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                             ОБЩИ ЧАСТИ 

 

Проверката в Районен съд- Тутракан е извършена в периода  

24.02.2014г.- 25.02.2014г., в изпълнение на Заповед № ПП-01-12/21.02.2014г. 

на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, от 

инспектор Светлана Бошнакова и експертите Атанас Попов и Костадин 

Ликоманов. 

 

          Цел на проверката е цялостен анализ и оценка на: организацията на 

административната дейност на Районен съд- Тутракан; организацията по 

образуване, движение и приключване на гражданските дела в Районен съд –

Тутракан; организация по приключване на гражданските дела в 

законоустановените срокове; приключилите граждански дела; констатиране 

на противоречива практика. 

Обхват: Проверката обхваща всички граждански дела образувани и 

разгледани в Районен съд – Тутракан през проверявания период. 

Проверяван период: Проверяваният период включва времето от 

01.01.2012г. – 31.12.2013г. 

Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови 

проверки. 

Методът на проверката е непосредствена проверка на деловодните 

книги и делата; анализ на документацията, индивидуални беседи и разговори. 

 

Проверката констатира следното: 

 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ. 

НАТОВАРЕНОСТ НА  СЪСТАВИТЕ ПО 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА.  УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

 

Административното и организационното ръководство на Районен съд- 

Тутракан през 2012г. и през 2013г. е осъществявано от Председателя на 

съда, съдия Спас Маринов Стефанов.  

В Районен съд- Тутракан през проверявания период, по граждански 

дела са правораздавали съдиите Гергана Великова Недева, Георги 

Манолов Георгиев, Спас Маринов Стефанов, Владимир Николаев 

Легарски. Съдия Георги Георгиев заема длъжността съдия в Районен съд 

Тутракан от 28.06.2012г. Със Заповед № 1644/29.10.2013г. на Председателя 
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на ВКС, съдия Гергана Недева е командирована в Районен съд Самоков за 

срок повече от три месеца, а от 04.03.2014г. е преназначена на длъжност 

„съдия”  в Софийски Районен съд. 

В съда е създадена организация за специализация на съдиите по 

гражданско правна и наказателно правна материя, За проверявания период 

граждански дела в открити съдебни заседания преимуществено са 

разглеждани от съдиите Недева и Георгиев, като същите видно от 

представените „Правила за случайно разпределение на делата на основание 

чл.9 от ЗСВ” имат 100% натовареност. Наказателните дела от общ характер за 

проверявания период са разглеждани от съдия Легарски при определена 100% 

натовареност и съдия Стефанов при определена 75% натовареност. Предвид 

по-големия брой   граждански дела в Районен съд Тутракан, в „Правилата” за 

е посочено  че съдия Стефанов е на пълна натовареност при  разпределението 

на дела по чл.410-417 ГПК, дела по Закона за закрила на детето/ЗЗДт/, Закона 

за гражданската регистрация/ЗГР/ и разрешения по Семейния кодекс/СК. 

Съдия Легарски е на пълна натовареност при  разпределението на дела по 

чл.410-417 ГПК, и на производства по Закона за защита от домашно 

насилие/ЗЗДН/. 

 Всички дела се разпределят по реда на чл.9 от ЗСВ. Определянето на 

съдия-докладчик се извършва от Председателя на съда съобразно 

поредността на постъпването на преписката в съда, чрез случайно електронно 

разпределение на делата, посредством програмата предоставена от ВСС – 

“Law Choice”. Бързите производства се разпределят на  дежурен съдия 

определен за конкретния ден от седмицата. Отсъстващите за 5 и повече дни 

съдии се изключват от системата за разпределение на делата. Промяна и 

преразпределение на определения съдия докладчик се прави при отвод или 

друга обективна причина, налагаща продължително отсъствие, като 

причината за преразпределение задължително се мотивира от разпределящия. 

             На дежурен съдия се разпределят молбите по чл.390 от ГПК за 

предварително обезпечение на бъдещ иск, молби за издаване на разрешение и 

удостоверение по Семейния кодекс, /молби по чл.18 от ЗЗДН/, молби за 

изпълнение на съдебни поръчки и молби за отказ от наследство. Дежурствата 

се определят с ежемесечен график. 

В Районен съд Тутракан, е въведена АСУД, разработена от 

„Информационно обслужване” АД, която позволява да бъдат отразявани 

всички съдопроизводствени действия и да бъдат извършвани бързи справки. 

В системата се прилагат копия от постановените съдебни актове, което 

осигурява откритост, достоверност и пълнота на информацията, в 

съответствие с разпоредбата на чл.86, ал.1 от ПАРОАВАС/отм./.  
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          В съда се водят всички книги и регистри предписани от 

ПАРОАВАС/отм./. Книгите  и регистрите  се водят  редовно, като книгата за 

открити заседания е обща за съдебните състави. Съдебните актове се 

публикуват на интернет страницата на съда в съответствие с разпоредбите на 

ЗЗКИ и ЗЗЛД и се вписват в регистъра по чл.235, ал.5 от ГПК. 

Бързите производства по чл.310 от ГПК са отбелязани в книгата за 

открити заседания,  като папките на делата са маркирани с жълт етикет, 

съобразно изискванията на чл.92, ал.5 от ПАРОАВАС/отм./. 

Разпорежданията на председателите на състави се изпълняват в срок от 

съдебния секретар и деловодител. Деловодството и дейността на съдебните 

секретари са добре организирани, поради което не стават причина за забавено 

движение на дела.  

