на вземането на кредитора в т.д. №
61/2013 на ОС-  Силистра
          Доколкото съдия Краева и е докладчик по т. дело № 61/2013 г .на
основание чл. 22, ал.1, т.6  ГПК с определение от 26.112014 г. се е отвела от
разглеждане на делото. С протокол от 26.11.2014 г. е  избран съдия Пламен
Неделчев.
          След приключването с решение по чл. 630 ТЗ на делото за
несъстоятелност, в което вземането срещу ответника е прието в производството
по несъстоятелност и е включено в списъка на приетите  вземания, одобрен с
определение от 21.11.2014  г. на ОС Силистра по т. дело № 61/2013, съдът с
определение от 28.02.2022 г. е възобновил производството и е прекратил
същото по отношение на търговското дружество, а по отношение на втория
ответник- физическо лице е продължило да се разглежда.  С разпореждане от
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15.06.2022 г. съдът е задължил ищеца - банка да заяви дали поддържа иска
срещу физическото лице.
          На 08.07.2022 г. първоначалния ищец- банка е заявила, че е сключен
договор за цесия на 29.03.2019 г., поради което изразява съгласието цесионерът
да бъде конституиран като страна в производството. Същевременно и
цесионерът е поискал това с молба от същия ден. С определение от 11.08.2022
г. съдът  на основание чл. 226, ал.2 във вр. с чл. 222 ГПК  е конституирал
цесионерът като ищец в процеса, насрочил е о.с.з. на 23.11.2022 г.

                                КОНСТАТАЦИИ:

Производството по делата е продължило над една година по причини от
обективен характер: първоначална ликвидация на ответното дружество, след
което откриване на производство по несъстоятелност, събиране на
доказателства дали вземането на кредитора /ищец по делото/ е включено в
списъка на приетите вземания в производството по несъстоятелност на
ответното дружество.

2. Образувани търговски дела през 2020 г., респ. образувани през 2021
г. и неприключили към 31.12.2020 г., респ. 31.12.2021 г., чието разглеждане
е продължило над три месеца.

От изготвената за целите на проверката справка се констатира, че в ОС –
Силистра  има 6 броя търговски дела, образувани през 2020 г. и неприключили
към 31.12.2020 г., чието разглеждане е продължило над 3 месеца.
         Образуваните през 2021 г. търговски дела, неприключили към 31.12.2021
г., чието разглеждане е продължило повече от 3 месеца са 10 броя.

От предоставената служебна справка във връзка с проверката всички
търговски дела, образувани през 2020 год., са приключени към момента на
проверката.

Проверени на случаен принцип са следните дела:
т.д. № 111/2021 е разпределено на 21.06.2021 год. по постъпила на

18.06.2021 год. ИМ с вх. № 569 от ФЛ срещу чуждестранно застрахователно
дружество с предявени осъдителни искове за заплащане на обезщетение за
имуществени вреди от ПТП. Липсва изричен акт за образуване на делото.
Същото е разпределено от председателя на съда автоматично между двама
съдии от ТО и за докладчик е определена съдия Кремена Краева. Съдиите са
участвали в разпределението на 100%.

С определение от 26.07.2021 год. съдът на основание чл.83 ГПК е
освободил ищцата от задължението за внасяне на ДТ, а в останалата част е



62

оставил молбата без уважение. Дадени са указания на ищцата да посочи кой от
способите по чл.609 ГПК за връчване книжата на ответника избира и с оглед на
избора да представи преписи от тях на езика, разбираем за ответника.

С молба от 07.09.2021 год. са представени преписи от ИМ и
доказателствата на български и на английски език.

С разпореждане от 22.10.2021 год. съдията докладчик е съобразил, че
приложното поле на регламента по чл.609 ГПК включва държавите-членки на
ЕС с изключение на ДАНИЯ. Отново е предоставил възможност на ищеца да
изрази становище за начина на връчване на съдебните книжа на ответника.
Такова е постъпило в съда на 08.11.2021 год. Поискано е връчването да се
извърши със съдебна поръчка по реда на Конвенцията от 15.11.1965 год.

Разпореждането по чл.367 ГПК е постановено на 11.11.2021 год. На
същата дата съдът е наредил на него да се извърши превод на английски език.
Книжата са връчени на ответника и в законоустановения срок не е постъпил
отговор.
        С определение по чл.374 ГПК от 03.02.2022 год. съдът е извършил
доклад по делото. Приел е представените от ищцата писмени доказателства.
Допуснал е до разпит един свидетел. Назначил е САТЕ, СМЕ, ССЕ и СТЕ.
Насрочил е о.с.з. за 12.04.2022 год., когато е даден  ход на делото. Докладвано е
и са изслушани страните. Съдът е приел заключенията по СМЕ, САТЕ и СТЕ и
е разпитал един свидетел. Приел е писмени доказателства. С оглед приемане на
заключението по ССЕ делото е отложено за 11.05.2022 год., когато е даден ход
на делото. Назначено е вещо лице по допусната ССЕ и делото е отложено за
22.06.2022 год., пренасрочено за 27.07.2022 год. поради продължаване на срока
за изготвяне на заключението. Отново пренасрочено за 12.10.2022 год. поради
възражение за неспазен срок по чл.199 ГПК. Заключението по ССЕ е
депозирано в съда на 20.07.2022 год.

 т.д. № 138/2021 е разпределено на 16.08.2021 год. по постъпила на
същата дата ИМ с вх. № 955 от ЮЛ срещу ЮЛ с предявени осъдителни главни
и евентуални искове по чл.236, ал.2, чл.232, ал.2 и чл.233, ал.1 ЗЗД. Липсва
изричен акт за образуване на делото. Същото е разпределено от председателя
на съда автоматично между двама съдии от ТО и за докладчик е определена
съдия Кремена Краева. Съдиите са участвали в разпределението на 100%.

С разпореждане от 01.09.2021 год. съдия Краева се е отстранила от
разглеждане на делото на основание чл.22, ал.1, т.6 ГПК, като е изложила
обстоятелства за това. Делото е преразпределено на 02.09.2021 год.
автоматично и за докладчик е определен другия съдия от ТО Пламен Неделчев.

Разпореждането по чл.367 ГПК е постановено на 23.09.2021 год.
Съобщението е изпратено на 24.09.2021 год. и книжата са връчени на ответника
на 29.09.2021 год. Писменият отговор на ИМ е депозиран на 12.10.2021 год.

Разпореждането по чл.372 ГПК е постановено на 13.10.2021 год.
Съобщението до ищеца е изпратено на 14.10.2021 год. и е връчено на
15.10.2021 год. Допълнителната ИМ е депозирана на 28.10.2021 год.
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Разпореждането по чл.373 ГПК е постановено на 01.11.2021 год.
Съобщението до ответника е изпратено незабавно и му е връчено на 15.11.2021
год. Писмен отговор на допълнителната ИМ е депозиран по делото на
17.11.2021 год.
        Определението по чл. 374 ГПК е постановено на 27.01.2022 год. Съдът е
извършил писмен доклад по делото. Отхвърлил е възражението на ответника за
родова неподсъдност на делото. Приложил е представените писмени
доказателства. Насрочил е о.с.з. за 23.03.2022 год., когато е даден  ход на
делото. Докладвано е и са изслушани страните. Ищецът е задължен да
представи конкретни доказателства. Служебно е изискано ТД № 89/ 2019 год.
на същия съд. Следващо с.з. е насрочено за 18.05.2022 год., когато е даден ход
на делото. Приети са писмени доказателства. Извършени са уточнения по
фактическите обстоятелства. Разпитани са свидетели. Допуснати са двама
свидетели на ответника за разпит в следващото с.з., което е насрочено за
08.06.2022 год., когато е даден ход на делото. Разпитан е един свидетел и е
допуснат оглед на недвижим имот, който е насрочен за 30.06.2022 год.
        В с.з.  на 30.06.2022  год.  е приложен протокол от извършен оглед и
направени констатации. О.с.з. по делото е насрочено за 19.10.2022 год.
           т.д. № 154/2021 е разпределено на 30.09.2021 год. по постъпило на
същата дата по подсъдност гр.дело № 1341/2021 год. на РС – Силистра. С ИМ е
предявен отрицателен установителен иск за недължимост на суми по договор за
кредит от ЕТ срещу банка. Същото е разпределено от председателя на съда
автоматично между двама съдии от ТО и за докладчик е определен съдия
Пламен Неделчев. Съдиите са участвали в разпределението на 100%. Липсва
изричен акт за образуване на делото.

С определение от 01.10.2021 год. Ищецът -ЕТ на основание чл.83, ал.2
ГПК е освободен от плащането на дължими такси и разноски по делото.

Разпореждането по чл. 367 ГПК е постановено на 05.10.2021 год.
Съобщението е изпратено незабавно и книжата са връчени на ответника на
18.10.2021 год. Писменият отговор на ИМ е депозиран на 25.10.2021 год.

Разпореждането по чл.372 ГПК е постановено на 25.10.2021 год.
Съобщението до ищеца е изпратено на 26.10.2021 год. и е връчено на
01.11.2021 год.

На 04.11.2021 год. от ищеца е депозирана молба за допускане на
обезпечение на предявения иск чрез спиране на изпълнителното производство.
С определение от 04.11.2021 год. съдът е допуснал исканото обезпечение като е
спрял принудителното изпълнение. Разпоредил е обезпечителната заповед да
бъде издадена след внасяне на определената парична гаранция. По делото се
намира копие от издадена обезпечителна заповед. Оригиналната ОЗ се намира
на задната корица на делото, не е връчена, тъй като не са представени
доказателства за внесената парична гаранция.

Допълнителната ИМ е депозирана на 12.11.2021 год.
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Разпореждането по чл.373 ГПК е постановено на 02.11.2021 год.
Съобщението до ответника е изпратено незабавно и му е връчено на 25.11.2021
год. Писмен отговор на допълнителната ИМ е депозиран по делото на
09.12.2021 год.
       Определението по чл.374 ГПК е постановено на 02.02.2022 год. Съдът е
извършил писмен доклад по делото. Приложил е представените писмени
доказателства. Насрочил е о.с.з. за 20.04.2022 год., когато е даден  ход на
делото. Докладвано е и са изслушани страните. Приети са писмени
доказателства. Открита е процедура по чл.193 ГПК по оспорване
автентичността на документ. Ответникът е задължен да представи оригинала на
оспорената фактура. Назначена СГЕ и делото е отложено за 22.06.2022 год.,
пренасрочено за 12.10.2022 год. по молба на вещото лице.

Проверени бяха т.д. № 169/ 2021, т.д. № 170/2021, т.д. №  171/2021 , т.д.
№ 172/2021 и т.д. № 173/2021.

Всички дела са разпределени на 28.10.2021 год. по постъпили на същата
дата искови молби от различни ФЛ срещу Гаранционния фонд за присъждане
на обезщетения за причинени имуществени и неимуществени вреди от едно и
също ПТП. Всички дела са разпределени от председателя на съда автоматично
между двамата съдии от ТО и за докладчик по т.д. № 169/2021, т.д.№ 170/2021,
т.д.№ 172/2021  е определен съдия Пламен Неделчев., за докладчик на т.д. №
171/2021 и т.д. № 173/2021  за докладчик е определена съдия Кремена Краева.
Съдиите са участвали в разпределението на 100%.

По всички дела липсва изричен акт за образуването им.
По разпределените на съдия Неделчев дела размяната на книжата е

започнала с постановяване на разпореждането по чл.367 ГПК в 3-дневен срок
от постъпване на ИМ и е завършила с постъпване на отговорите на
допълнителната ИМ от ответника и конституирането на трето лице помагач на
негова страна, постъпили на 23.02.2022 год. и 21.03.2022 год.

На 02.06.2022 год. и на 03.06.2022 год. съдията докладчик е постановил
определения по делата по чл.374 ГПК, с които е извършен писмен проект на
доклад. Приложил е писмените доказателства, произнесъл се е по
доказателствените искания на страните и е насрочил о.с.з.  по всички дела за
05.10.2022 год.

С актовете по двойната размяна на книжата съдията се е произнасял
незабавно с изключение само на разпореждането по чл.372 ГПК, с което се е
произнесъл своевременно в рамките до един месец като е конституирал трето
лице помагач на ответника по делото по негово искане. В определението за
конституиране на третото лице помагач по направеното в писмения отговор на
ответника възражение, че спорът не е търговски, а граждански, съдията
докладчик е изразил становище, че се касае за търговски спор като се е позовал
на определение № 277 от 27.09.2019 год. по ТД № 2080/2019 год. на 2-ро ТО,
ВКС.
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По разпределените на съдия Краева дела размяната на книжата е
започнала с постановяване на разпореждането по чл.367 ГПК на следващия ден
от постъпване на ИМ и е завършила с постъпване на отговора на
допълнителната ИМ от ответника, постъпил на 06.01.2022 год.

С определения от 10.02.2022 год. съдията докладчик е спрял
производствата по ТД №171/2021 год. и ТД № 173/2021 год. с оглед
направеното в писмения отговор на ответника искане за спиране по чл.229, ал.1
т.4 ГПК до приключване с влязла в сила присъда на НОХД № 296/ 2019 год. на
ОС – Разград.

На 17.06.2022 год. от ищците по делата е постъпила молба за
възобновяване на производството по делата като са представени преписи от
решение № 97/07.06.2022 год. на ВКС по НД № 195/2022 год., с което е
изменено въззивното решение на АС – Варна по ВНОХД № 242 от 2021 год.
досежно размера на наложените наказания на подсъдимия.

