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                             ОБЩИ ЧАСТИ 

 

Проверката в Районен съд- Варна е извършена в периода  02.06.2014г.- 

13.06.2014г., в изпълнение на Заповед № ПП-01-78/22.05.2014г. на Главния 

инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, от инспектор 

Светлана Бошнакова и експертите Атанас Попов и Христо Нанев. 

 

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

административната дейност на Районен съд- Варна; организацията по 

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

Варна; 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 – Варна 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- 

Варна през 2012г. и през 2013г. е осъществявано от Административния 

ръководител на съда,  Председател, съдия Ерна Жак Якова- Павлова.  

В Районен съд- Варна през проверявания период са били обособени 

гражданско и наказателно отделение. В гражданско отделение са 

правораздавали съдиите: 

 ПЛАМЕН АТАНАСОВ – зам. Председател на съда 

 НИКОЛАЙ СТОЯНОВ 

 ДЕНИЦА СЛАВОВА 
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  НЕВИН ШАКИРОВА 

  РАДОСТИН ПЕТРОВ 

  ЦВЕТЕЛИНА ХЕКИМОВА 

  МИРЕЛА КАЦАРСКА 

  ДАНИЕЛА ПАВЛОВА 

  РУМЯНА ХРИСТОВА 

  ПЕТЯ ЗАХАРИЕВА 

  ВЕСЕЛА ГЪЛЪБОВА 

  МАЯ НЕДКОВА 

  ИВЕЛИНА ВЛАДОВА 

  ДИМИТРИНА ПЕТРОВА 

  ТАНЯ ПЛАХОЙЧЕВА 

  ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА 

  МИХАИЛ МИХАЙЛОВ 

  ГЕНОВЕВА ИЛИЕВА 

  ПЕТЯ КОЛЕВА 

  ИВАНКА ДРИНГОВА 

  ДИАНА СТОЯНОВА 

  МАРИЯ КОЮВА 

  ЛЮБОМИР НИНОВ 

  НЕЛА КРЪСТЕВА 

  МАГДАЛЕНА ДАВИДОВА 

  ВИОЛЕТА КОЖУХАРОВА 

  Съдиите Христина Колева, Мирослава Данева, Диана Енева, 

Христина Сярова, Галина Чавдарова, Мартин Стаматов,  Татяна 

Вълчева, Моника Жекова, Жана Маркова и Христо Койчев са 

правораздавали в много малка част от проверявания период, липсват  

категорични  данни за дейността им и са преминали на работа в други 

съдилища, поради което и същата не е проверявана.  

           Делата са разпределяни съобразно „Вътрешни правила за 

разпределение на делата на случаен принцип”, утвърдени със Заповед на 

Административния ръководител на съда. Съгласно същите определянето на 

съдия-докладчик по граждански дела се извършва от зам. административния 

ръководител на съда, отговарящ за работата на гражданско отделение, а в 

негово отсъствие от изрично овластени от административния ръководител 

съдии. Делата, образувани по заповедно производство, се разпределят от 

изрично определен деловодител в Гражданска регистратура. 
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             Съгласно „Правилата” всички  дела през проверявания период се 

разпределят електронно в деня и по поредността на постъпването им, 

посредством предоставената от ВСС програма „LAW CHOICE”. Но не са  

уредени подробно случаите в които се налага  делото да бъде разпределено на 

конкретен съдия. В т.ІІІ.2 от Правилата е посочено само, че така се процедира 

при наличие на обективни причини, без последните  да са посочени 

изчерпателно. Тази непълнота дава свобода на преценка на разпределящия 

делата и създава предпоставки за дерогиране  на принципа по чл.9 от ЗСВ. 

Правилата не уреждат и случаите на преразпределяне на делата от един 

съдебен състав на друг поради трайно отсъствие на председателя на състава. 