          В хода на проверката бе установено, че в съда се отсрочват цели 

съдебни заседания. През 2012г. съдия Недева е отсрочила три заседателни 

дни поради ползване платен годишен отпуск и четири заседателни дни 

поради временна неработоспособност, а съдия Георгиев един заседателен 

ден, поради служебен отпуск /участие в семинар/. През 2013г. съдия Недева е 

отсрочила един заседателен ден поради служебна командировка/участие в 

семинар/ и един заседателен ден поради ползване платен годишен отпуск. Не 

е създадена организация за заместване на отсъстващия докладчик. 

          Делата се насрочват ритмично и през кратки интервали.  

          Няма изгубени или унищожени дела, преди изтичане срока на 

съхранението им.  

Съгласно Заповед № 80/05.06.2009г. на Председателя на Районен съд 

Тутракан, спрените дела се проверяват ежемесечно. 

Дейността по прилагане на Наредба № 14/19.11.2009г., за реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”,  

е регулирана със Заповед № 59/07.04.2010г. на Председателя на Районен съд 

Тутракан. Определен е служител за работа със системата. 

 Няма изгубени и унищожени дела. 

 

 

2. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДА 

ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

По данни от Справки за дейността на съдиите за 2012г., в Районен съд-

Тутракан са разгледани 779 граждански дела, включително граждански дела, 

бързи производство по чл.310 от ГПК, административни дела, частни 

граждански дела, заповедни производства по чл.410 и чл.417 от ГПК и други.  

Приключени са 683 дела или 87,7 % от делата. Висящността на съда е 
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намалена от 102 дела в началото на периода, на 96 дела в края на периода или 

с 6 дела. 

По данни от Справки за дейността на съдиите за 2013г., в Районен съд-

Тутракан, са разгледани 756 граждански дела, включително граждански дела, 

бързи производство по чл.310 от ГПК, административни дела, частни 

граждански дела, заповедни производства по чл.410 и чл.417 от ГПК и други. 

Приключени са 641 дела или 84,8 % от делата. Висящността на съда е 

увеличена от 96 дела в началото на периода на 115 дела в края на периода или 

с 19 дела.  

 

                                       3. УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

Материалната база на ТРС  е добра и достатъчна за работата на съда. 

Съдиите   разполагат със самостоятелни климатизирани кабинети, и са 

оборудвани с  персонални компютърни конфигурации. Съдът разполага 

достатъчно съдебни  зали, което позволява безпрепятствено правораздаване 

на гражданските състави. 

 

 

 

       ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ В 

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

 

              

                                    СЪДИЯ ГЕРГАНА НЕДЕВА 

 

Съдия Гергана Недева е с 8 годишен стаж по чл.164 от ЗСВ.  

Видно от справките за дейността на съдиите в Районен съд Тутракан, 

през 2012г. съдия Недева е разгледала 340 граждански дела в открито и 

закрито заседание. Свършени са 277 дела или 81,5 % от делата. Висящността 

на състава е намалена в края на 2012г. от 101 дела на 63. През 2013г. съдия 

Недева е разгледала 158 дела, като всичките са приключени. 

От предоставените за целта на проверката справки е видно, че през 

2012г. съдия Недева е насрочила 276 граждански дела в 68 открити заседания. 

Средно в заседание са разглеждани 4 дела. Приключени са 155 дела, като 141 

от тях са приключени с решение и 14 дела са прекратени. Съотношението 

приключени и насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер 

на 56,2%.  

През 2013г. съдия Недева е насрочила 169 дела в 62 открити съдебни 

заседания. Средно в заседание са разглеждани по 2,7 дела. Приключени с 
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решение са 76 дела и с определение за прекратяване 4 дела, или общо 80 дела. 

Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 47,5 %.  

Общо за проверявания период са насрочени 445 дела, от които 

приключени с решение са 217 дела и с определение за прекратяване 18 дела. 

Средната ефективност на правораздаване за проверявания период възлиза на 

53%.  

Проверката на случайно избрани граждански дела, разгледани в 

открито заседание от съдия Гергана Недева показа следното: 

Бяха проверени гр.д. №№ 464/2012г; 264/2013г; 330/2013г; 235/2010г; 

201/2011г; 48/2012г; 5/2012г; 88/2012г; 262/2012г; 532/2012г; 312/2012г; 

26/2012г; 104/2013г; и др. 

           Съдия Недева проверява редовността на исковите молби  и се 

произнася с Разпореждане по чл.131 от ГПК в деня на разпределянето на 

делата, или в следващия ден. Съобщенията до ответника, ведно с исковата 

молба и книжата по делото, се изпращат в деня на произнасяне на съда, или 

най-късно  на следващия ден. 

След изтичане на едномесечния срок по чл.131 от ГПК, съдия Недева се 

произнася незабавно с определение по чл.140 от ГПК. Определенията 

съдържат произнасяне по доказателствените искания на страните и по 

допускане на доказателствата, Делата се разглеждат обикновено в едно или 

две съдебни заседания. 

            Случаите на отлагане на делата поради непризовани или късно 

призовани страни са редки. При извършване на проверката не са 

констатирани случаи на оставяне без движение на исковата молба, или 

прекратяване на съдебното производство, поради недопустимост на иска, 

забелязани в открито съдебно заседание. 

Съдия Недева е постановила едно определение за отменен ход по 

същество, по гр.д.№ 181/2007г. По посоченото дело,  в срока за произнасяне 

по чл.235, ал.5 ГПК съдът  е констатирал, че ищецът не е отстранил 

нередовностите на исковата молба, отменил е определението си за даване на 

ход по същество и е прекратил производството по делото. Следвало е съдът 

да констатира нередовността на по ранен етап на процеса, още повече 

предвид обстоятелството, че делото е разглеждано няколко години.   