На 21.06.2022 год. съдията докладчик е постановил определения по
делата, с които е възобновил производството и се е произнесъл по всички
въпроси, посочени в разпоредбата на чл.374 ГПК. Приел е писмените
доказателства. Допуснал е свидетели. Назначил е експертизи. Конституирал е
трето лице помагач на страната на ответника като е разпоредил да му връчат
преписи от определенията, исковите, молби, писмените отговори и
доказателствата към тях. Насрочил е о.с.з. по двете дела на 21.09.2022 год.

 т.д. № 178/2021 е разпределено на 03.12.2021 год. по постъпила на
същата дата ИМ от търговец срещу търговец и ФЛ с предявен по реда на чл.422
ГПК установителни искове. Същото е разпределено от председателя на съда
автоматично между двамата съдии от ТО и за докладчик е определена съдия
Кремена Краева. Съдиите са участвали в разпределението на 100%. Липсва
изричен акт за образуване на делото.

С разпореждане от 06.12.2021 год. ИМ е оставена БД с указание за
отстраняване на нередовности, отстранени на 21.12.2021 год.

Разпореждането по чл. 367 ГПК е постановено на 21.12.2021 год.
Съобщенията са изпратени незабавно. Съобщението до ответника търговец е
връчено на 23.12.2021 год. Съобщението до ФЛ ответник е върнато невръчено,
тъй като лицето не живее на посочения адрес.

С разпореждане от 03.02.2022 год. съдията докладчик е наредил
извършване на справка за адресна регистрация в НБД“Н“ и по месторабота.
След установяване на адреса съобщението до ФЛ ответник е връчено на
27.02.2022 год.

С разпореждане от 25.05.2022 год. е изискано заповедното производство
от РС – Силистра, постъпило на 01.06.2022 год.

След запознаване със заповедното производство съдът е констатирал, че
по същото има молби от длъжниците за оттегляне на възраженията против
издадената по делото заповед за изпълнение на парично задължение. С
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разпореждане от 03.06.2022 год. съдът е указал на ищеца да мотивира правен
интерес от продължаване на производството по установителните искове.

С молба от 21.06.2022 год. ищецът е поискал произнасяне от съда по
направените по делото разноски. С разпореждане от 31.07.2022 год. съдът е дал
възможност на ответниците също да изразят становище по хода на
производството, както и по искането на ищеца за присъждане на разноски като
е определил 14-дневен срок за това. Съобщенията с преписи от разпореждането
и молбата на ищеца за разноски са връчени на 01.08.2022 год. Към 17.08.2022
год. съобщението до търговеца ответник не е върнато, а съобщението до ФЛ
ответник е върнато невръчено.

т.д.№ 181/2021 е разпределено на 17.12.2021 год. по постъпила на същата
дата ИМ от четири ФЛ срещу застрахователно дружество и Община Долни
Чифлик с предявени осъдителни искове за претърпени неимуществени вреди от
причинена при ПТП смърт на родственик и съединен при условията на
евентуалност иск за вреди от движима вещ. Същото е разпределено от
председателя на съда автоматично между двамата съдии от ТО и за докладчик е
определена съдия Кремена Краева. Съдиите са участвали в разпределението на
100%. Липсва изричен акт за образуване на делото.

Разпореждането по чл. 367 ГПК е постановено на 20.12.2021 год.
Съобщенията са изпратени незабавно и книжата са връчени на ответниците.
Писменият отговор на ИМ от Община Долни Чифлик е депозиран на 17.01.2022
год., а писменият отговор е депозиран от застрахователното дружество на
25.01.2022 год.

Разпореждания по чл.372 ГПК са постановени на 17.01.2022 год. и
25.01.2022 год. Съобщенията до ищеца са изпратени незабавно и са връчени.

Допълнителната ИМ е депозирана на 09.02.2022 год.
Разпореждането по чл. 373 ГПК е постановено на 10.02.2022 год.

Съобщенията до ответниците са изпратени на 11.02.2022 год. и са им връчени.
Писмени отговори на допълнителната ИМ са депозирани по делото от
ответниците на 08.03.2022 год. От застрахователното дружество е постъпил
допълнителен отговор и на 23.03.2022 год.

Във връзка с направено от ответниците искане по чл.229, ал.1, т.5 ГПК с
разпореждане от 14.03.2022 год. съдът е изискал информация от ОП – Варна
относно привлеченото като обвиняем лице, извършеното престъпление и
евентуално постановения краен акт по досъдебното производство. Според
постъпилия на 22.03.2022 год. отговор от ОП – Варна няма привлечено към НО
лице към 18.03.2022 год. С определение от 15.02.2022 год. на ОС – Варна е
отменено постановление на ОП – Варна за прекратяване на досъдебното
производство и са дадени указания за извършване на действия по разследване
за събиране на доказателства.
         Определението по чл. 374 ГПК е постановено на 16.05.2022 год. Съдът е
извършил писмен доклад по делото. Приел е представените писмени
доказателства. Оставил е без уважение искане за спиране на производството.
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Допуснал е до разпит свидетели. Назначил е САТЕ, СМЕ и СПЕ. Насрочил е
о.с.з. за 13.07.2022 год., когато е даден  ход на делото. Докладвано е и са
изслушани страните. Приети са писмени доказателства. Прието е заключението
по СМЕ и СПЕ. Разпитани са свидетели и делото е отложено без дата.
Насрочено е за 07.10.2022 год. с разпореждане от 20.07.2022 год.

т.д № 185/2021 е разпределено на 22.12.2021 год. по постъпила на същата
дата ИМ от ФЛ срещу застрахователно дружество с предявени осъдителни
искове за претърпени неимуществени вреди причинени вследствие на ПТП.
Същото е разпределено от председателя на съда автоматично между двамата
съдии от ТО и за докладчик е определена съдия Кремена Краева. Съдиите са
участвали в разпределението на 100%. Липсва изричен акт за образуване на
делото.

Разпореждането по чл. 367 ГПК е постановено на 23.12.2021 год.
Съобщението е изпратено незабавно и книжата са му връчени на 17.01.2022
год.. Писменият отговор на ИМ е депозиран на 28.01.2022 год.

Разпореждането по чл. 372 ГПК е постановено на 03.02.2022 год.
Съобщението до ищеца е изпратено на 07.02.2022 год. и му е връчено на
14.02.2022 год.

Допълнителната ИМ е депозирана на 28.02.2022 год.
Разпореждането по чл. 373 ГПК е постановено на 02.03.2022 год.

Съобщение до ответника е изпратено на 04.03.2022 год. и му е връчено на
09.03.2022 год. Писмен отговор на допълнителната ИМ е постъпил на
23.03.2022 год.
        Определението по чл. 374 ГПК е постановено на 24.05.2022 год. Съдът е
извършил писмен доклад по делото. Приел е представените писмени
доказателства. Допуснал е до разпит свидетели. Назначил е САТЕ и СМЕ.
Насрочил е о.с.з. за 13.07.2022 год., когато е даден  ход на делото. Докладвано е
и са изслушани страните. Приети са писмени доказателства. Прието е
заключението по СМЕ. Разпитани са свидетели и делото е отложено за
28.09.2022 год. Заключението по САТЕ е депозирано на 15.08.2022 год.

                            КОНСТАТАЦИИ:

 Проверката установи, че делата са образувани в деня на постъпване на
исковата молба, или на следващия ден. Липсва изричен съдебен акт за
образуване на търговското дело.

През двете години като търговски дела са образувани немалък брой
производства по искови молби на физически лица срещу застрахователни
дружества за обезщетения на вреди, причинени от деликт, които по характера
си граждански и допълнително са увеличили постъпленията на дела в
отделението.

След образуване на делата те са предоставяни веднага на съдията-
докладчик, определен съгласно чл. 9 ЗСВ.
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Разпореждането на съда по редовността на исковата молба е
постановявано в срок  до  3 дни от образуване на делото.

Съдът се е произнасял с разпореждане по чл. 367 ГПК до една седмица от
получаването на делото, а разпорежданията по чл. 372 ГПК- в срок от един ден
до една седмица от получаването на писмения отговор.  Определението по чл.
374 ГПК е постановявано в срок от една до две седмици от постъпване на
писмения отговор на ответника, респ. допълнителния писмен отговор. По
всички дела има изготвен проект за доклад в определението по чл. 374 ГПК,
обявен за окончателен в първото съдебно заседание.

Времето за размяна на книжата по проверените дела е в рамките на 4
месеца до 7 месеца, което зависи от връчването на книжата и подаването на
съответните отговори.

Първото съдебно заседание е насрочвано в срок от 3 седмици до 1 месец.
При отлагане на делата съдебни заседания са насрочвани най-често след 3
седмици до 1 месец, като при предстояща съдебна ваканция срокът е от 1.5 - 2
месеца.

Делата най-често са отлагани поради молби от вещите лица, с които е
искано продължаване на срока за изготвяне на заключенията, поради
многобройните задачи и необходимостта от преценка на голяма по обем
документация, както и поради изпълнение на съдебни поръчки, свързани с
получаване на книжа от страни, намиращи се извън страната.

Причините за разглеждане и приключване на делата в срок над 6 месеца
са най-често от обективен характер, произтичащи от необходимото време за
извършване двойна размяна на книжата, съобразно разпоредбите на глава
тридесет и втора ГПК. Като причини  също може да се посочат:  трудности при
призоваването на страните, определяне на вещи лица със съответна
специалност. По – голяма част от делата, останали неприключени са били
образувани в последното тримесечие на 2021 г.

          3.Търговски дела с отменен ход по същество.

 От изготвената за нуждите на проверката справка се констатира, че през
2019 г. и 2020 г.  в ОС- Силистра  има по две дела от посочения вид - т.д. №
78/2017, т.д. № 61/2019, т.д. № 38/2020 и т.д. № 64/2020.
             Проверени са следните дела:
             т.д. № 38/2020, образувано на 04.06.2020  г. по искова молба по чл. 79
ЗЗД постъпила в същия ден. С протокол за разпределение от същия ден е
разпределено автоматично между двамата  съдии в ТО на съдия Пламен
Неделчев. В открито съдебно заседание на 10.03.2021 г. съдът е дал ход по
същество и е обявил делото за решаване. С определение от 30.03.2021 г. съдът е
отменил определението по съображение, че поради опущение  в първото
съдебно заседание не се е произнесъл по прилагането на доказателства,
депозирани с исковата молба. Насрочено е ново открито съдебно заседание на
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28.04.2021 г., в което доказателствата са били приети по делото и същото е
обявено за решаване. С решение от 01.06.2021 г. съдът е уважил частично
исковете. Решението не е обжалвано.

т.д. № 64/2020, образувано на 12.10.2020  г. по искова молба по чл. 79
ЗЗД, постъпила в същия ден. С протокол за разпределение от 12.10.2020 г. е
разпределено автоматично между двамата  съдии в ТО на съдия Кремена
Краева. В открито съдебно заседание на 17.11.2021 г. съдът е дал ход по
същество и е обявил делото за решаване. С определение от 17.12.2021 г. съдът е
отменил определението по съображение, че ищецът в последното с.з. е
представил доказателства за настъпило частно правоприемство, но не е насочил
исковата си претенция против новият носител на правото. Дадени са указания в
тази насока. С молба от 06.01.2022 г. ищецът е заявил, че следва да намери
приложение чл. 226 ГПК и не следва да се променя ответника. Насрочено е
ново открито съдебно заседание на 18.03.2022 г. в което е даден ход по
същество. С решение от 15.04.2022 г. съдът е уважил иска. Решението не е
обжалвано.

т.д. № 61/2019, образувано на 14.06.2019  г. по искова молба по чл. 274,
ал.1 КЗ /отм./  постъпила в същия ден. С протокол за разпределение от същия
ден е разпределено автоматично между двамата  съдии в ТО на съдия Пламен
Неделчев. В открито съдебно заседание на 14.12.2019 г. съдът е дал ход по
същество и е обявил делото за решаване. С определение от 24.01.2020  г.  съдът
е отменил определението по съображение, че съдът не се е произнесъл по
направено искане в писмения отговор на ответника за събиране на
доказателства. Изискани са доказателства – НАХД и ДП. Насрочено е о.с.з. на
26.02.2020 г., в което е даден ход по същество. С решение от 19.03.2020 г.
съдът е отхвърлил иска. Решението не е обжалвано.
          т.д. № 78/2021 – несъстоятелност, образувано на 22.05.2017 г. по молба
на кредитор, постъпила на 19.05.2017 г.  Разпределено на съдия Пламен
Неделчев с протокол от 22.05.2017 г. между двама съдии. С определение от
о.с.з.,  проведено на 05.08.2020 г. съдът е дал по същество. С определение от
10.09.2020 г. съдът е отменил определението и е прекратил производството
поради оттегляне на молбата на кредитора – чл. 233 ГПК. Определението не е
обжалвано, делото е архивирано.

КОНСТАТАЦИИ

Отмяната на определението, с което е даден ход по същество  е по
причина за неприобщени доказателства или съответно несъбрани такива, както
и поради настъпило частно правоприемство в процеса. При по- прецизна
подготовка за съдебно заседание, тези грешки биха могли да бъдат избегнати.

4. Образувани частни търговски дела по чл. 390 ГПК - обезпечения на
бъдещ иск.
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           От изготвената и предоставена за целите на проверката справка се
констатира, че през 2020 г. са образувани 10 броя дела по чл.  390 ГПК,  а през
2021 г. – 3  броя дела, по всички дела постановените определения са в деня на
образуването.
           Проверени бяха на случаен принцип следните дела:

ч.т.д. № 34/2020 е образувано на 21.05.2020 г., на доклад на съдия
Пламен Неделчев – дежурен съдия. Молбата, ведно с приложените
доказателства, е постъпила в съда на 21.05.2020 г. Има приложен протокол за
избор на докладчик от същата дата. С определение от 21.05.2020 г. съдът е
допуснал исканата обезпечителна мярка, чрез налагане на възбрана върху
недвижим имот и  е определил едномесечен срок за предявяване на иска,
считано от датата на получаване на обезпечителната заповед. /26.05.2020 г./  на
11.06.2020 г. е представено доказателство, че е образувано т. дело № 34/2020.  С
молба от  08.10.2021 г. е поискано да се вдигне възбраната. С определение от
11.10.2021 г. е отменено обезпечението, наложено с определение от 21.05.2020
г.