Посоченият пропуск в организацията на административната дейност е станал 

причина за недоволство от страна на съдия Мария Коюва, която е изпратила 

във връзка с разпределението на делата сигнал до ИВСС с вх. №  Ж-14-

279/24.03.2014г. В сигнала се посочва, че след завръщането и от едногодишен 

отпуск, са и били разпределени чрез електронната система не само нови дела, 

но и са били преразпределени дела на други състави. Последното е било 

извършено чрез използване на  специфичен код, което е позволило делата на 

действащи съдебни състави да се преразпределят на председателствания от 

нея състав. Посоченият начин на разпределение е повишил рязко 

натовареността на съдия Коюва от една страна, а от друга е бил в 

противоречие с разпоредбата на чл.9 от ЗСВ за разпределение на делата на 

принципа на случайния подбор. Проверяващите констатираха, че 

преразпределянето е извършено на основание Заповед на административния 

ръководител на ВРС № 18/14.02.2014г. В т.2 от Заповедта е наредено,  на 

съдия Коюва в VІІ състав, да бъде въведено натоварване в електронната 

система за разпределение на делата в размер на  60%, считано от 18.02.2014г. 

През следващите два месеца натоварването да бъде увеличено с по 10%, а 

през третия с 7%, до достигане на 87%, съответстваща на отработеното 

календарно време на съдия Коюва. В т.4 от Заповедта е посочено, съставът на 

съдия Коюва „да се попълни с 189 бр.дела, съответно с 15бр. дела от 

последните, които са образувани към датата на издаване на настоящата 

заповед в VІІІ, ІХ, ХІ, ХІІ, ХІV, ХVІ и ХVІІ състави, а от ХХХ, ХХХІ и ХХХV 

състави се вземат общо 84 бр. дела, съответно от ХХХ-26, от ХХХІ-35 и от 

ХХХV-23 бр., които включват четири срока/по един за ХХХ и ХХХV и два за 

ХХХІ състав/, избрани чрез жребий от насрочените в открито съдебно 

заседание дела през периода 18.02.2014г.-18.03.2014г.” В т.5 от същата 

заповед е наредено „за допълване на общия брой дела, да се прибави броя на 

делата, избрани чрез жребий от новообразуваните през м. февруари 2014г. в 

ХХХ, ХХХІ, ХХХV състави”. Наредено е делата по т.4 да бъдат предадени на 

деловодството на състава на съдия Коюва с приемо - предавателен протокол, 
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изготвен от ръководителят на служба „деловодство” на гражданско 

отделение,  заедно с деловодителите на съответните състави.  

              От цитираното съдържание на Заповед № 18 е видно, че  

преразпределянето на дела на VІІ състав е извършено при  неясни критерии. 

В заповедта не е посочено кой следва да тегли жребият. Оторизираният, да 

извършва разпределението на делата, зам. административен ръководител е 

получил заповедта видно от съдържанието и, единствено за сведение и 

упражняване на контрол. Следователно нейното изпълнение е възложено на 

друго лице, което само по себе си е нарушение на утвърдените правила за 

разпределение на делата. На проверяващите бе предоставен Протокол от 

14.02.2014г. на комисия в състав: зам. председателя на ВРС и 

административен секретар, която в присъствието на мл. специалист 

технически секретар е определила чрез жребий въпросните дела. Въпреки 

наличието на протокола остава въпросът за основанието, на което е 

сформирана посочената комисия. Неясен е също критерият  кои точно дела 

следва да бъдат избрани чрез жребий. Тази неяснота създава предпоставка да 

бъдат преразпределени  дела, с по-голяма фактическа и правна сложност, 

чието разглеждане е в напреднала фаза, но не са обявени за решаване. 

Замяната на докладчика в посочените условия води до удължаване на 

движението на делата, тъй като е необходимо  време на съда, както за 

проучване на делото, така и за придобиване на преки и непосредствени 

впечатления от писмените и гласни доказателства, което неминуемо води до 

допълнително отлагане на  разглеждането им в нови съдебни заседания. 