Проверката на гражданските дела разглеждани по правилата на Глава 

ХХV от ГПК „Бързо производство” показа, че визираните срокове в чл.310 

и сл. от ГПК се спазват стриктно от съдия Недева. Изключение са гр.д.№ 

9/2012г; гр.д.№ 548/2012г. и гр.д.№ 217/2012г. по които съдът е забавил 

произнасянето по чл.311,ал.1 от ГПК. Причината за това забавяне е 

обективна, ползването на отпуск от съдия Недева, което показва, че при 
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разпределение на „Бързите производства” следва отсъстващия съдия да се 

изключва от електронното разпределение, с цел спазване на законово 

определените срокове. 

              При проверката не се констатира нарушение на разпоредбата на 

чл.312, ал.1 от ГПК, относно срока за изготвяне на доклад по делото и за 

определението за насрочване на същото.   Прилага се разпоредбата на чл.315, 

ал.2 ГПК, относно посочване на дата за произнасяне с решение, с изключение 

на гр.д.№ 9/2012г. и гр.д.№ 54/2013г., в които такава дата не е посочена. 

Спазва се и нормата на чл.316 от ГПК за постановяване на решението в 

двуседмичен срок след заседанието, в което е приключило разглеждането на 

делото. Констатирано беше неспазване на посочения срок  единствено по 

гр.д.№ 9/2012г., по което  решението е постановено един месец след срока по 

чл.316 ГПК. От предоставената за целта на проверката справка е видно, че в 

двуседмичния срок за произнасяне с решение, съдия Недева не е била в 

отпуск.  

              Видно от предоставените за целта на проверката справки, през 

проверявания период, съдия Недева е постановила 72 съдебни решения извън 

срока по чл. 235, ал.5 от ГПК. Всички просрочия са в рамките на разумния 

срок по чл.13 от ГПК, но следва да се отбележи, че по гр.д.№ 91/2010г., 

гр.д.№ 36/2011г., гр.д.№ 676/2011г., гр.д.№ 754/2011г., и  гр.д.№ 414/2011г. 

съдебните актове са постановени между един и два месеца след срока по 

чл.235, ал.5 ГПК, а съдебното решение по гр.д.№ 28/2011г. е постановено със 

забава над 2 месеца от посочения срок. Въпреки, че не излизат извън срока по 

чл.13 от ГПК, подобни забавяния при решаването на делата не е следвало да 

бъдат допускани както с оглед невисоката натовареност на състава, така и 

предвид не особено високата фактическа и правна сложност на съдебните 

казуси. 

            По отношение качеството на работа бе установено, че през 

проверявания период са обжалвани 59 съдебни акта, постановени от съдия 

Гергана Недева. Изцяло потвърдените съдебни актове са 32 или 55%, което 

показва добро  качество на правораздаване, но явно има резерви за 

повишаването му. 

             

  СЪДИЯ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

 

Съдия Георги Георгиев е с 1 година и 6 месечен стаж по чл.164 от 

ЗСВ.  

Видно от справките за дейността на съдиите в Районен съд Тутракан, 

през 2012г. съдия Георгиев е разгледал 114 граждански дела в открито и 

закрито заседание. Свършени са 82 дела или 72 % от делата. Висящността на 
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делата на състава в края на 2012г. е била 32. През 2013г. съдия Георгиев е 

разгледал 279 дела. Свършени са 166 дела или 59,5 % от делата. Висящността 

на делата на състава се е увеличила от 56 в началото на периода до 113 в края 

на същия. 

От предоставените за целта на проверката справки е видно, че през 

2012г. съдия Георгиев е насрочил 36 граждански дела в 26 открити заседания. 

Средно в заседание са разглеждани 1,4 дела. Приключени са 16 дела, всички 

от които със съдебно решение. Съотношението приключени и насрочени дела 

показва коефициент на ефективност в размер на 45%.  

През 2013г. съдия Георгиев е насрочил 168 дела в 79 открити съдебни 

заседания. Средно в заседание са разглеждани по 2,1 дела. Приключени с 

решение са 83 дела, всички от които със съдебно решение. Съотношението 

приключени и насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер 

на 49,5 %.  

Общо за проверявания период са насрочени 204 дела, от които 

приключени с решение са 99. Средната ефективност на правораздаване за 

проверявания период възлиза на 48,6%. Ефективността на правораздаване на 

съдия Георгиев не е висока, но обяснима предвид краткия му съдийски стаж. 

Проверката на случайно избрани граждански дела, разгледани в 

открито заседание от съдия Георги Георгиев показа следното: 

Бяха проверени гр.д. №№ 110/2013г; 167/2013г; 633/2012; 149/2013; 

57/2013; 2/2013г; 355/2013; 246/2013; 39/2013, 487/2012; 638/2012;  

270/2013г; 304/2012г; 88/2013г; 148/2013г; 419/2013 и др. 

           Съдия Георгиев проверява редовността на исковите молби  и се 

произнася с Разпореждане по чл.131 от ГПК без забавяния, като съобщенията 

до ответника, ведно с исковата молба и книжата по делото, се изпращат в 

деня на произнасянето на съда, или най-късно  на следващия ден. 

След изтичане на едномесечния срок по чл.131 от ГПК, съдия Георгиев 

се произнася незабавно с определение по чл.140 от ГПК. Определенията 

съдържат произнасяне по доказателствените искания на страните и по 

допускане на доказателствата, които са допустими,  относими и необходими. 