ч.т.д. № 75/2020 е образувано на 10.11.2020 г., на доклад на съдия
Кремена Краева – дежурен съдия. Молбата, ведно с приложените
доказателства, е постъпила в съда на 10.11.2020 г. Има приложен протокол за
избор на докладчик от същата дата. С определение от 10.11.2020 г. съдът е
допуснал исканата обезпечителна мярка, чрез налагане на възбрана върху
недвижими  имоти  и  е определил едномесечен срок за предявяване на иска,
считано от датата на произнасяне на определението. Обезпечителната заповед е
получена на 13.11.2020 г. На 20.11.2020 г. е представено доказателство, че е
образувано т.дело № 75/2020. С молба 26.01.2022 г е поискано да се вдигне
възбраната. С определение от 17.03.2022  г. е отменено обезпечението,
наложено с определение от 10.11.2020 г.

ч.т.д. № 72/2021 е образувано на 06.04.2021 г., на доклад на съдия
Кремена Краева – дежурен съдия. Молбата, ведно с приложените
доказателства, е постъпила в съда на 06.04.2021 г. Има приложен протокол за
избор на докладчик от същата дата. С определение от 06.04.2021 г. съдът е
допуснал исканата обезпечителна мярка- спиране на изпълнението, определил е
парична гаранция  и  е определил едномесечен срок за предявяване на иска,
считано от датата на произнасяне на определението. Обезпечителната заповед е
получена на 08.04.2021  На 05.05.2021 г. е представено доказателство, че е
образувано т. дело № 72/2021. С молба  от 28.09.2021 г. е поискано да се отмени
спирането на изпълнението на основание чл. 402 ГПК. С определение от
12.10.2021 г. молбата  е оставена без разглеждане.
           ч.т.д. № 105/2021 е образувано на 28.05.2021 г., на доклад на съдия
Пламен Неделчев – дежурен съдия. Молбата, ведно с приложените
доказателства, е постъпила в съда на 28.05.2021 г. Има приложен протокол за
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избор на докладчик от същата дата. С определение от 28.05.2021 г. съдът е
допуснал исканата обезпечителна мярка- запор върху банкови сметки,
определил е парична гаранция  и  е определил едномесечен срок за предявяване
на иска, считано от датата на получаване на обезпечителната заповед.
Обезпечителната заповед е получена на 04.06.2021 г, на 24.06.2021 г. молителят
е поискал да се прекрати производството поради постигнато извънсъдебно
споразумение. На 15.07.2021 г. съдът е отменил определението от 28.05.2021 г.

КОНСТАТАЦИИ:

 Проверката на делата по чл.390 ГПК установи, че е спазена
разпоредбата за родова и местна подсъдност, регламентирана в глава
тридесет и четвърта от ГПК.

 Делата са образувани в деня на постъпване на молбата в съда , като
произнасянето по нея е в същия ден. Съдът служебно е отменял
определенията в случаите, когато бъдещите искове не са били предявени
пред съответния съд. При молби за отмяна на обезпеченията, съдът се е
произнасял с определение в деня на постъпването им.

      5. Спрени търговски дела.

     Проверката констатира, че  в Окръжен съд – Силистра през 2020 г.  6
търговски дела са били спрени, а през 2021 г. – 11 броя дела.
         От изисканите за проверка 5 търговски дела, производствата по които
са спрени през 2020 год.,  четири от тях се намират в АС –  Варна:    т.д.  №
44/2018 год., т.д.№ 25/2019 год., т.д.№ 16/2020 год. и т.д.№ 35/ 2020 год.

Проверено  е т.д. № 29/2020 год.
т.д.№ 29/2020 год. е разпределено на 03.04.2020 год. по постъпила на

02.04.2020 год. ИМ с предявени осъдителни искове за причинени
неимуществени вреди поради смърт на родственик, причинена при ПТП от ФЛ
срещу застрахователно дружество. За докладчик е определена съдия Кремена
Краева.

Двойната размяна на книжата е започнала с постановяване на
разпореждането по чл.367 ГПК на 13.03.2020 год. и е приключила с постъпване
на отговора на допълнителната ИМ на 05.11.2020 год.

С определение в з.с.з. 15.12.2020 год. съдът е спрял производството по
делото на основание чл.229, ал.1, т.5 ГПК до приключване с влязла в сила
присъда на НОХД № 379/2018 год. на ОС – Русе.
        Няма данни по делото да са извършвани служебни справки по статуса на
наказателното производство.
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        На 29.07.2021 год. е постъпила молба от ищците с искане за
възобновяване на производството и за прилагане на НОХД № 379/2018 год. на
ОС – Русе, тъй като с решение от 21.06.2021 год. НД № 421/2021 год. на ВКС е
оставено в сила решението на АС – Велико Търново по ВНОХД № 392/ 2019
год., с което е потвърдена първоинстанционната присъда, постановено по
НОХД № 379 / 2018 год. на ОС – Русе.
       С определение от 05.08.2021 год. съдът е възобновил производството по
ТД № 29/2020 год. На същата дата е постановил определение по чл. 374 ГПК.
Насрочил е о.с.з. за 06.10.2021 год.
       Производството по делото е прекратено с определение от 20.12.2021 год.
на основание чл.233 ГПК поради отказ от предявените искове.

От спрените търговски дела през 2021 г. бяха проверени следните:
т.д. № 73/2019 год. е разпределено на 14.08.2019 год. по постъпила на

същата дата ИМ с предявени осъдителни искове от банка срещу три физически
лица за присъждане на сума, част от дължима главница по договор за кредит. За
докладчик е определен съдия Пламен Неделчев.

С определение от з.с.з. на 02.02.2021 год. след извършената двойна
размяна на книжата и проведени открити съдебни заседания по направено
искане от ответниците съдът е спрял производството по делото на основание
чл. 631 ГПК до постановяване на решение от СЕС по дело № С-745/19,
образувано по преюдициално запитване на СРС.

По делото липсват данни за извършени служебни проверки по статуса на
делото на СЕС. С молба от 19.03.2021 год. ищецът е поискал възобновяване на
производството, тъй като дело № С-745 е прекратено с определение на
председателя на СЕС от 22.10.2020 год. Производството е възобновено с
определение от 08.04.2021 год. и е насрочено о.с.з. за 19.05.2021 год.

С решение № 260060 от 23.07.2021 год. съдът е уважил частично
предявените искове. Решението не е обжалвано.

През 2021 год. на основание чл.229, ал.1, т.1 ГПК са спрени
производствата по пет търговски дела, образувани през 2020 год. и едно
търговско дело, образувано през 2021 год.,  като страните по тях са
идентични: т.д. № 72/2020 год., т.д.№ 76/2020 год., т.д.№ 77/2020 год., т.д. №
78/2020 год.,  т.д. № 79/2020 год. и т.д.№ 7/2021 год.

Т.д.№ 72/2020 год. е разпределено на 06.11.2020 год., т.д. № 77/ 2020
год., т.д. № 78/2020 год., т.д. № 79/2020 год. са разпределени на 13.11.2020 год.
За докладчик по четирите дела е определен съдия Пламен Неделчев.

Производствата по тези дела са спрени с определения на 20.05.2021 год.
на основание чл.229, ал.1, т.1 ГПК – по взаимно съгласие на страните. С
определения в з.с.з. от 08.11.2021 год. съдът е прекратил производствата по
четирите дела с оглед постъпили на 05.11.2021 год. молби от ищеца за
прекратяване на производствата предвид постигнатите с ответниците спогодби.
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В диспозитива на определенията за прекратяване на четирите дела липсва
изрично възобновяване на производството.

т.д.№ 76/2020 год. е разпределено на 10.11.2020 год. За докладчик по
делото е определена съдия Кремена Краева.

Производството по делото е спряно с определение на 21.05.2021 год. на
основание чл.229, ал.1, т.1 ГПК – по взаимно съгласие на страните. С
определение в з.с.з. от 25.11.2021 год. съдът е прекратил производството по
делото без да го възобнови преди това с оглед постъпила на 05.11.2021 год.
молба от ищеца за прекратяване на производството предвид постигната с
ответниците спогодба.

т.д.№ 7/2021 год. е разпределено на 15.01.2021 год. За докладчик по
делото е определена съдия Кремена Краева.

Производството по делото е спряно с определение на 21.05.2021 год. на
основание чл.229, ал.1, т.1 ГПК – по взаимно съгласие на страните. С
определение в з.с.з. от 25.11.2021 год. съдът е прекратил производството по
делото без да го възобнови преди това с оглед постъпила на 05.11.2021 год.
молба от ищеца за прекратяване на производството предвид постигната с
ответниците спогодба.

                               КОНСТАТАЦИИ:

        От проверените дела се установи, че спирането на производствата е
било по следните причини – общо съгласие на страните, наличие на
преюдициален спор, от който зависи изхода на делото /чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК/
Няма данни да са правени периодични справки за движението и приключването
на преюдициалното дело. Когато делата са били спирани по общо съгласие на
страните, съдът не е постановявал определение за възобновяването им, а с
определение е прекратявал производството поради молба на ищеца за
прекратяване поради постигната спогодба.

      6. Търговски дела, преминали през инстанционен контрол.
      Бяха изискани и проверени следните дела:

т.д.№ 27/2020, образувано на 11.03.2020 г., постъпила искова молба с
правно основание чл.557, ал.1 КЗ. Разпределено на съдия Кремена Краева
с протокол от 11.03.2020 г . С  разпореждане от 11.03.2020 г. съдът е
оставил без движение исковата молба на ищците, като ги е задължил в 7
дневен срок да представят документ за внесена държавна такса.
Съобщението за това е получено на 15.05.2020 г. На 22.06.2020 г. е внесена
държавната такса, като срокът за внасянето й е бил продължаван.
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        На  22.06.2020 г.  съдът е разпоредил да се връчи препис от исковата
молба на ответника. С разпореждането са дадени указания за възможност
за подаване на писмен отговор в двуседмичен срок
със задължително съдържание съгласно чл. 367 и сл. от ГПК, както и
последиците от неподаване на отговор или неупражняването на права.
Посочена е възможността на ответника да предяви насрещен иск, да
привлече трети лица и да предяви искове срещу тях - чл. 367 ал. 4 от ГПК,
също и за възможността по чл.238 ГПК за постановяване на неприсъствено
решение срещу ответника.
        На 24.07.2020 г. е постъпил писмен отговор. С разпореждане от
27.07.2020 г. е изпратен препис от отговор на ищеца, който в 2- седмичен
срок от получаването му може да подаде допълнителна искова молба  със
съдържание съобразно чл. 372 ал.2 от ГПК. На 14.08.2020 г. е постъпила
допълнителна искова молба. С разпореждане от 14.08.2020 г. е връчена
допълнителната искова молба на ответника, който може да подаде
допълнителен писмен отговор със съдържание съгласно чл. 373, ал.2 ГПК.
Не е постъпил  допълнителен отговор от ответника.

С определение от 06.11.2020  г.  на основание чл. 374 ГПК са приети
писмени доказателства по делото, съдът е допуснал е събиране на гласни
доказателства, съобщил е на страните проекта на доклада си, насрочено е
открито съдебно заседание на 09.12.2020 г. В това съдебно заседание не е
даден ход на делото, а същото е отложено без дата до приключване на
обжалването на определението, с което е оставено без уважение искането
за привличане на страната на ответника наследниците на сочения като
виновен за причиненото ПТП - трето лице в процеса. На 19.03.2021 г.  с
определение са конституирани наследниците на виновния водач на МПС
като трети лица помагачи на ответника. Насрочено е открито съдебно
заседание на 28.04.2021 г., в което е прекратено производството по
отношение на новоконституираните лица, не е насрочено друго с.з. до
влизане в сила на определението за прекратяване на делото по отношение
на тези лица. На 12.05.2021 г.  с разпореждане е насрочено о.с.з. за
02.06.2021 г. В съдебното заседание са приети доказателства и е отложено
за 18.06.2021 г.  за разпит на допуснат свидетел. В това с.з. е даден ход по
същество. Решението е обявено на 22.07.2021 г. под номер 260059.
           Въззивна жалба е постъпила на 09.08.2021 г.  от ответника по
делото. С разпореждане от 10.08.2021 е оставена без движение за държавна
такса, която е внесена на 20.08.2021 г. С разпореждане от същия ден е
наредено да се връчи на другата страна за писмен отговор, който е
постъпил на 30.09.2021 г. На 11.10.2021 г делото е изпратено в Апелативен
съд- Варна. Образувано е в.т.д.№ 504/2021 г. С решение от 20.12.2021 г.
решението е потвърдено.
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           - т.д.№ 61/2020, образувано на 10.09.2020 г., постъпила искова
молба с правно основание чл. 432 КЗ. Разпределено на съдия Пламен
Неделчев  с протокол от 10.09.2020 г.
           На  14.09.2020 г.  съдът е разпоредил да се връчи препис от исковата
молба на ответника. С разпореждането са дадени указания за възможност
за подаване на писмен отговор в двуседмичен срок
със задължително съдържание съгласно чл. 367 и сл. от ГПК, както и
последиците от неподаване на отговор или неупражняването на права.