Неясно въведеният критерий не изключва възможността по субективен начин 

да бъдат разтоварени посочените в заповедта съдебни състави за сметка на 

рязкото натоварване на съдия Коюва. В резултат на така извършеното 

преразпределение в гражданите възниква съмнение в безпристрастността на 

съда, прозрачността в работата му и предвидимостта на актовете му. Така, по 

гр.д. №  11938/2013г. по описа на ХХХV състав на ВРС е постъпила въззивна 

жалба. Едно от оплакванията в нея е дословно следното: „не става ясно защо 

цялата кореспонденция и съдебни заседания се водят по описа на РС - Варна 

от ХХХV-ти състав, а решението е постановено от VІІ състав. Няма 

получено уведомление за смяна на съдебен състав и причина наложила тази 

смяна. Не става ясно това дело, в което сме влизали в зала където се 

провеждат дела на ХХХV-ти състав по разписание на залите кой състав е 

заседавал ХХХV-ти или VІІ-ми състав. Според съдебните книжа и 

разписанието дори на последното заседание аз влязох в съдебна зала, където 

заседаваше ХХХV състав, и НИКОГА И ПО НИКАКЪВ ПОВОД НЕ СЪМ 

УВЕДОМЯВАН, че по горното дело ЩЕ ЗАСЕДАВА VІІ СЪСТАВ. От така 

създалата се обстановка не става ясно дали е спазен чл.235,ал.1 от ГПК”. 
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Действително по делото липсват данни за промяната на състава. Не са 

приложени нито протоколи за случаен принцип, нито посочената по-горе 

заповед, нито протокол за извършено преразпределение на делото чрез 

жребий, нито дори приемо-предавателен протокол. Приведеният пример 

демонстрира как липсата на ясни правила, или непоследователното им 

прилагане влияе върху мнението за съдебната система на гражданите 

потърсили правосъдие. Посоченият случай е извън обсега на проверявания 

период 2012-2013г., но проверката установи, че извършеното разпределение 

на дела на съдия Коюва не съответства на утвърдените Правила действащи, 

както през 2014г., така през проверявания период. Със Заповед № 

129/29.10.2013г. на съдия  Хекимова също са преразпределени дела, 

определени чрез жребий. Също не са посочени ясно критериите, по които да 

стане преразпределението, нито конкретно кой да го извърши. По същия 

начин са преразпределени дела и на съдия Христина Сярова съгласно заповед 

№ 96/27.09.2013г. Със заповед № 40/10.04.2013г. на съдия Геновева Илиева 

също са предадени дела, преразпределени чрез жребий и разглеждани до 

момента от други състави. Посочените обстоятелства създават впечатление, 

че  разпределянето на дела във ВРС се извършва не съобразно утвърдени 

правила, а на основание единствено на заповеди на административния 

ръководител.В посочените случаи също е възможно по субективен начин да 

бъдат разтоварени едни съдебни състави за сметка на натоварването на 

съдиите Хекимова, Сярова и Илиева. Необходимо е незабавно да бъдат 

допълнени и детайлизирани „Вътрешни правила за разпределение на делата 

на случаен принцип”, които да установят еднакви  и ясни критерии, 

включително и за случаите, в които се налага преразпределение чрез подобни 

заповеди. Тези правила следва да бъдат публикувани на електронната 

страница на съда, за да бъдат достояние на съдиите и гражданите.  

          По проверените дела не  са приложени и протоколите за избор на 

докладчик, нито заповедите за горепосоченото преразпределяне на делата. С 

Акт за резултати от извършена проверка по Заповед № Ж-01-

1014/07.01.2013г.,  Главният инспектор на ИВСС е отправил и препоръка за 

прилагане към делата на протоколи за избор на докладчик. 

Административният ръководител на съда, съдия Павлова е възразила с 

мотива, че протоколите не се прилагат тъй като това не е задължително и с 

цел пестене на финансови средства. Проверяващите не споделят това мнение, 

тъй като то е в противоречие с разпоредбата на чл.92,ал.6 от 

ПОРОАВАС/отм/. Съгласно същата, всички книжа, които постъпват или се 

съставят по делото се прилагат в папката му. Без съмнение протоколът за 

избор на докладчик е документ, който се съставя по делото и наличието 

между кориците му, осигурява откритост, достоверност и пълнота на 
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информацията, която е задължение на  съдебната администрация съгласно 

изричното предписание  на чл. 86, ал.1 от ПАРОАВАС/отм/.  

            Предвид обстоятелството, че проверяващите не притежават специални 

знания, не установиха допълнително манипулиране на електронната система 

за разпределение на делата, но от гореизложеното е видно, че макар и 

минимална, такава възможност съществува. Липсата на детайлизирани 

правила за разпределение на делата, неприлагането на  протоколи за избор на 

докладчик, наличието на множество заповеди за преразпределение на делата, 

извършването му по неясни критерии, не показват категорично желание за 

твърдо и неотклонно прилагане  на принципа по чл.9 от ЗСВ. 