Делата се разглеждат обикновено в едно, или две съдебни заседания. 

            Случаите на отлагане на делата поради непризовани или късно 

призовани страни са единични. При извършване на проверката не са 

констатирани случаи на оставяне без движение на исковата молба, или 

прекратяване на съдебното производство поради недопустимост на иска, 

забелязани в открито съдебно заседание. 

За проверявания период се констатираха 4 дела, разгледани от  съдия 

Георгиев, а именно гр.д.№ 304/2012г., 39/2013г., гр.д.№ 88/2013г. и гр.д.№ 

148/2013г., по които има постановени определения за отменен ход по 
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същество. Причината за възобновяване на производството по посочените 

дела е неизяснена фактическа обстановка и необходимост от събиране на 

нови доказателства. Следва обаче да отбележим, че и четирите дела се 

отличават с фактическа и правна сложност, както и обстоятелството, че съдия 

Георгиев правораздава само от година и половина, поради което не следва да 

се приема, че забавянето в производството е резултат на проявено от него 

небрежно отношение.  

           Проверката на съдебните граждански дела разглеждани по правилата 

на Глава ХХV от ГПК „Бързо производство” установи, че визираните в 

чл.310 и сл. от ГПК срокове се спазват от съдия Георгиев. По всички 

проверени дела съдия Георгиев е извършвал проверка на исковата молба по 

чл.311, ал.1 ГПК, в деня на постъпването и, или на следващия работен 

ден.Така е по гр.д.№309 /2012г., гр.д.№ 24/2013г., гр.д.№ 79/2013г., гр.д.№ 

375/2013г., гр.д.№ 419/2013г., гр.д.№ 481/2013г., гр.д.№ 564/2013г. и гр.д.№ 

566/2013г.По четири от проверените граждански дела се установи неспазване 

на алтернативния срок за произнасяне по  чл.312, ал.1 ГПК. Но от 

предоставената за целта на проверката справка е видно, че съдия Георгиев 

през визираните периоди е ползвал служебен отпуск за обучение в НИП. 

Въпреки, че посочените забавяния се дължат на обективна причина, отново 

следва да посочим, че с цел спазване на императивните срокове по Глава 

ХХV от ГПК, следва отсъстващите съдии да бъдат изключвани от 

електронното разпределение на дела. 

При проверката се констатира спазването на разпоредбата на чл. 315, 

ал.2 ГПК, относно посочване на дата за произнасяне с решение/ с изключение 

на гр.д.№ 24/2013г./, както и спазване на нормата на чл.316 от ГПК за 

постановяване на решението в двуседмичен срок, след заседанието, в което е 

приключило разглеждането на делото.  

  Видно от предоставените за целта на проверката справки, през 

проверявания период съдия Георгиев е постановил 23 съдебни решения извън 

срока по чл.235, ал.5 от ГПК,,като просрочието е между един и 30 календарни 

дни.Малко по-голямо забавяне съдът е допуснал при постановяване на 

решенията  по гр.д.№ 304/2012г.; гр.д.№ 293/2013г; гр.д.№ 404/2011г;  и 

гр.д.№ 195/2013г., - между 1-2 месеца след едномесечния срок по чл.235 ал.5 

от ГПК. Въпреки, че просрочието при решаването на делата не надвишава 

срока по чл.13 от ГПК, не следва да бъде допускано предвид невисоката 

натовареност на състава.  

            По отношение качеството на работа проверката установи, че през 

проверявания период са обжалвани 24 съдебни акта, постановени от съдия 

Георги Георгиев. Видно от представената за целта справка изцяло 

потвърдените съдебни актове са 8 или 34%. Предвид малкия брой върнати от 
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въззивната инстанция дела, не може да се направи категоричен извод за 

качеството на работа. 

 

                               СЪДИЯ СПАС СТЕФАНОВ 

 

Съдия Спас Стефанов е с 16 годишен стаж по чл.164 от ЗСВ, като от 

11.10.2004г. е Административен ръководител, Председател на Районен съд 

Тутракан. 

През  проверявания период съдия Стефанов е разглеждал предимно 

наказателни дела от общ характер при определена съгласно „Правилата за 

случайно разпределение на делата на основание чл.9 ЗСВ” 75% натовареност. 

Тъй като постъплението на граждански дела в Районен съд Тутракан е по-

голямо от това на наказателните дела, в Правилата за случайно 

разпределение, за съдия Стефанов е определена 100 %  натовареност за 

граждански  дела по ЗЗДт, ЗГР и разрешения по СК и дела  по чл.410-417 

ГПК.  

Видно от справките за дейността на съдиите в Районен съд Тутракан, 

през 2012г. съдия Стефанов е разгледал 175 граждански дела в открито и 

закрито заседание. Свършени са 174 дела или 99,5 % от делата. Не е имало 

несвършени дела в началото на отчетния период, като в края на същия е 

останало едно несвършено дело.  

През 2013г. съдия Стефанов е разгледал 196 дела, от които е 

приключил 195 дела или 99,5 %. Броят на несвършените дела в началото и в 

края на периода е 1 дело.  

От предоставените за целта на проверката справки е видно, че през 

2012г. съдия Стефанов е насрочил 18 граждански дела в 8 открити заседания. 

Средно в заседание са разглеждани 2,25 дела. Приключени са 15 дела, всички 

от които с постановено решение по тях. Съотношението приключени и 

насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 83,4%.  