Посочена е възможността на ответника да предяви насрещен иск, да
привлече трети лица и да предяви искове срещу тях - чл. 367 ал. 4 от ГПК,
също и за възможността по чл.238 ГПК за постановяване на неприсъствено
решение срещу ответника.

 На 15.10.2020 г. е постъпил писмен отговор. С разпореждане от
15.10.2020  е изпратен препис от отговора на ищеца, който в 2 седмичен
срок от получаването му може да подаде допълнителна искова молба  със
съдържание съобразно чл. 372 ал.2 от ГПК. Съобщението е получено на
19.10.2020 г., не е постъпила допълнителна искова молба.

С определение от 20.11.2020  г. на основание чл. 374 ГПК са приети
писмени доказателства по делото, съдът е допуснал събиране на гласни
доказателства, съобщил е на страните проекта на доклада си, насрочено е
открито съдебно заседание на 16.12.2020 г. В това съдебно заседание не е
даден ход на делото, а същото е отложено за 03.02.2022 г., когато е даден
ход по същество. Решението е обявено на 04.03.2022 г. под номер 2.
          Въззивна жалба е постъпила на 01.04.2021 г. от ответника по делото.
С разпореждане от същия ден  е оставена без движение за внасяне на
държавна такса, която е внесена на 26.04.2021 г. С разпореждане от същия
ден е наредено да се връчи на другата страна за писмен отговор. Писмен
отговор е постъпил е на 29.04.2021 г. На 29.04.2021 г делото е изпратено в
Апелативен съд- Варна. Образувано е в.т.д. № 216/2021 г. С решение 44 от
06.07.2021 г. решението е отменено частично- над горницата от 33 000 до
60 000 лв.
           - т.д. № 2/2021, образувано на 08.01.2021 г., постъпила искова молба
с правно основание чл. 422 ГПК. Разпределено на съдия Пламен Неделчев
с протокол от 08.01.2021 г.
          На  11.01.2021 г.  съдът е разпоредил да се връчи препис от исковата
молба на ответника. С разпореждането са дадени указания за възможност
за подаване на писмен отговор в двуседмичен срок
със задължително съдържание съгласно чл. 367 и сл. от ГПК, както и
последиците от неподаване на отговор или неупражняването на права.

Посочена е възможността на ответника да предяви насрещен иск, да
привлече трети лица и да предяви искове срещу тях - чл. 367 ал. 4 от ГПК,
също и за възможността по чл.238 ГПК за постановяване на неприсъствено
решение срещу ответника.
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На 03.02.2021 г. е постъпил писмен отговор. С разпореждане от
03.02.2021 г. е изпратен препис от отговор на ищеца, който в 2 седмичен
срок от получаването му може да подаде допълнителна искова молба  със
съдържание съобразно чл. 372 ал.2 от ГПК. Съобщението е получено на
10.02.2021 г.,  на 11.02.2021 г. е постъпила допълнителна искова молба.  С
разпореждане от 11.02.2021 г. е разпоредено  на основание чл. 373, ал.1
ГПК да се връчи препис от нея на ответника, който може да подаде
допълнителен отговор.

С определение от 05.05.2021  г. на основание чл. 374 ГПК са приети
писмени доказателства по делото, съдът е допуснал събиране на гласни
доказателства, съобщил е на страните проекта на доклада си, насрочено е
открито съдебно заседание на 02.06.2021 г. В това съдебно заседание  е
даден ход на делото, приети са доказателства и е даден ход по същество.
Решението е обявено на 05.07.2022 г. под номер 260056. Преписи от
решението са изпратени на страните незабавно.
          Въззивна жалба е постъпила на 23.07.2021 г. от ответника по делото.
С разпореждане от 26.07.2021 г.  е оставена без движение за държавна
такса, която е внесена на 12.08.2021 г. С разпореждане от същия ден е
наредено да се връчи на другата страна за писмен отговор. Писмен отговор
е постъпил на 20.08.2021 г. На 31.08.2021 г делото е изпратено в
Апелативен съд- Варна. Образувано е в.т.д. № 511/2021 г. С определение
от 29.10.2021 г. съдът е прекратил производството и е върнал делото на ОС
за администриране на жалбата- събиране на допълнителна държавна такса.
           С определение от 04.11.2021 г. съдия- докладчикът  е оставил без
движение въззивната жалба с указание жалбоподателят да внесе
определената от АС държавна такса, същата е внесена на 16.11.2021 г. На
29.11.2021 г. делото е изпратено на АС- Варна, където е образувано в.т.д.
№ 704/2021 г. С решение № 144 от 05.05.2022 г. първоинстанционното
решение  е потвърдено.

       7. Производства образувани по реда на чл. 625 ТЗ.

       7.1. Образувани търговски дела за несъстоятелност, образувани
преди 01.01.2020 г. и неприключили към 31.12.2021 г.

Към 31.12.2021 г. само три дела, образувани преди 01.01.2020 г. са
били с неприключили производства: т.д. № 263/2012, т.д. № 147/2018 и т.д.
149/2018.

     Към датата на проверката делата са приключили: т.д. № 263/2012 –с
определение за прекратяване от 24.02.2022г, т.д. № 147/2018 – с решение
от 07.02.2022г, т.д. № 149/2018 – с решение от 04.03.2022 г.

     Проверено беше т.д./н/ № 263/2012 г.
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Т.д./н./ № 263/2012, образувано на 15.11.2012 г. по молба на
длъжник, постъпила в същия ден в съда. С протокол за разпределение от
същия ден делото е разпределено на съдия Кремена Краева. С
разпореждане от 15.11.2012 г. молбата е оставена без движение за
индивидуализиране на търговската сделка, да се посочи неизпълнението на
паричното задължение, размер на задълженията, опис и оценка на активите
да се представи списък  на кредиторите. Съобщението е получено на
26.11.2012 г. С определение от 30.11.2012 г. съдът се е произнесъл по
молба по чл. 629а, ал.1 ТЗ, като я е оставил без уважение. На 30.11.2012 г.
длъжникът е представил исканите доказателства и е изпълнил указанията
дадени с разпореждане от 16.11.2012 г. На 012012 г съдът е приел, че
указанията не са изпълнени и е дал нов срок – едноседмичен в който да се
подпише молбата от лице, което представлява дружеството – длъжник,
което е в ликвидация- назначения ликвидатор. На 14.12.2021 г.
собственикът на едноличното ООД е подал молба, с която е заявил, че
назначеният ликвидатор на дружеството не е подписал  декларация и не е
встъпил. С разпореждане от същата дата съдът е задължил  управителя и
собственик на капитала на ЕООД да внесе 300 лв. депозит, за
назначаването на особен представил по чл. 29 ГПК.

 С определение от 25.01.2013 г. съдът е прекратил производството
като недопустимо- молбата е подадена от лице, което няма представителна
власт - дружеството е в ликвидация и се представлява от ликвидатор.
Определението е обжалвано с частна жалба от 04.02.2013 г. АС Варна  с
определение от 28.02.2013 г. по в.ч.т.дело № 113/2013 е отменил
определението и е върнал делото за продължаване на
съдопроизводствените действия. С разпореждане от същата дата делото е
върнато в ОС- Силистра.

С определение от 05.03.2013 г. съдът се е произнесъл по искане за
предварителна обезпечителна мярка, като я е оставил без разглеждане като
недопустима, подадена от лице без представителна власт. С друго
определение от 05.03.2013 г. съдът се е произнесъл по редовността и
допустимостта на молбата и е насрочил о.с.з. на 14.03.2013 г. , както и се е
разпоредил да се изпрати  молбата в ТР за обявяване.

В съдебно заседание на 14.03.2013 г. е докладвана молба от
кредитор, с която е заявено, че е подал молба за откриване на производство
по несъстоятелност.  На основание чл. 629, ал.3  ТЗ съдът не е дал ход на
делото и е спрял производството до приключване на т.д. № 61/2013 г. по
описа на ОС Силистра.

С определение от 24.02.2022 г. съдът е възобновил производството,
след като е съобразил, че производството по т.д. № 61/2013  е приключило
с решение, влязло в сила на 01.06.2015 г., с което е открито ПН. На
основание чл. 630, ал.3 ТЗ съдът е прекратил производството по т.д. №
263/2012 г.
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7.2. Образувани търговски дела за несъстоятелност през 2020 г. и
2021 г.

  От представените справки са установи, че през 2020 г. в ОС –
Силистра са образувани 8 дела по чл. 625 ТЗ, а през 2021 г. - 28 дела.

На случаен принцип бяха проверени  по следните дела :
           т.д.н. № 84/2020 – образувано по постъпила  молба от кредитор  /чл.
625 ТЗ/  на  24.11.2020 г., същият ден е разпределена на съдия Кремена
Краева. С разпореждане от 25.11.2020г. съдът е приел за разглеждане
молбата като редовна и следва да се изпрати препис от същата на
ответника, който  може да подаде възражения, да направи искания за
събиране на доказателства, насрочено е с.з. в 14 дневен срок- 10.12.2020 г.
В с.з. не е даден ход поради нередовно призоваване на длъжника,
отложено е за 06.01.2021 г. В с.з. на 06.01.2021г. е даден ход на делото,
приети са доказателства и е назначена СФИЕ, задължен е ответника да
представи доказателства- финансов годишен отче, баланс, оценка на
активите, списък на кредиторите и е отложено за 10.02.2021. В съдебното
заседание е извършена замяна на две вещи лица с други и е отложено за
17.03.2021 г. В това съдебно заседание е даден ход на делото, поради
невъзможността на вещото лице да изготви експертизата производството е
отложено за 14.04.2021 г. В това с.з. е изслушано вещото лице, но поради
недадени отговори на всички въпроси, както и липса на някои счетоводни
документи, заключението не е прието и делото е отложено за 13.05.2021 г. ,
което също е отложено поради молба на вещото лице за продължаване на
срока за изготвяне на заключението- за 10.06.2021 г. В това съдебно
заседание е прието заключението на експертизата и е даден ход по
същество. С решение от 02.07.2021 г. по чл. 630, ал.1 ТЗ е обявена
неплатежоспособността на дружеството, определена начална дата и е
открито производство по несъстоятелност, назначен е синдик и е свикано
първо ОС на кредиторите- на 04.08.2021 г. Препис от решението е
изпратено незабавно в ТР, обявено е на 07.02.2021 г. г.
         т.д.н. № 23/2021 – образувано по постъпила  молба от кредитор  /чл.
625 ТЗ/  на  25.02.2021  г., същият ден е разпределена на съдия Кремена
Краева. С разпореждане от 25.02.2021 г. съдът е приел за разглеждане
молбата като редовна и следва да се изпрати препис от същата на
ответника, който  може да подаде възражения, да направи искания за
събиране на доказателства, насрочено е с.з. в 14 дневен срок- 10.03.2021 г.
Молбата е оставена без движени за внасяне на д.т от 50 лв. с разпореждане
от 02.03.2021 г. Същата е внесена на 04.03.2021 г.  В с.з. от 10.03.2021 г . е
даден ход на делото, приети са доказателства и е назначена СФИЕ и е
отложено за 23.04.2021 г., което е пренасрочено поради обективни
причини за 26.05.2021 г. с разпореждане на 13.04.2021 г. на
зам.председателя. В с.з. на 26.05.2021 г. съдът е дал ход на делото, уважил
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е молбата на вещото лице за продължаване на срока за изготвяне на
заключението и е отложено за 11.06.2021 г. , когато е  изслушано вещото
лице и е даден ход по същество. С решение от 28.06.2021 г. по чл. 630, ал.1
ТЗ е обявена неплатежоспособността на дружеството, определена начална
дата и е открито производство по несъстоятелност,задължен е длъжника да
изпълни задълженията си по чл. 640, ал.1 ТЗ. Препис от решението е
изпратено незабавно в ТР, обявено е на 29.06.2021 г.
        т.д.н. № 25/2020 – образувано по постъпила  молба от кредитор  /чл.

625 ТЗ/  на  06.03.2020  г., същият ден е разпределена на съдия Пламен
Неделчев. С разпореждане от 06.03.2020 г. съдът е приел за разглеждане
молбата като редовна и следва да се изпрати препис от същата на
ответника, който  може да подаде възражения, да направи искания за
събиране на доказателства, насрочено е с.з. в 14 дневен срок- 18.03.2020 г.
Поради извънредното положение в страната във връзка с Ковид
епидемията делото е пренасрочвано за  29.04.2020 и 27.05.2020 г. Въз
основа на Заповед № 157/16.03.2020 г. в о.с.з. на 27.05.2020 г. съдът е дал
ход на делото, докладвал е молбата, ответникът не е представил отговор и
не е направил възражения, назначена е СИЕ, задължен е  ответника  да
представи ГФД, а от НАП са изискани  заверени преписи от годишни
декларации, насрочено е за 05.08.2020  г. . В с.з.  съдът е дал ход на делото,
уважил е молбата на вещото лице за продължаване на срока за изготвяне
на заключението поради липсваща документация на ответника и е
отложено за 30.09.2020 г. Поради причина, че вещото лице не е могло да се
снабди с нужната документация, а и изисканата документация от НАП е
представена късно, делото е  пренасрочено за 25.11.2020 г.В това съдебно
заседание е даден ход на делото, прието е заключението и съответните
доказателства и е отложено за други доказателства за 20.01.2021 г.
Проведено е още едно съдебно заседание  на 07.04.2021 в което е даден ход
по същество. С определение от 22.04.2021 г. съдът е задължил на
основание чл. 629б от ТЗ кредитора да предплати 2000 лв. разноски в
предвид финансовото състояние на длъжника. . С решение от 29.04.2021 г.
по чл. 630, ал.1 ТЗ е обявена неплатежоспособността на дружеството,
определена начална дата и е открито производство по несъстоятелност,
назначен е  синдик, определена е дата на първо общо събрание на
кредиторите.   Препис от решението е изпратено незабавно в ТР, обявено е
на 29.04.2021 г.

т.д.н. № 6/2021, образувано по постъпила  молба от длъжник  /чл. 625
ТЗ/  на  13.01.2021 г., в същият ден е разпределена на съдия Пламен
Неделчев. С определение от 13.01.2021 г. съдът  е приел за разглеждане
молбата, приел е доказателства, назначил е ССЕ, насрочил о.с.з. за
10.02.2021 г. Разпоредено е препис от молбата за откриване на
производството да се изпрати незабавно в ТР за обявяване. Молбата е
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обявена в същия ден.  В с.з. на 10.02.2021 г.  е даден ход на делото, приети
са доказателствата, заключението на експерта и даден ход по същество.
          С решение от 12.02.2021 г. съдът е обявил неплатежоспособността на
дружеството, определил е началната дата, открито е производството по
несъстоятелност, обявен е длъжника  в несъстоятелност, постановена е
обща възбрана и запор върху имуществото му, прекратени са
правомощията на органите на длъжника, лишен е от правото да се
разпорежда и да управлява имуществото, включено в масата на
несъстоятелността. Производството  по делото е спряно на основание
чл.632 ал.1 от ТЗ. С решение по чл. 632, ал.4 ТЗ  от 16.05.2022 г. съдът е
прекратил производството по несъстоятелност, заличил е търговеца.
Същото е обявено на 16.05.2022 в ТР.

            7.3.Спрени търговски дела за несъстоятелност през 2020 г.  и 2021 г.

   През двете години са били спрени 2 дела, които бяха проверени:
т.д./н/ № 108/2021 год. е разпределено на 07.06.2021 год. по постъпила

на същата дата молба по чл.625 ТЗ с вх.№ 502 за откриване на производство по
несъстоятелност, подадена от проц. представител на длъжника-търговец.
Делото е разпределено от председателя на съда автоматично на 07.06.2021 год.
между двамата съдии в ТО и за докладчик е определен съдия Пламен Неделчев.
          С определение от 07.06.2021 год. съдията докладчик е приел искането за
допустимо. Назначил е ССЕ, на която е определил задачите и е насрочил о.с.з.
за 14.07.2021 год.
          С определение от 05.07.2021 год. съдът е спрял производството по
делото на основание чл.629, ал.3 ТЗ предвид постъпилата молба по чл.625 ТЗ от
кредитор за откриване на производство по несъстоятелност срещу същия
длъжник.
          ТД/н/ № 108/2021 год. е приложено към образуваното по молба на
кредитора ТД/н/ № 118/2021 год.
          С решение № 55 от 29.11.2021 год., постановено по т.д./н/ № 118/ 2021
год. на основание чл.632, ал.1 ТЗ, съдът е обявил неплатежоспособността на
длъжника като е определил началната й дата. Открил е производство по
несъстоятелност. Наложил е запор и възбрана върху вещи, собственост на
длъжника. Спрял е изпълнителните дела срещу имуществото му с изкл. на
образуваните по ЗСДВ. Прекратил е дейността на предприятието, обявил е
търговското дружество в несъстоятелност и е спрял производството по
несъстоятелност срещу длъжника. Разпоредено е делото да се докладва в края
на м.ноември 2022 год. с оглед разпоредбата на чл.632, ал.4 ТЗ.

Производството по т.д./н/ №107/2021 год., образувано на 07.06.2021
год. по молба на длъжника за откриване на производство по несъстоятелност, е
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спряно на същото основание предвид образуваното на 29.06.2021 год. т.д./н/ №
117/2021 год. по молба на кредитор.

                                          КОНСТАТАЦИИ:

 Търговските дела за несъстоятелност са образувани в деня на подаване
на молбата в съда. В същия ден съдът е постановявал разпореждане за
оставянето й без движение, ако са били налице такива условия. След като
нередовностите по молбите са били отстранени и е констатирано, че отговарят
на условията по чл. 628 ТЗ, са били предприети следващите действия по
насрочване на делата в открито или закрито съдебно заседание.

Проверени са общо 4 производства на двамата съдии, които разглеждат
дела за несъстоятелност, едно от което е образувано по молба от длъжник, а
три -  по молба от кредитор. Трите дела са приключили с решение по чл. 630,
ал.1 ТЗ, а делото, образувано по молба на длъжник – приключило с решение по
чл. 629, ал.4 ТЗ.

Първото съдебно заседание е насрочвано непосредствено след
образуването, или в рамките до 1 месец при делото, образувано по молба на
кредитор. При отлагане на делата съдебни заседания са насрочвани за срок по -
кратък от 1 месец. Съдебните  заседания са отлагани най-често по молба на
вещите лица за удължаване срока за изготвяне на заключенията по назначените
експертизи или поради нередовна процедура по призоваване на страна. Всички
молби и решения са вписани в ТР.

 Съдиите, разглеждащи делата за несъстоятелност спазват стриктно
постановките на ТР № 1 от 3.12.2018 г на ВКС по т. дело № 1/2017 на ОСТК на
ВКС. Към края на 2021 г. 8 дела от образуваните през двете години не са били
приключени, две от тях- т.д.№ 107/2021 и т.д.№ 108/2021 са със спрени
производства, останалите  6 дела са били обявени за решаване през месец
декември 2021 г. и февруари 2022 г. и към момента на проверката са с
постановени решения.

8. Дела, образувани по жалби срещу актовете на длъжностното лице
по регистрацията, съгласно чл. 25 от Закона за търговския регистър.

           От представените справки са установи, че през 2020 г. в ОС – Силистра
са образувани 4 броя дела по чл. 25 ЗТР, а през 2021 г. – 16 броя търговски
дела, от които проверени на случаен принцип следните дела:

т.д. № 45/2020 г., образувано на 19.06.2020 г., по постъпила жалба срещу
отказ за обявяване на ГФО, подадена пред Агенцията по вписванията.
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Разпределено в същия ден на съдия Пламен Неделчев. С решение  № 38от
10.07.2020 г. е потвърден отказа.
          т.д. № 13/2020 г., образувано на 04.02.2020 г., по постъпила жалба срещу
отказ за обявяване на ГФО, подадена пред Агенцията по вписванията.
Разпределено в същия ден на съдия Кремена Краева. С решение  № 9 от
10.02.2020 г. е потвърден отказа.

т.д. № 133/2021 г., образувано на 02.08.2021 г., по постъпило по
подсъдност от Окръжен съд - Русе т. дело № 176/2021, образувано  по
постъпила жалба срещу отказ за вписване на доказателства от 10.06.2021 г и
съответно от 11.06.2021 г. , подадена пред Агенцията по вписванията.
Разпределено в същия ден на съдия Кремена Краева. С решение  от 06.08.2021
г. е потвърден отказа. С решение от 14.09.2021 г. съдът е допуснал на основание
чл. 247 ГПК очевидна фактическа грешка в изписването на номера на отказа.
          Въззивна жалба е постъпила на 14.09.2021 г. С разпореждане от
14.09.2021  г.  е разпоредено препис от жалбата да се изпрати на другата страна,
която може да подаде писмен отговор. На 08.10.2021 г. е постъпил писмен
отговор. На 12.10.2021 г делото е изпратено в Апелативен съд- Варна.
Образувано е в.т.д. № 597/2021 г. С решение от 19.10.2021 г. съдът е потвърдил
решението.

т.д. № 84/2021 г., образувано на 13.04.2021 г., по постъпила жалба срещу
отказ за вписване, подадена пред Агенцията по вписванията. Разпределено в
същия ден на съдия Пламен Неделчев. С решение  № 6 от 14.05.2021 г. е
потвърден отказа.

                         КОНСТАТАЦИИ:

 Проверените дела са образувани в деня на постъпване на жалбите, в
същия ден са определяни докладчици, решенията са постановени в месечен
срок. Не се констатира противоречиво прилагане на закона по делата.

ІІІ. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ.

1.Приключили в 3-месечен срок граждански дела за периода 2020 г. -
2021г

От свършените през 2020 г. 334 дела, 274 или 82% са свършени в 3 мес.
срок, през 2021 г. от свършени 437 дела, 392 или 89.7% са свършени в 3 мес.
срок.
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Вид дело
Свършени дела Приключени в 3 мес. срок - бр. и %

2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г.

Гр.д. 66 53 54 48 73% 37 70% 39 72%

Ч.гр.д. 8 19 25 8 100% 19 100% 24 96%

Гр.д. - I инст. 74 72 79 56 76% 56 78% 63 80%

В.гр.д. 166 160 200 146 88% 118 74% 172 86%

В.ч.гр.д. 89 102 158 88 99% 101 99% 157 99%

Гр.д.- II инст. 255 262 358 234 92% 219 84% 329 92%

          2.Приключили в 3-месечен срок търговски дела за периода 2019 г. –
2021 г.

От свършените през 2020 г. 93 дела, 58 или 62.3% са свършени в 3 мес.
срок, през 2021 г. от свършени 162 дела, 99  или 61.1% са свършени в 3 мес.
срок.

Вид дело
Свършени дела Приключени в 3 мес. срок - бр. и %

2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г.

Търг.д. 66 76 155 59 89% 39 51% 94 61%

Ч.търг.д. - 17 5 - - 17 100% 5 100%

Т.д. - I инст. 66 93 160 59 89% 56 60% 99 61%

В.търг.д. 5 - - 3 60% - - - -

В.ч.търг.д. - - 2 - - - 2 - 100%

Т.д. - II инст. 5 - 2 3 60% - - - -

През двете години не са постъпвали молби за определяне на срок при
бавност при гражданските и  търговските дела.

  3. Спазване на срока по чл. 235, ал.5 ГПК
   Граждански дела:

2020 г. –  144 бр., или  93%
2021г. –  438 бр., или  97 %
        За гражданските дела e налице тенденция на устойчиво висок процент на
постановените в едномесечен срок съдебни актове спрямо всички постановени
съдебни актове по гражданските дела.
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             Търговски дела:

2020 г. –   98 бр., или 87%
2021 г. –  170 бр., или  90%
          При търговските дела е видно съществено увеличение на процента на
постановените в едномесечен срок съдебни актове спрямо всички постановени
актове по търговски дела в сравнение с предходните години.

            Срочност при написването на съдебните актове по съдии
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24 24 - - 100

ДОБРИНКА СТОЕВА 86 86 - - 100

КРЕМЕНА КРАЕВА 96 87 8 1 90

ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ 110 96 14 - 86

ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА 86 86 - - 100

ОГНЯН МАЛАДЖИКОВ 85 85 - - 100

            2021 г.
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ДОБРИНКА СТОЕВА 136 136 - - 100

КРЕМЕНА КРАЕВА 138 131 7 - 95

ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ 151 136 15 - 90

ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА 157 157 - - 100

ОГНЯН МАЛАДЖИКОВ 59 59 - - 100

                                  КОНСТАТАЦИИ:

От свършените през 2020 г. 334 бр. граждански /първоинстанционни и
въззивни /дела, 274 бр. или 82% са свършени в 3 месечен  срок,  през 2021 г. от
свършени общо 437 дела, 392 бр.  от тях или 89.7% са свършени в 3 месечен
срок.
          От свършените през 2020 г. 93 бр. търговски дела, 58 бр. или 62.3% са
свършени в 3 месечен  срок, през 2021 г. от свършени 162  търговски дела, 99
бр. от тях,  или 61.1% са  свършени в 3 мес. срок.
          Съобразявайки тези показатели може да се направи извод, че около 86 %
от  гражданските дела приключват в 3 месечен срок, а търговските- около 61 %.
          При гражданските и търговските дела е налице тенденция на устойчиво
висок процент на постановените в 1-месечен срок съдебни актове спрямо
всички постановени съдебни актове през проверявания период. Само 46
решения са  постановени  извън срока. Прави впечатление, че поставените
решения извън срока са преимуществено през 2020 г., причината за което се
обяснява с епидемичната обстановка в страната, която неминуемо е дала
отражение върху организацията и сроковете. Този брой е незначителен спрямо
общия брой на всички свършени дела -  926 и не променя общия извод, че
решенията в ОС- Силистра се постановяват в срока по чл. 235, ал.5 ГПК.
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          ІV. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

          1.Граждански – първоинстанционни и въззивни дела.

От общо върнатите от обжалване 71 бр. граждански дела през 2020 г.,
върнати с резултат са 40 бр., от тях потвърдени са 14 бр. или 35 %, изменени 6
бр. или 15 % и отменени 20 бр. или 50 %.
          Върнати от обжалване през 2020г. от Апелативен съд Варна са 32 бр.
граждански дела. Върнати с резултат са 28 бр., от тях 9 бр. или 32% са
потвърдени, 5 бр. или 18 % са изменени и 14 бр. или 50 % са отменени.
          Върнати от обжалване от ВКС през 2020 г. са 39 бр. граждански дела, от
които върнати с резултат са 12 бр., от тях 5 бр. или 42 % са потвърдени, 1 бр. е
изменено, което е 8% и 6 бр. или 50 % са отменени.

Отменени и изменени актове по съдии и тяхното процентно съотношение
спрямо обжалваните актове на съдията.

СЪДИЯ Върнати от
обжалване

Потвърдени Изменени Отменени
Др.причини /без

индекс/ и недоп. до
кас. обж.