През 2013г., съдия Стефанов е насрочил 25 дела в 14 открити съдебни 

заседания. Средно в заседание са разглеждани по 1.78 дела. Приключени са 

23 дела, всички от които с постановено решение. Съотношението 

приключени и насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер 

на 92%.  

Общо за проверявания период са насрочени 43 дела, от които 38 са 

приключени с решение. Средната ефективност на правораздаване за 

проверявания период възлиза на 88,5 %.  

Проверката на случайно избрани граждански дела, разгледани в 

открито заседание от съдия Спас Стефанов показа следното: 
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Бяха проверени гр.д. №№ 33/2012г; 34/2012г; 35/2012г; 196/2012г; 

197/2012г; 256/2012г; 366/2012г; 367/2012г; 368/2012г; 467/2012г; 468/2012г; 

528/2012г; 611/2012г; 69/2013г; 171/2013г; 230/2013г; 273/2013г; 274/2013г; 

275/2013г; 296/2013г., всички по Закона за закрила на детето. 

Съдия Стефанов е разглеждал незабавно искането по Закона за закрила 

на детето в открито заседание с участието на органите, или лицата направили 

искането и с участието на детето при спазване разпоредбата на чл.15 от 

закона. Делата се разглеждат най-често в едно  съдебно заседание. 

             Не бяха установени случаи на отлагане на делата поради непризовани, 

или късно призовани страни, като всички съдебни решения са постановявани 

в едномесечния срок по чл.235, ал.5 ГПК и чл.28, ал.4 ЗЗДт. 

През проверявания период съдия Стефанов няма постановени 

определения за отменен ход по същество.  

            През проверявания период са обжалвани 3 съдебни акта, постановени 

от съдия Стефанов, от които два са отменени, а един е изменен. Данните са 

прекалено недостатъчно за да бъдат представителни за качеството на работа. 

 

 

                               СЪДИЯ ВЛАДИМИР ЛЕГАРСКИ 

 

Съдия Владимир Николаев Легарски е с над 20 годишен стаж по 

чл.164 от ЗСВ. 

През проверявания период съдия Легарски е разглеждал предимно 

наказателни дела от общ характер при определена съгласно „Правилата за 

случайно разпределение на делата на основание чл.9 ЗСВ” 100% 

натовареност. Тъй като постъплението на граждански дела в Районен съд 

Тутракан е по-голямо от това на наказателните дела, в Правилата за случайно 

разпределение, за съдия Легарски е определена 100 %  натовареност за 

граждански  дела по ЗЗДН и дела  по чл.410-417 ГПК.  

Видно от справките за дейността на съдиите в Районен съд Тутракан, 

през 2012г. съдия Легарски е разгледал 150 граждански дела в открито и 

закрито заседание, като са свършени всичките 150 дела или 100 % от делата. 

В началото на отчетния период е имало едно несвършено дело, като в края на 

същия не са останали несвършени дела.  

През 2013г. съдия Легарски е разгледал 123 дела, от които е приключил 

122 дела или 99,2 %. В началото на периода не е имало несвършени дела, 

като броят на несвършените дела в края на периода е 1 дело.  

От предоставените за целта на проверката справки е видно, че през 

2012г., съдия Легарски е насрочил 11 граждански дела в 9 открити заседания. 

Средно в заседание са разглеждани 1,2 дела. Приключени са 9 дела, 8 от 

apis://NORM|4746|8|15|/
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които с постановено решение и 1 дело е прекратено. Съотношението 

приключени и насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер 

на 82%.  

През 2013г., съдия Стефанов е насрочил 15 дела в 10 открити съдебни 

заседания. Средно в заседание са разглеждани по 1.5 дела. Приключени са 10 

дела, 4 от които с решение, и 6 са прекратени. Съотношението приключени и 

насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер на 66,7%.  

Общо за проверявания период са насрочени 26 дела, от които 19 са 

приключени. По 12 дела е постановено решение и  7 дела са приключени с 

определение за прекратяване. Средната ефективност на правораздаване за 

проверявания период възлиза на 73,2 %.  

Проверката на случайно избрани граждански дела, разгледани в 

открито заседание от съдия Владимир Легарски показа следното: 

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 472/2012г; 554/2012г; 23/2013г; 58/2013г; 

112/2013г; 162/2013г и 321/2013г. всички по Закона за закрила от 

домашно насилие. Съдия Легарски се е произнасял по молбата в деня на 

постъпването и, или на следващия работен ден, като е насрочвал съдебно 

заседание стриктно в срока предвиден по чл.12 ЗЗДН. Делата са разглеждани 

най-често в едно  съдебно заседание. При проверката не бяха установени 

случаи на отлагане на същите поради непризовани, или късно призовани 

страни, като всички съдебни решения са постановявани по реда на чл.15 

ЗЗДН. 

През проверявания период съдия Легарски няма постановени 

определения за отменен ход по същество.  

           През проверявания период са обжалвани 5 съдебни акта, постановени 

от съдия Легарски, от които един е потвърден, два са отменени, един е 

изменен, а едно от делата в момента е в Окръжен съд Силистра за 

произнасяне. Данните са недостатъчни за да бъдат представителни, относно 

качеството на работа на съдия Легарски. 