бр % бр % бр % бр %

В.АЛЕКСАНДРОВА 16 3 19% 1 6% 6 37.5% 6 37.5%

Д.СТОЕВА 15 4 27% 1 7% 1 6% 9 60%

мл.с.О.МАЛАДЖИКОВ 12 2 17% 2 17% 1 8% 7 58%

Т.ВАСИЛЕВА 21 4 19% 1 1% 9 43% 7 33%

П.НЕДЕЛЧЕВ 3 1 34% 1 33% 1 33% 0 0%

К.КРАЕВА 3 - 0% - 0% 1 33% 2 67%

ОБЩО 71 14 20% 68% 20 28% 31 44%

         Причини за отменените съдени актове са поради допуснато съществено
процесуално нарушение, противоречие с материалния закон и неточни правни
изводи.
         Горните показатели могат да обосноват добро качество на правораздаване.
         От общо върнатите от обжалване 52 бр. граждански дела през 2021 г.,
върнати с резултат са 25 бр., от тях потвърдени са 11 бр. или 44 %, изменено е 1
бр. или 4 % и отменени 13 бр. или 52 %.
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         Върнати от обжалване през 2021 г. от Апелативен съд Варна са 22 бр.
граждански дела. Върнати с резултат са 17 бр., от тях 8 бр. или 48% са
потвърдени, а 9 бр. или 52 % са отменени.
        Върнати от обжалване от ВКС през 2021 г. са 30 бр. граждански дела, от
които върнати с резултат са 8 бр.,  от тях 3 бр.  или 38 % са потвърдени,  1 бр.  е
изменено, което е 12%  и 4 бр. или 50 % са отменени.

Отменени и изменени актове по съдии и тяхното процентно съотношение
спрямо обжалваните актове на съдията.

СЪДИЯ Върнати от
обжалване

Потвърдени Изменени Отменени Др.причини /без индекс/ и
недоп. до кас. обж

бр %  бр %  бр % бр %

В.АЛЕКСАНДРОВА 2 - 0% - 0% - 0% 2 100%

Д.СТОЕВА 10 - 0% 1 10% 4 40% 5 500%

мл.с.Р.РАЙКОВА 1 1 100% - 0% 0% - 0%

мл.с.О.МАЛАДЖИКОВ 13 1 8% - 0% 2 15% 10 77%

Т.ВАСИЛЕВА 22 7 32% - 0% 7 32% 8 36%

П.НЕДЕЛЧЕВ 2 1 50% - 0% - 0% 1 50%

К.КРАЕВА 2 1 50% - 0% - 0% 1 50%

ОБЩО 52 11 21% 12% 13 25% 27 52%

2.Търговски дела.

         От общо върнатите с резултат обжалвани 26 бр. търговски дела през 2020
г., потвърдени са 6 бр. или 23%, изменени 4 бр. или 15% и отменени 4 бр. или
15%. Недопуснати до касационно обжалване са общо 12% или 47% от
върнатите с резултат търговски дела.
            Върнатите от обжалване от Апелативен съд -  Варна са 24 бр. търговски
дела. 2 бр. търговски дела са върнати от ВКС.
            Отменени и изменени актове по съдии и тяхното процентно
съотношение спрямо обжалваните актове на съдията.

СЪДИЯ Върнати от
обжалване

Потвърдени Изменени Отменени Др.причини /без индекс/ и
недоп. до кас. обж.

бр %  бр %  бр % бр %

П.НЕДЕЛЧЕВ 12 1 8% 3 26% 4 33%  4 33%

К.КРАЕВА 11 4 36% 1 9% - 0% 6 55%
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Д.СТОЕВА 1 - 0% - 0% - 0% 1 100%

Т.ВАСИЛЕВА 2 1 50% - 0% - 0% 1 50%

ОБЩО 26 6 23% 4 15% 4 15% 12 47%

          От общо върнатите с резултат обжалвани 53 бр. търговски дела през 2021
г., потвърдени са 25 бр. или 47%, изменени 4 бр. или 8% и отменени 16 бр. или
30%. Недопуснати до касационно обжалване са общо 15 % или 18 % от
върнатите с резултат търговски дела.
        Отменени и изменени актове по съдии и тяхното процентно съотношение
спрямо обжалваните актове на съдията.

СЪДИЯ Върнати от
обжалване

Потвърдени Изменени Отменени Др.причини /без индекс/ и
недоп. до кас. обж.

бр % бр % бр % бр %

Д.СТОЕВА 2 1 50 % - 0% 1 50  %  - 0%

К.КРАЕВА 22 11 50% 1 5% 8 36%  2 9%

П.НЕДЕЛЧЕВ 28 13 47% 3 11% 6 21%  6 21%

Т.ВАСИЛЕВА 1 - 0% - 0% 1 100% - 0%

ОБЩО 53 25 47% 4 8% 16 30% 8 15%

                                 КОНСТАТАЦИИ:

 От представените справки е видно, че минимален брой постановени
съдебни актове са били обжалвани, което е доказателство за тяхното качество.
Анализът на резултатите от обжалването на съдебните актове показва, че
процентът на потвърдените решения и определения от по-горните инстанции
значително превишава броя на отменените и изменени актове.

 Най -честата причина за отмяна са нарушения на материалния закон;
непълнота на доказателствата; неправилна преценка на фактическата
обстановка по делото и съвкупния анализ на събраните доказателства. От друга
страна следва да се отчете и факта, че както при гражданските дела, така и при
търговските често има различия в практиката на отделните състави на ВКС,
която води в едни случаи до потвърждаване, а в други до отмяна на идентични
решения. В последните години, чрез тълкувателни решения ВКС се опитва да
преодолее спорните моменти и да уеднакви практиката, но все още различията
не са преодолени в пълен обем. Независимо от това, малкият брой отменени
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съдебни актове е доказателство за високото качество на работа на съдиите от
гражданското и търговското отделение на съда.

XIII. КОНСТАТАЦИИ ПО ТЕМАТИЧНАТА ПРОВЕРКА

Фактическата проверка на дела в ОС – Силистра констатира, че и преди
формално създадените от председателя на съда правила, при постъпване на
жалби срещу актове на съда, след администрирането им, на контролиращата
инстанция се изпраща обжалваният акт, подписан от постановилия го съдебен
състав, и цялото дело на хартиен носител. По същия начин процедират и
районните съдилища, изпращащи за разглеждане от окръжния съд като
въззивна инстанция свои обжалвани актове. Със Заповед № 536/07.12.2021 г. на
административния ръководител, издадена във връзка със Заповед № РД-
0740/26.11.2021 г на председателя на Апелативен съд- Варна и решение на ОС
на съдиите от ОС Силистра е разпоредено протоколите и съдебните актове да
се разпечатват и прилагат  по хартиените дела само от ЕИСС и при прилагането
им към картонената папка на делото да са подписани със саморъчните подписи
на съдията-докладчик/съдебния състав.

        ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ОКРЪЖЕН СЪД - СИЛИСТРА

Организационното и административно ръководство на ОС –Силистра е на
много добро ниво. Административен ръководител - председател на Окръжен
съд – Силистра  през проверявания период е съдия Людмил Хърватев  до
08.07.2021 г., а след това  -  съдия Пламен Неделчев.  В съда през 2020 г. са
формирани три отделения: гражданско, наказателно и търговско, като през 2021
г. гражданското отделение включва граждански и търговски състави.
         Търговското и гражданско отделение през периода 2020-2021 г. се
ръководи от заместник председателя Пламен Неделчев, впоследствие и
председател от 08.07.2021 г. През 2021 г. гражданското и търговското
отделение са обединени, всичките петима съдии разглеждат от дела от двата
вида, само двама съдии разглеждат търговски дела, но същевременно участват
във въззивни състави по граждански дела. Съдиите, които разглеждат
първоинстанционни граждански дела, участват и във въззивни състави, а при
необходимост и в търговските състави.
         Председателят на съда осъществява всички правомощия и дейности,
съобразно чл. 86, ал. 1 ЗСВ, подпомаган от своя заместник,  които в негово
отсъствие извършва ръководните дейности и представлява съда.
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         Съдебният администратор на съда е Венета Христова, която подпомага
председателя при осъществяване на организационно–административните
дейности по проверка работата на деловодствата и следи за спазване на
вътрешния ред, правилата и издадените от председателя заповеди.
         През 2020 г. в ОС – Силистра в гражданското отделение са работили
трима съдии и един младши съдия: Теодора Василева – съдия; Виолета
Александрова - съдия до 26.07.2020 год.; Добринка Стоева – съдия; мл.с. Огнян
Маладжиков.
        През 2021 г. в гражданско отделение са работили 3/2 съдии и 1 мл.съдия/:
Теодора Василева – съдия; Добринка Стоева – съдия; мл.с. О. Маладжиков – до
01.07.2021 год.
         В търговско отделение и през двете години са работили двама съдии:
Пламен Неделчев – председател от 08.07.2021 г.; Кремена Краева – съдия.

   Към датата на проверката в ОС Силистра работят общо 4 съдии в
гражданското отделение,  като двама разглеждат граждански дела, а останалите
двама - търговски. В наказателното отделение работят 3 съдии.

В Окръжен съд – Силистра има изградена система за управление и
контрол на делата. Ежемесечно се изготвя справка за спрените дела и
предприетите мерки по тях. Периодично се извършва преглед и анализ на
неприключилите дела, както и на делата с ненаписани съдебни актове.
         Административният ръководител е издал редица заповеди, които са
допринесли за подобряване на организацията на работата на съда по
движението на делата: относно периодични проверки по висящите
производства и обсъждане на причините за отлагане на делата на общи
събрания на съдиите, ежемесечно докладване на спрените дела на съдиите
докладчици за предприемане на действия по отстраняване на пречките по
движението им.

Гражданското отделение на съда през 2020 г. - 2021 г. е формирано от
един състав за въззивните дела, както и два състава за първоинстанционни дела.
Съдиите разглеждат първоинстанционни и въззивни граждански дела.

Търговското отделение на съда се състои от двама съдии,  които
разглеждат търговски дела и търговските дела за несъстоятелност. През 2021 г.
търговското отделение е обединено с гражданското.

Двете отделения са под ръководството на заместника на
административния ръководител – заместник председател Пламен Неделчев, от
08.07.2021 г. – председател.

Съдебните служители от служба „Съдебно деловодство” работят много
добре. Съдебните секретари и съдебните деловодители подготвят делата като
всички изпълняват стриктно задълженията, посочени в ПАС. Съдебните
деловодители следят за връщането на призовките по делата като невърнатите
или нередовно връчените се докладват незабавно на съдията-докладчик. Следи
се за изтичане на процесуалните срокове, делата се докладват незабавно на
съдиите и разпорежданията им се изпълняват в срок. Съдебните секретари
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изготвят и предават в срок протоколите от съдебните заседания, които водят
стриктно и в съответствие с изискванията на процесуалния закон.

Няма изгубени или унищожени дела, преди изтичане срока на
съхранението им.

Деловодните книги се водят на електронен и хартиен носител при
спазване на изискванията на ПАС. За всички видове дела се водят отделни
книги. Подреждането и съхранението на гражданските и търговските дела,
както и на въззивните граждански дела е съгласно ПАС.
         Проверката по образуването на делата установи, че те се образуват в деня
на постъпването им в съда или на следващия ден. При постъпване на
преписката /искова молба, молба, въззивна жалба и други/, в деловодството на
съда тя получава входящ номер, извършва се контрол по събиране на
дължимите държавни такси, съгласно утвърдените Вътрешни правила, докладва
се на съдебния администратор, който завършва този контрол и я предава на
заместник - ръководителя за разпределяне. След разпределяне на преписката и
образуването й в дело /ако не се налага оставяне без движение/, тя се изпраща в
деловодството, където се образува като дело в деловодния софтуер по номера
на преписката, поставя се в корица, която се надписва и се комплектова делото.
При гражданските и търговски дела се установи, че липсва изричен акт за
образуване на делото, който може да бъде и във форма на печат/щемпел/. В
тази връзка ще бъдат дадени препоръки. Документите се сканират и се
прикачват към електронната папка на делото, което незабавно се докладва от
определения деловодител на избрания съдия-докладчик. Това движение на
книжата се извършва в сроковете по чл. 35, ал. 3 и 4 ПАС.
         В ОС Силистра през 2020 г. и до 08.07.2021 г. гражданските и търговските
дела се  разпределят от заместник-председателя, ръководител на Гражданското
и Търговско отделения, а в негово отсъствие от друг съдия. След 08.07.2021 г.
съдия Неделчев е избран за председател и продължава да разпределя делата.
         Възлагането на електронното разпределение на делата на заместника на
административния ръководител е извършено с нарочна заповед.
Разпределението на делата и изключението от случайния принцип са съобразно
единната методика по приложението на принципа на случайното разпределение
на делата, приета с Решение на ВСС по протокол № 57 от 04.12.2014 год. С нея
принципите на изключения са уеднаквени за всички съдилища и са възприети и
от Окръжен съд Силистра. Изключенията засягат две категории дела: Първата е
свързана с  разглеждане на делата, при които е отменено прекратяването им.
Втората е свързана с разглеждането на тези дела, които са постъпили за
разглеждане след връщане поради неправилно администриране, допълване на
решение или отстраняване на явна фактическа грешка. В тези случаи делата се
разпределят на вече първоначално определения им докладчик.
         Разпределението на делата се извършва на принципа на случайния подбор,
по електронен път, според поредността на постъпването им по материя и
видове дела и съобразно процесуалните срокове, изискващи незабавно
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произнасяне. Използването на ЦСРД и документиране на направения избор,
разработени от администрацията на ВСС, позволява проверка на
разпределението на всяко дело, участието на всички съдии от съответното
отделение или група, причините за изключване на определени съдии, за
преразпределяне на делото, причини за ръчен избор и по дежурство.
         Разпределението се извършва при три режима: автоматично, ръчно и по
дежурство, като във Вътрешните  правила, приложението им е детайлно
регулирано. В правилата са определени случаите, при които е допустимо
преразпределяне на делото, като в прилагания протокол за извършено
преразпределяне се посочват причините, които са го наложили.
         Спазването на правилата се обезпечава технически от системния
администратор и се контролира от председателя на ОС- Силистра. За
разпределението на всяко дело се генерира протокол от извършения избор.
Протоколите се разпечатват на хартиен носител, като един екземпляр, подписан
от разпределящия, се прилага към делото.
         Средната действителна натовареност на един съдия от Окръжен съд
Силистра е по-ниска от средната действителна натовареност на окръжните
съдии в страната, както спрямо делата за разглеждане така и спрямо
свършените дела. Това предполага възможността да се отделя по-голямо
внимание от съдиите на подготовката на делата, вземането на необходимите
мерки за по-бързото им решаване в разумни срокове и е предпоставка за
постановяването на качествени и обосновани съдебни актове.