 

 

                     ІІІ. НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО   

                     ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

 

 Видно от представената за целта на проверката справка, в Районен съд 

Тутракан има 6 неприключени граждански  дела  образувани преди 

01.01.2012г. Пет от посочените дела представляват делбени 

производства/гр.д.№ 432/2011г., гр.д.№ 133/2005г., гр.д.№ 318/2010г., гр.д.№ 

441/2009г. и гр.д.№ 697/2011г./, а едно от делата/гр.д.№ 718/2011г./ е с 
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правно основание чл.108 ЗС. Следва съдът да положи усилия според 

правомощията си за възможно по-бързото им приключване. 

 Спрени са 2 дела, които се проверяват ежемесечно, за което са 

направени съответните бележки.  

 

ІV. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ВЪЗЗИВНИТЕ ЖАЛБИ 

 

Постъпилите по делата въззивни жалби се администрират 

своевременно. Не беше установено забавяне на съда при проверката им и 

изпращането им на въззиваемата страна за становище. Незабавно след 

изтичане на срока за становище от въззиваемата страна съдът разпорежда 

изпращането на делото на Окръжен съд- Силистра.  

 

 

                    V.ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

         Частни граждански дела по чл.390 от ГПК 

 

За проверявания период, в Районен съд Тутракан, са образувани  и 

разгледани  19 частни граждански дела с правно основание чл.390 от ГПК.  

Делата се разглеждат от дежурен съдия, както бе посочено в Раздел І.1. от 

Акта.  

           При направената проверка се констатира, че по всички дела е спазена 

местната и родова подсъдност, с изключение на ч.гр.д.№ 319/2012г. и 

ч.гр.д.№ 98/2012г. По посочените дела съдия Недева е допуснала 

обезпечение на иска в нарушения на разпоредбата на чл.390, ал.1, която 

изрично сочи, че обезпечението на бъдещия иск може да се иска, съответно 

налага от родово компетентния съд по постоянния адрес на ищеца, или по 

местонахождението на имота. По посочените дела е поискано обезпечение на 

бъдещ иск с обезпечителна мярка ”запор на МПС”, като молителят е 

търговско дружество със седалище град София. В случая съдия Недева е 

постановила  определения, с които е уважила подадените молби, въпреки че 

компетентен в случая да се произнесе по молбата с правно основание чл.390 

ГПК е бил Софийски районен съд. 

           Молбите по чл. 390 от ГПК  се разглеждат в деня на постъпването им, 

като единствено по ч.гр.д.№ 103/2013г. произнасянето по молбата е станало 

на следващия ден. 

          По ч.гр.№ 319/2012г., ч.гр.д.№ 98/2012г/и по двете докладчик съдия 

Недева/. и ч.гр.д.№ 89/2013г./съдия Георгиев/  бе констатирано оставяне на 

молбата за обезпечение на бъдещ иск без движение поради констатирана 
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нередовност на същата. Възниква  въпроса, дали следва в това производство 

да бъдат прилагани разпоредбите на чл.129 от ГПК, или следва да бъде 

постановяван направо отказ за допускане на предварително обезпечение, 

предвид императивната норма по  чл.395, ал.2 от ГПК за произнасяне на съда 

в деня на постъпване на молбата. 

          В определенията се изследва обезпечителната нужда и вероятната 

основателност на бъдещия иск. Допуснатите обезпечения не надвишават  

размера на бъдещия иск.  

          Във всички проверени определения за допускане на обезпечение на 

бъдещ иск е посочен  срок за предявяване на обезпечения иск. Всички 

съдебни състави определят еднакво началния момент на този срок, а именно: 

датата на връчване на определението за допускане на обезпечението.  

Проверката констатира, че по всички определения изрично се посочват 

последиците по чл. 390, ал. 3 от ГПК, при непредставяне на доказателства за 

предявения иск в определения срок. Съдът изпълнява стриктно и  

задължението си за служебна отмяна на наложените обезпечения при 

наличие на предпоставките за това в посочения законов текст.  

 

 

Заповедни производства 

 

В Районен съд- Тутракан за проверявания период са разгледани общо 

776 дела, образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Заповедни 

производства са разглеждани от всички съдии. Бяха проверени ч.гр.д. №№ 

294/2012г; 325/2012г; 6/2013г; 77/2013г; 137/2012г; 415/2012г; 68/2013г; 

567/2013г; 49/2012г; 129/2012г; 143/2013г; 175/2013г; 276/2012г; 302/2012г; 

16/2013г; 309/2013г и др.  

При извършване на проверката се констатира, че всички заявления за 

издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК са разглеждани от 

съдията- докладчик в съответствие с разпоредбата на  чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Установи се, че се 

спазва определената подсъдност по чл.411, ал.1 от ГПК , като на длъжника се 

връчва препис от заповедта съобразно разпоредбата на  чл.411, ал.3 от ГПК. 

Не се установиха нарушения на законовите изисквания при постановяване на  

разпорежданията за издаване на  изпълнителен лист, като се спазва и 

задължението по чл. 416 ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 от 

ГПК се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

Констатирано бе, че съдиите в районен съд Тутракан се произнасят в 

срок по подадените заявления за издаване на заповед за изпълнение въз 

основа на документ по чл.417 ГПК. Извършва се и надлежното отбелязване   
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за издадения изпълнителен лист съгласно чл.418, ал.2 ГПК, както върху 

заповедта за изпълнение по чл. 417 от ГПК, така  и върху представения 

документ.  

 

          Други частни граждански дела 

 

По данни от представените справки, през проверявания период в 

Районен съд Тутракан са образувани 94 други частни граждански дела, извън 

заповедните и обезпечителните производства. Всички дела са приключени. 

По делата с правно основание чл.130, ал.3 от Семейния кодекс се изискват и 

прилагат социални доклади от Дирекция „Социално подпомагане” или се 

призовават техни представители.  