 Месечната натовареност по щат на съдиите  през 2021 г. е 9.59 дела /по
дела за разглеждане/ и 7.02 дела /по свършени дела/. През 2020 г. този
показател е бил съответно 8.39 бр. дела и  6.26  бр. дела.

 Относно действителната натовареност на съдиите в сравнение с 2020 г.,
през 2021 г. се наблюдава увеличение - от 9.78 бр. дела на 12.79 броя дела
/спрямо разгледани дела / и  от 7.29 на  9.36 дела /спрямо  свършените дела/.
           Постъпилите първоинстанционни  граждански дела бележат намаление -
през 2020 г. те са били 72, през 2021 г. – 67. Свършените дела през 2020 г. са 44,
докато през 2019 г. са били 59.
          Постъпилите въззивни граждански дела бележат увеличение,  през 2020 г.
са били 360 бр. общо /въззивни- 258, частни- 102/, през 2021 г. - 390 бр.
/въззивни - 222 и 168 частни/.

 Увеличена е  висящността на гражданските и търговски  дела, в началото
на 2020 г. са останали несвършени 79 дела,  а в началото на 2021 г. -  този брой
е 98. В края на 2021 г. са останали несвършени общо 135 граждански и
търговски дела.

 През 2020 и 2021 г. година не са постъпвали жалби за определяне срок
при бавност.

В Окръжен съд - Силистра проверката установи 14 броя
първоинстанционни  граждански дела, които са образувани преди 2020 г. и са
останали неприключени към 31.12.2021 г., но към момента на проверката три
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дела са спрени, възобновени и насрочени в о.с.з. са 9 броя и и две са
приключени.
           Въззивни граждански дела от посочения критерий са само две, които са
спрени поради наличие на преюдициален спор.
          Проверката констатира само 4 търговски дела, образувани преди
01.01.2020 г. и неприключили към 31.12.2021 г.: от тях две дела са спрени, а
останалите две са приключили към момента на проверката с определение за
прекратяване.

           Проверката на първоинстанционните граждански дела установи
стремеж при всички съдии за срочно приключване на производствата. Липсва
изричен акт за образуване на делата, като в тази връзка е допустимо и да се
използва и щемпел, от който да е видно вида на делото и датата на образуване.
          Дейността им по образуването, движението и приключването на делата е
добре организирана, отдава се нужното значение на предварителната
подготовка на делото, разглеждането му в открито заседание протича стегнато
и често приключва в едно, най-много две съдебни заседания. В този стремеж те
са подкрепяни от много добрата работа на секретарите и деловодителите, с
които работят в екип и които изпълняват точно указанията им и своевременно
изпращат съобщения и призовки до страните.

Разпореждането на съда по чл. 129, ал. 1 ГПК, респективно по чл. 131
ГПК е постановявано незабавно, в деня, в който делото е предоставено на
съдията-докладчик, най-често на следващия ден след образуването му, или в
рамките на два до седем дни. По делата, по които, заедно с подадената искова
молба, е направено искане за обезпечение на предявените искове, съдията –
докладчик се е произнасял незабавно. Констатирани бяха случаи, при които
съдията- докладчик с ръкописен текст е  оставял без движение исковата молба
за внасяне на държавна такса, или разпореждането по чл. 131 ГПК не е било
пълно, а се изразява в текст със съдържание: „чл. 131 ГПК- за отговор“.
          Размяната на книжата обикновено не надвишава много едномесечния
срок за предвидения отговор на исковата молба по чл. 131 ГПК, тъй като
съобщенията се връчват бързо и при спазване на процедурата, с много редки
изключения, когато ответникът не е намерен на посочения в исковата молба
адрес и се е налагало извършване на служебни справки по Наредба № 14, за
регистриран настоящ и постоянен адрес. Размяната на книжата е продължила
по-дълго от два месеца, само в случаите, при които по реда на чл. 47 ГПК се е
налагало назначаване на особен представител.

Определението на съда по чл. 140 ГПК е постановявано винаги след
изтичане на срока за отговор на исковата молба, дори при постъпил по-рано
писмен отговор. Срокът, в който съдията-докладчик се произнася е обикновено
една седмица, в редки случаи /обикновено през съдебната ваканция/ – до месец
от изтичане на срока по чл. 131 ГПК.
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           Определенията по всички проверени дела съдържат проект на доклад, в
който съдията е посочил обстоятелствата, от които произтичат претендираните
права и възражения, дал е правна квалификация на правата, претендирани от
ищеца, както и на насрещните права и възражения на ответника,  определил е
правата и обстоятелствата, които се признават и тези, които не се нуждаят от
доказване, доказателствената тежест е разпределена между страните пълно и
конкретно. Съдът в определението си се произнася и по доказателствените
искания на страните, като допуска относимите и необходими доказателства.
          Първото съдебно заседание е насрочвано най-често в срок от 3 седмици
до един месец, като само при предстояща съдебна ваканция е насрочвано до 2
месеца. При отлагане на делата съдебни заседания са насрочвани след 1 месец
или до 2 месеца при дела със съдебни поръчки.

По постъпили молби с доказателствени или процесуални искания,
съдиите са се произнасяли предимно в рамките на три дни, в по-редки случаи
до 7 дни.
          Производствата по проверените дела, от образуването им до
постановяване на решението, обичайно продължават до три месеца или до шест
месеца. Делата се разглеждат и решават в първото открито съдебно заседание,
или в рамките на две редовни съдебни заседания, което говори за добра
предварителна подготовка на делото от страна на съдията-докладчик, преди
внасянето му за разглеждане в открито съдебно заседание.
          Причините за продължилите по-дълго производства по някои от делата са
обективни: конституиране на страни, удължаване на срока за изпълнение на
указанията на съда, установяване адрес на ответник, назначаване на особен
представител. Съдебни заседания са отлагани най-често за изготвяне на
заключение по допуснатата съдебна експертиза като по някои производства са
назначавани допълнителни експертизи по няколко пъти. В редки случаи
съдебни заседания са отлагани поради нередовна процедура по призоваване на
страна.

    През проверяваните периоди /2020 и 2021 г./ се установи само едно дело,
по които ходът по същество е бил отменен, което потвърждава извода за
задълбочена предварителна подготовка по делата от страна на съдиите. Този
факт се подкрепя и от констатираните подробни предварителни доклади по
делата, образувани по общия исков ред.

Проверката на спрените производства установи, че служба „Съдебно
деловодство” стриктно изпълнява заповедта на председателя на съда и
ежемесечно докладва делата. Извършват се справки по движение на
обуславящото дело и при отпадане на пречките по движението, спряното дело
се възобновява своевременно. Липсват данни по какъв начин и от кого е
извършвана справка за движението и приключването на дело, образувано пред
СЕС. В тази насока ръководството следва да предприеме съответните мерки.
            Делата по чл. 390 ГПК, за допускане на обезпечение на бъдещ иск се
образуват и разпределят и докладват в деня на постъпване на молбите. Съдиите
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са се произнасяли по молбата по чл. 390 ГПК в деня на подаването й, предвид
нормата на чл. 395, ал. 2 ГПК. Съдията-докладчик и съответният деловодител
следят служебно за спазване на определения срок за предявяване на
обезпечения бъдещ иск и при неизпълнение на задължението по чл. 390, ал. 3
ГПК от страна на молителя, допуснатото обезпечение служебно се отменя.
Съдебните състави са се съобразявали с ТР № 6/2013 г. от 14.03.2014 г. на
ОСГТК на ВКС при определяне на началната дата, от която започва да тече
срока по чл. 390, ал. 3, пр. 1  ГПК за предявяване на бъдещия иск.
            Проверката по срочността на постановяване на съдебното решение
установи,  че по  само по едно дело съдебният акт е постановен след срока,
регламентиран в чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК- гр. дело - № 307/2019,
обявено за решаване на 09.09.2020 г, решението обявено на 31.12.2020 г.

Проверката на въззивните граждански дела установи, че има две
неприключили дела, образувани преди 01.01.2020 г., като двете дела са спрени
към момента на проверката.
           Въззивните граждански дела в ОС– Силистра, както и
първоинстанционните, се образуват в деня на постъпването им, или на
следващия ден, след извършена проверка за редовност на исковите молби и
въззивните жалби и отстраняване на констатирани нередовности. По-дългия
срок от три-четири дни е само по време на празници или при постъпване на
книжата в края на петъчния работен ден.
          Делата се разглеждат от въззивни граждански състави, според
докладчика, определен при електронното разпределение на делото.    Членовете
на състава също се избират на случен принцип между останалите съдии.
            В срок от един ден до седем дни съдиите се произнасят с подробни и
мотивирани  определения по чл. 267 ГПК, в които вземат отношение по
редовността и допустимостта на жалбата, както и по направените
доказателствени искания, като при основателност, допускат поисканите
доказателства.
          Голяма част от въззивните граждански дела се обявяват за решаване в
първото съдебно заседание, което се насрочва до един месец от образуване на
делото. Повече от едно заседание се провежда обикновено, когато са допуснати
доказателства във втората инстанция, с цел тяхното събиране. Само по 8 дела
решенията са обявени след изтичането на срока по чл. 235, ал.5 ГПК.
           Причини за продължилите по-дълго производства  и отлагане на съдебни
заседания: нередовна процедура по призоваване на страни, обикновено с
неуточнен адрес, неизготвени в срок заключения по допуснати експертизи,
спиране на производството, макар и за кратко време.
           Постъпилите касационни жалби се администрират своевременно относно
редовност и размяна на книжата, след което незабавно се изпращат на
касационната  инстанция. Констатирани бяха разпореждания, написани с
ръкописен текст върху въззивната жалба.
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           През проверяваните периоди няма случай на отменен ход по същество.
   Проверката по делата, разгледани по реда по реда на Глава Двадесет и

пет от ГПК „Бързо производство” установи, че решенията по всички дела са
постановени в срока по чл. 316 ГПК. Производството обикновено продължава
от един до три месеца от датата на образуване на делото. На папките на делата е
поставен жълт стикер.

Проверката на търговски дела установи, че делата се образуват в деня
на постъпването на исковата молба, по изключение – на следващия ден.
          Констатирано е, че в ОС- Силистра като търговски дела се образуват
производствата по искови молби на физически лица срещу застрахователи за
обезщетения на вреди, причинени от деликт. По правния си характер тези
производства имат гражданскоправен характер, не попадат в нито една от
хипотезите на чл. 365 ГПК, поради което липсват основания да бъдат
образувани като търговски.  Тази практика следва да бъде преустановена за в
бъдеще.
           В ОС Силистра се установиха само 2  търговски дела, образувани преди
2020 г., които не са приключили, поради спиране на производството.
            Разпореждането на съда по редовността на исковата молба, респ. по чл.
367 ГПК, е постановявано в деня на образуването му или на следващия ден. В
процедурата по размяна на книжата, съдът се е произнасял своевременно, като
периодът на двойната размяна обичайно е два – три месеца, по изключение –
повече от три месеца. Когато от ответниците не са постъпвали отговори на
исковата молба периодът се е съкращавал на един месец.
          Определението по чл. 374 ГПК е постановявано както с изтичане на срока
за представяне на допълнителен отговор, респ. след изтичане на двуседмичния
срок при непредставен отговор на исковата молба. Съдът е изготвял и
съобщавал на страните проект на доклад по делото.
          Първото съдебно заседание е насрочвано в срок до 1 месец. При даване
ход на делото съдът е извършвал устен доклад, или е обявявал за окончателен
проекта на доклада, съобщен на страните с определението по чл. 374 ГПК. При
отлагане на делата съдебни заседания са насрочвани най-често след месец, в
периода на съдебната ваканция и след 2 месеца..
          Подадените срещу постановените решения въззивни жалби са
администрирани своевременно. Констатирани бяха разпореждания, изписани с
ръкописен текст върху жалбите, обикновено задължения за внасяне на
държавна такса, или представяне на преписи.
           Проверката констатира, че производствата приключват най-често с
провеждане на 2 или 3 съдебни заседания. Причините за отлагане на съдебни
заседания са обективни: за изготвяне на заключение по допуснатите от съда
експертизи; поради нередовна процедура по призоваване на страна, за събиране
на допуснати в първото с.з. доказателства.
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          През проверявания период е допусната отмяна на определение, с което е
даден ход по същество по 4 дела, като причините са: пропуск на съда да се
произнесе по доказателствени искания или да приеме доказателства, както и
настъпило частно правоприемство в процеса. На фона на разгледаните дела
този брой дела е незначителен.
          Проверката на спрените на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, както и
на основание чл. 629, ал. 3 ТЗ, търговски производства установи, че  се
извършват справки за движението на обуславящите производства.
          Всички актове, с изключение на 29 са постановени в предвидения
процесуален срок по чл. 235, ал.5 ГПК. Забавата е в рамките от 1 до 3 месеца,
обикновено в рамките на 3 до 10 дни и се обяснява с  правната и фактическа
сложност на търговските спорове и обсъждането на голям обем доказателства,
усложняване на процеса, като причина следва да се отчете и извънредното
положение в страната, свързано с епидемичната обстановка.