 

 

Изпълнение на препоръки направени при предишна проверка: 

 

 

С Акт с резултати от извършена проверка на Районен съд Тутракан за 

периода 01.01.2008г.- 31.12.2008г. относно организацията по образуване, 

движение и приключване на гражданските дела, организацията по 

приключване на гражданските дела в законоустановените срокове и 

приключилите граждански дела, ИВСС е отправил следните препоръки на 

председателя на Районен съд Тутракан- да предприеме необходимите 

действия за въвеждане на новите деловодни книги съгласно ПАРОАВАС, да 

създаде необходимата организация по администриране на спрените дела, 

както и да създаде нужната организация с оглед на приключване на 

гражданските производства в разумни срокове. 

С писмо изх.№ 998/28.07.2009г. Председателят на Районен съд 

Тутракан подробно е описал предприетите от него мерки относно изпълнение 

на дадените препоръки, като съответно към него е приложил издадените във 

връзка с това три броя заповеди. 

Видно от констатациите изложените по-горе препоръките се 

изпълняват от съдиите и съдебните служители, като има какво още да се 

желае единствено по отношение създаване на нужната организация с оглед на 

приключване на гражданските производства в разумни срокове.  

 

На основание гореизложените констатации, Инспекторатът към 

ВСС направи следните  

 

            ИЗВОДИ: 
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            ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

 

В районен съд Тутракан е създадена много добра организация по 

образуването на гражданските дела, насрочването и разглеждането им в 

открити заседания, организацията на дейността на съдебното деловодство и 

съдебните секретари.  

           Въпреки ограниченият брой магистрати, в съда е създадена 

специализация на съдиите по гражданска и наказателна материя. 

Натовареността на съдебните състави, разглеждащи граждански дела е 

равномерна. 

Деловодните книги се водят съобразно изискванията на 

ПАРОАВАС/отм./. В електронната деловодна система се отразяват всички 

съдопроизводствени действия, с което се  осигурява откритост, достоверност 

и пълнота на информацията, съобразно разпоредбата на чл.86, ал.1 от 

ПАРОАВАС. 

             Делата, чието разглеждане е свързано със съкратени процесуални 

срокове, се маркират  с жълт етикет върху корицата на делото, съобразно 

разпоредбата на чл.92, ал.5 от ПАРОАВАС/отм./. В съда действат Правила за 

случайно разпределение на делата на основание чл.9 ЗСВ”/в сила от 

01.01.2011г., актуализирани към 17.02.2011г., 28.06.2012г. и 03.01.2014г./. 

Електронното разпределение обхваща всички дела, с изключение на изрично 

посочените в Правилата, като не бе констатирано отклонение от принципа по 

чл.9 от Закона за съдебната власт. Слабост в организацията на работата е, че 

Правилата не се прилагат досежно отсъствието на съдии за 5 и повече дни. 

Видно от обстоятелствената част на Акта от случайното разпределение не са 

били изключени съдия Недева и съдия Георгиев, което е причина за забавено 

произнасяне по делата, подлежащи на разглеждане по реда на Глава ХХV от 

ГПК „Бързо производство”. Предвид обстоятелството, че към момента на 

проверката е кадрово обезпечен само единия граждански състав, възниква 

проблем и със случайното разпределение на гражданските дела, за 

решаването, на който следва да бъдат потърсени възможните вътрешни 

резерви. По същия начин следва да бъде решен и проблема със заместване 

при вече насрочени дела с цел недопускане отлагане на  цели съдебни 

заседания/заседателни дни/. 

            При проверката се констатира, че в съда е създадена добра 

координация между председател на съдебен състав, съответно съдебен 

деловодител и секретар. Разпорежданията на председателите на състави се 
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изпълняват своевременно, като делата се насрочват през кратки интервали от 

време. 

Призоваването на страните и участниците в гражданския процес се 

извършва своевременно и коректно, като случаите на отлагане на дела поради 

непризовани, или късно призовани лица са единични.  

Дейността по прилагане на Наредба № 14/19.11.2009г. за реда и начина 

на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”  

е регулирана. Задължителните предписания в заповедта се изпълняват от 

лицата оторизирани за това, като се спазват и сроковете за извършване на 

съответните справки. 

           Проверката констатира и своевременно администриране на спрените 

дела. През проверявания период няма загубени и унищожени дела. 

 

           ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

 Делата в Районен съд Тутракан се образуват в деня на постъпването им 

в съда, като своевременно се постановяват   разпорежданията по чл.131 от 

ГПК и съответно  определенията по чл.140 ГПК. 

Средният коефициентът на ефективност в гражданското 

правораздаване възлиза на 54,5 %. С оглед натовареността на съдебните 

състави съществуват известни резерви за повишаването му, като се отчита и 

обстоятелството за липсата на кадрова обезпеченост по граждански дела.  

Направената проверка констатира, че делата се проучват внимателно 

веднага след образуването им и непосредствено преди съдебно заседание. 

Установен бе само един случай на оставяне на исковата молба без движение в 

срока за произнасяне по чл.235, ал.5 ГПК, и четири  постановени определения 

за отменен ход по същество. Налага се  извод, че с действията си съдебните 

състави показват стремеж към ускоряване на процеса. 

По делата подлежащи на разглеждане по реда на Глава ХХV от ГПК 

„Бързо производство” се констатира, че императивните срокове за 

извършване на съдопроизводствените действия по чл.310- чл.316 ГПК се 

спазват. Констатираните няколко  случая на отклонение от тези  срокове, 

следва да се приемат за  незначителни, предвид обективните предпоставки, 

посочени в раздел ІІ от Акта.. 

Не винаги се съблюдава разпоредбата на чл.235, ал.5 от ГПК за 

решаване на делата в едномесечен срок. Просрочията не надвишават 

разумния срок по чл.13 от ГПК, но с оглед натовареността на съда е 

необходимо да се положат усилия за преодоляване на този недостатък в 

работата. 
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            По частните граждански дела с правно основание чл.390 от ГПК, 

съдът се произнася стриктно в деня на постъпването на молбата, като се 

следи за спазване на местната и родова подсъдност в обезпечителното 

производство/с изключение на две дела посочени в обстоятелствената част/. 

Съдебните състави отменят служебно допуснатите обезпечения при липса на 

доказателства за предявяване на обезпечения иск в дадения срок, съобразно 

изискванията на чл. 390, ал.3, изр.2 от ГПК. Следва обаче да се обсъди на 

общо събрание на съдиите дали молбите за обезпечения по чл.390 ГПК 

следва да се оставят без движение при констатирана нередовност на същите.  

             Определените в ГПК срокове за произнасяне по делата с правно 

основание чл.410 и чл.417 от ГПК се спазват стриктно  от съда, като се следи 

за спазване на разпоредбите за местна подсъдност. Издадените изпълнителни 

листи се отбелязват, съобразно разпоредбата на чл.416 от ГПК и  чл.418, ал.2 

от ГПК.  

Всички останали частни граждански производства, извън посочените 

по горе, се разглеждат  и приключват в кратки срокове.   

 

         Предвид гореизложените изводи, Инспекторатът към Висшия 

съдебен съвет счита за необходимо да отправи до Административния 

ръководител на Районен съд Тутракан, съдия Спас Стефанов следните 

препоръки: 

 

 

         ПРЕПОРЪКИ:  

 

І.Административният ръководител на Районен съд Тутракан, 

съдия Спас Стефанов да упражни правомощието си по чл.80, ал.1, т.1 от 

Закона за съдебната власт, за общо организационно и административно 

ръководство на съда и да предприеме необходимите мерки за: 

 

1.Стриктно спазване на  „Правила за случайно разпределение на 

делата на основание чл.9 ЗСВ”, досежно изключване на отсъстващ за пет 

и повече дни съдия, от системата за електронно разпределение чрез 

случаен подбор. 

          2.Създаване на  организация за заместване на отсъстващ  

докладчик, с цел преустановяване практиката на отлагане на цели 

заседателни дни и  срочното приключване на съдебните дела. 
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          ІІ.Административният ръководител на Районен съд Тутракан 

съдия Стефанов да запознае проверените съдии с констатациите, 

изводите и препоръките по настоящия Акт. 

 

          ІІІ. Административният ръководител на Районен съд Тутракан, 

съдия Стефанов да упражни правомощието си по чл.80, ал.1, т.9 от 

Закона за съдебната власт и свика Общо събрание на съда, на което да 

постави на обсъждане следните въпроси: 

 

1.Спазване на срока по чл.235, ал.5 от предвид невисоката 

натовареност на съда. 

2.Спазване на императивните срокове по Глава ХХV от ГПК 

„Бързо производство”. 

3.По обезпечителното производство да бъдат разгледани следните 

въпроси: 

3.1.Приложимостта на разпоредбата на чл.129 ал.2 от ГПК в 

обезпечителното производство, предвид императивния срок за 

произнасяне на съда по чл.395, ал.2 от ГПК; 

3.2.Стриктното спазване на местната подсъдност, съобразно 

изискванията на чл.390 от ГПК; 

 

 

 

СРОК: 

 

 

Препоръките да бъдат изпълнени в двумесечен срок, за което да 

бъде уведомен Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет. 

 

Актът за резултати от извършена планова проверка на Районен съд 

Тутракан да бъде изпратен на Административния ръководител, съдия 

Спас Стефанов, като в съпроводителното писмо изрично да се изиска 

обратна информация за датата на получаването му и уведомяването на 

магистратите. 

 

 След изтичане на сроковете за изпращане на възражения, 

респективно отговор на постъпили възражения съгласно чл.58, ал.3 ЗСВ, 

копие от акта за проверка да се изпрати на Административния 

ръководител на Окръжен съд Силистра, съдия Деян Денев, 
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Административния ръководител на Апелативен съд Варна, г-жа Ванухи 

Аракелян и на г-жа Соня Найденова, представляваща Висшия съдебен 

съвет. 

 

 

 

 

 

                                             ИНСПЕКТОР:  

 

                                                                      СВЕТЛАНА БОШНАКОВА 
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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

 гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, ет.4-5, тел.факс 989 48 66 

 

 

 

 

Изх. №……………… 

Дата:………………… 

 

 

ДО 

Г-Н СПАС СТЕФАНОВ 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ 

НА РАЙОНЕН СЪД ТУТРАКАН 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТЕФАНОВ, 

 

 

Приложено, изпращам Ви Акт за резултатите от извършена планова 

проверка на Районен съд Тутракан, граждански дела за проверяван период 

01.01.2012г.-21.12.2013г., извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-

12/21.02.2014г. на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет, за запознаване и изпълнение на препоръките.  

Моля за обратна информация относно датата на получаване на 

Акта и уведомяването на магистратите от Районен съд Тутракан   

 

Приложение: Акт от резултатите от проверката. 

 

 

 

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР: 

 

              /АНА КАРАИВАНОВА/ 