Проверката на делата, образувани по реда на чл. 625 и сл. от ТЗ
установи, че за двете години са образувани общо 31 дела, от които само две
дела не са приключили в първата си фаза към момента на проверката: т.д. №
107/2021 и т.д. № 108/2021 - спрени с определение от 05.07.2021 г. до
приключване с окончателен съдебен акт т.д. № 117/2021 и т.д. № 118/2021 г.
            Делата са образувани и разпределени в деня на подаване на молбата
измежду двамата съдии. С разпореждането за насрочване на делото съдът се е
произнасял по доказателствените искания, назначавал е експертизи, изисквал е
справки от съответните институции.
           Първото съдебно заседание е насрочвано в срок до две седмици. При
отлагане на делата съдебни заседания са насрочвани в интервал от една
седмица до един месец.
           Съдебните заседания са отлагани най-често за изготвяне на заключение,
включително и за изготвяне на заключение по поставени допълнителни
въпроси към вещите лица. В по-редки случаи съдебни заседания са отлагани
поради нередовна процедура по призоваване на длъжник или кредитор, или за
събиране на доказателства, които са посочени допълнително от страните.
           Проверката констатира, че съдът е указвал да се връчи на длъжника
препис от молбата по чл. 625 ТЗ, ведно с разпореждането /определението за
насрочване на делото, даван е подходящ срок за представяне на доказателства.
           Производствата в първата фаза са приключвали обикновено с решение по
чл. 632 ТЗ,  по- рядко с решение по чл. 630 ТЗ. Производствата по първата фаза
на несъстоятелността са приключили в предвидения законен тримесечен срок,
само едно дело /т.д. №1/2021, образувано на 06.01.2021 г., дата на обявяване на
решението - 05.07.2021 г./ този срок не е спазен поради обективни причини,
свързани с пречки при изготвяне на назначените експертизи, нередовно
призоваване на страните.
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Проверката по движението и приключването в установените срокове
на първоинстанционните граждански дела, търговските дела и въззивните
граждански дела установи, че съдиите от гражданско и търговско отделение
полагат системни усилия за ритмично разглеждане на делата, с цел
приключването им в кратък срок, като по-голяма част от тях приключват в
тримесечен срок.
           През 2020 г. са свършени общо 329 граждански дела, или 44.57%, през
2021 г. – 437 дела или 51.90%.
          През 2020 г. са свършени 93 бр. търговски дела или 12.38%, през 2021 г. –
162 дела или 19.24%.
          През 2020  г. в 3 мес. срок са свършени 82% от  гражданските дела, 60 %
от търговските, за частните дела този процент е 100 %.
          През 2021 г. в 3 мес. срок са свършени 80 % от гражданските дела, 61% от
търговските,  за частните дела този процент е 100 %.

           Преодолени са констатираните при предишната проверка на ИВСС през
2014 г. слабости и пропуски в работата на съда, свързани с отмяна на
определението за даване на ход по същество. Намалял е броя на делата, по
които се допуска неспазване на срока по чл. 235, ал.1, т. 5 ГПК, установен е
малък брой решения, но при констатираната натовареност на съдиите с
търговски и граждански дела, освен това и участието им във въззивни
наказателни състави и даване на дежурства по наказателни дела,  проверката
счита този факт в рамките на допустимото. От друга страна обикновено
забавата е в рамките от няколко дни до две седмици и се обяснява с
фактическата и правна сложност на делата, както и установената  епидемичната
обстановка в страната в определен период.

          В годишния отчетен доклад за работата на ОС- Силистра през 2021 г. се
съдържат данни за натовареност на съдиите, разглеждащи наказателни и
граждански дела. При съпоставка на тези данни може да се направи извод, че
наказателните съдии са с по - малка натовареност.

През 2021 г. показателят средна натовареност по щат при гражданските
съдии е съществено завишен, съпоставен с предходните години.
         Натовареността по щат за 2021 г. за гражданските съдии е 18,25 спрямо
делата за разглеждане и 12,14 спрямо свършените дела. Действителна
натовареност, спрямо делата за разглеждане е 21,90 и спрямо свършените дела
е 14,57.

В предходните две години показателите са както следва:
          За 2019 г. натовареността по щат за гражданските съдии е 7,92 спрямо
делата за разглеждане и 5,44 спрямо свършените дела, а за 2020 г. е 8,00 спрямо
делата за разглеждане и 6,85 спрямо свършените дела.
         Натовареността по щат за 2021 г. в наказателно отделение, спрямо
делата за разглеждане е – 7,08, а спрямо свършените дела – 6,75. Действителна
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натовареност, спрямо делата за разглеждане е 12,79 и спрямо свършените дела
е 9,36.
          За 2019 г. натовареността по щат в наказателно отделение е 8,08 спрямо
делата за разглеждане и 7,58 спрямо свършените дела, а за 2020 г. е 9,86 спрямо
делата за разглеждане и 9,00 спрямо свършените дела.
         През 2021 г. показателят средна натовареност по щат е занижен
съпоставен с предходните година.
         Натовареността по щат за съда общо е 9,59 спрямо делата за разглеждане
и 7,02 спрямо свършените дела.
         Постъпилите наказателни дела в съда бележат тенденция за намаляване на
броя им:
          2020 година – 337 дела, от тях  НОХД – 55 бр.; ЧНД – 193 бр.;АНД – 3
бр.; ВНОХД – 25 бр.; ВНЧХД – 12 бр.; ВЧНД – 47 бр. и ВАНД – 2 бр.;
          2021 година – 224 дела, от тях: НОХД – 35 бр.; ЧНД – 121 бр..; АНД – 2.;
ВНОХД – 24 бр.; ВНЧХД – 9 бр.; ВЧНД – 28 бр. и ВАНД -5 бр.;
         Съобразявайки изложените данни, проверяващият екип намира основание
да направи препоръка за изключването на гражданските и търговски съдии в
графиците за дежурства по наказателни дела, като по този начин ще им се
осигури повече време за разпределените им дела.

От друга страна се установи, че двамата съдии, разглеждащи граждански
дела - първоинстанционни и въззивни, разглеждат повече дела и са по-висока
натовареност от търговските съдии, които също са двама. Този извод се
подкрепя и от статистическите данни, сочещи, че в съда през 2020 г. са
образувани 21 производства  по искове на КПКОНПИ, а през 2021 г. – 15 броя,
които са били спирани през 2020 г. и 2021 г. на основание чл. 631 ГПК до
постановяване на решение по дело на СЕС по дело № С-319/19. Тези
производства са възобновени в края на 2021 г. и началото на 2022 г., като част
от тях са приключили с решение или определение, по други предстои
постановяване на съдебен акт. Освен тези първоинстанционни граждански дела,
въззивни граждански дела с предмет присъждане на обезщетения по ЗМВР
също са били спирани на основание чл. 631 и 637 ГПК до произнасяне на
решение по дело № С-262/2020 г. на СЕС и впоследствие възобновени, като
някои от тях са приключили с решение, други са насрочени в открити съдебни
заседания. Към момента на проверката 23 бр. дела с посочения предмет са
насрочени в о.с.з. в периода 25.10.2022 г. – 06.12.2022 г.

В тази връзка е необходимо да се преосмисли решението, взето на
последното ОС на съдиите през октомври 2021 г. за трансформиране на
незаетата бройка граждански съдия в търговски съдия. Удачно би било и
делата, образувани по искове, предявени от КПКОНПИ да се разпределят за
разглеждане на гражданските и търговските съдии, който въпрос следва да се
обсъди на общо събрание на съдиите. С цел разтоварване на гражданските
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съдии следва са се обсъди и участието на търговските съдии в разглеждане на
въззивни граждански дела.
          Извършената проверка на административната дейност на ОС–Силистра
налага извод за много добра организация, както на работата на председателя
и заместник- председателя на съда и съдиите, така и на работата на съдебните
служители.

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

                                   ПРЕПОРЪКИ:

I. Председателят на ОС – Силистра да упражни правомощието си по
чл. 86, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт и свика общо събрание на
съдиите, на което:

1. Да запознае съдиите с констатациите от извършената комплексна
планова проверка;

2. Да се обсъдят следните въпроси:
- необходимостта разглеждането на първоинстанционни граждански

дела да се обезпечи от три постоянни състави ;

 -  в разпределението и разглеждането на въззивните граждански дела да
участват всички съдии от Гражданското отделение, включително съдиите,
разглеждащи търговски дела;

 - да се преустанови участието на гражданските съдии в дежурства по
наказателни дела.

ІІ. Съдиите от ОС – Силистра своевременно и в изискуемата форма да
извършват процесуалните действия, свързани с размяната на книжа по исковите
производства, стриктно да спазват предвидения в чл. 235, ал. 5 ГПК срок за
изготвяне на съдебните актове, както и да постановяват мотивирани
разпореждания със съдържание отговарящо на чл. 406 ГПК по молби за
издаване на изпълнителен лист, като преустановят практиката си да изписват с
ръкописен текст върху молбите „Да“.

ІІІ. Председателят на Окръжен съд – Силистра да упражни
правомощията си по чл. 86, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, като
предприеме мерки относно:

1.Упражняване на контрол върху срочността на извършване на
процесуалните действия, свързани с администриране движението на делата при
оставяне на производствата без движение, конкретно да се извършват и
отбелязват справки по движението на преюдициалното дело, разглеждано в
СЕС;



2. YnpaNHflBaHe Ha KOHTpOJI Bbpxy cpoqHocTTa Ha IIOCTaHOBeHI4Te pelxeHl4t

Ha crgr4pn" oi OC - Cranracrpa' c IISJI HeAolycKaHe Ha flpocpoqllfl' trpn I'I3rorBfHe Ha

cbAe6HI4Te aKToBe, [peABI{A 'rn' 235, at' 5 ffIK' KaKTo v Aa cneAll crpl'IKTHo 3a

Ll3rIbJrHeHI4eroHarIpeArIppIeTLITeMepKHBTUI3I',IBpb3Ka;
3. YnpaxHf,BaHe Ha CTpLIKTeH KOHTpOJI 3a CIIa3BaHe Ha pa3[I0peg6ara Ha qJI'

360a 3CB, KaTo HeAoIIycKa pbKonl4cHo IIocTaHoBtBaHe Ha cbAe6nu aKToBe Bbpxy

Apyfr{ AoKyMeHrr Lr HeorfoBapflIIlll Ha I{3LIcKyeMaTa Qoptua u cbAbpxaH.I/e'

4. /1a11peAllpueMe MepKI{ orHocHo cTpI'IKTHoTo c[a3BaHe Ha pa3ropeA6ara

Ha rrJr. 80, an. l, r.2^u r.3IIAC npu olpeAentHe HaBI4Ila Ha Aenara' o6pa:ynaHll ro

r{cKoBrr Mon6u Ha olr3r,rqecKrr nHrla cpeqy 3acTpaxoBaTeJII4 3a O6e3[IeTeHHt Ha

BpeAI'I, [pI{quHeHI4 OT AeJII{KT.- 
5. [a rpeArrplreMe MepKu rpa)KAaHcKHre v rbpfoBcKllre Aena Ia ce

o6pasynar c pr3plrqeH aKT, KarO 3a rlenTa Moxe Aa ce rIoJI3Ba IrIeMrIen c onpeAeneH

TCKCT.

Hacrosqusr aKT Aa ce I43IIpaTI'I Ha llpeAceAaTels Ha OKpb)KeH cbA -
CutruCrpa. KOfiTO B eAHoCeAM[rIeH cpOK OT [OnyqaBaHeTO Iury Aa 3aIIO3Hae C Hero

cbnunre r{ cbAe6Hlrre cny>tcr4Terrv r4 yBeAoMkr He3a6aBHo TJIaBHLIfl I'IHcleKTop Ha

Irlscuerropara rurra BCC 3a r43rrbJrHeHlrero Ha roBa cBOe 3aAbDKeHI{e' Karo I43[parl4

LI CIIIICbK C IlaTA U TIOAIM Ha rIpoBeptBaHI4Te CTAT4Id'

B eAgoceAMuqeH cpoK oT Lr3TlrrraHe Ha cpoKa 3a kI3TITJIHeHI{e Ha IIpenopbKI{Te'

Ha ocHoBaHI4e ul. 58, ffi.2, BbB Bp. c 4JI. 4 3CB, [peAceAarelqr Ha OKpb)KeH cbA-

Cunucrpa Aa yBeAoMr.r rJraBHr{r HucreKrop Ha I4ncuexropara KbM BCC 3a

IIpeAnp[eTLITe MepKI'I B Ll3ubJIHeHue Ha IIpeIIOpbKIaTe'- 
Ctta.q I43THrIaHe Ha cpoKa IIo qJI. 58, a-n. 3, uzp. BTopo 3CB - rrpu nurrca Ha

rrocTbrrr,rJrr4 Bb3pa)KeHr4{, a rrpH IIOcTbIII'IJTLT TaKI{Ba cneA IIpolI3HactHeTo Ha

1.;raBHLrr lrHcrreKTop Ha I4BCC rro rflx, Korrue or aKTa, BeAHo c Bb3pa)KeHVflTa vr

peureHr4sra rro rrx Ha fJraBHurI I{HcneKTop lnpw IIocrbrII,IJIU Bb3pa)KeHl4fl/ Ha

eneKTpoHeH HocIITen Aa ce l{3upaTf,T Ha llpeAceAaTent Ha AIIeJIa H cbA - BapHa

r,1 Ha rrpeAcraBJItBaIrInS clAnirc:Kara KoJIefHt Ha Buculus BET.

IIHCTIEKTOP:

JIIOEOM

CK

101

WW