Разпределението на делата по заповедното производство от изрично 

определен деловодител е също в противоречие с разпоредбата на чл.46, ал.1 

от ПАРОАВАС/отм/. Съгласно посоченият нормативен текст, делата без 

значение от вида им, се образуват и разпределят от административния 

ръководител на съда или определен от него съдия, но не и от съдебен 

служител. 

             Дежурствата през проверявания период са организирани по  график 

одобрен от зам. административния ръководител, председател на гражданско 

отделение.  

В Районен съд Варна е въведена АСУД, разработена от 

„Информационно обслужване” АД Варна, която позволява да бъдат 

отразявани всички съдопроизводствени действия и да бъдат извършвани 

бързи справки. В системата се прилагат копия от постановените съдебни 

актове.  

          В съда се водят всички книги и регистри предписани от 

ПАРОАВАС/отм./. Книгите  и регистрите  се водят  редовно и по години, 

като книгите за открити заседания се водят по  състави, съгласно 

предписаните реквизити от ПАРОАВАС/отм/. 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. Делата се връщат в законния тридневен 

срок в деловодството. Невръчените съобщения и призовки се докладват 

незабавно на председателите на състави.  

          През проверявания период  в Районен съд-Варна не  са отсрочвани 

безпричинно   цели съдебни заседания. При всички констатирани случаи са 

налице обективни причини, каквито са внезапно заболяване на председателя 
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на съдебния състав или служебна командировка, необходимостта, от която е 

възникнала непосредствено преди датата на насроченото заседание. 

          Делата се насрочват ритмично, през интервали от 2-3 месеца, 

съобразени с възможността за редовно призоваване на страните. 

          Проверката установи, че през проверявания период няма изгубени дела. 

Преди изтичане на срока за съхранението му е унищожено едно дело. 

Съгласно Заповед на Председателя на Районен съд Варна, спрените 

дела се проверяват от съдебните деловодители и се докладват на 

председателите на състави  веднъж на 3 месеца. Ежемесечно, в срок до 15 

число деловодителите изготвят справки и за ненасрочените дела и ги 

докладват. 

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 № 34/23.02.2010г. на Председателя на Районен съд 

Варна. Определени са три съдебни служители за работа със системата. 

 През 2012г. и 2013г. на основание заповеди на административния 

ръководител на Окръжен съд-Варна по чл.86, ал.1,т.6 от ЗСВ са извършвани 

проверки на дейността на съда. Докладите и по двете проверки съдържат 

констатации за неравномерно разпределение на делата в различните състави. 

В Доклада от 2013г. е посочено, че за решаването на проблема „следва да 

бъде намерен принципен подход, но при задължителното спазване на 

принципа за случайно разпределение на делата”. Този извод напълно 

кореспондира с констатираното от настоящата проверка. Съществуващият в 

съда проблем с разпределението на делата  следва да бъде решен чрез 

детайлизиране на вътрешните правила и при неотклонно спазване на 

императивната разпоредба на чл.9 от ЗСВ. 

  

                                      2. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДА 

ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

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

Варна са разгледани 24 177 граждански дела, в това число граждански дела, 

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

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

Приключени са 18 880 дела или 78 на сто от делата. Висящността на съда е 

увеличена от 4801 дела в началото на периода, на 5297 дела в края на периода 

или с 486 дела. 

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

Варна, са разгледани 24127 граждански дела, в това число граждански дела, 

бързи производство по чл.310 от ГПК, административни дела, частни 
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граждански дела, заповедни производства по чл.410 и чл.417 от ГПК и други. 

Приключени са 19757 дела или 82 на сто от делата. Висящността на съда е 

намалена от 5297 дела в началото на периода на 4370 дела в края на периода 

или с 927 дела. Данните показват, че общата висящност на съда в края на 

проверявания период – края на 2013г. е намалена в сравнение с началото му- 

01.01.2012г.  с 431 дела. 

 

 

                                       3. УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

Материалната база на Районен съд-Варна  не е добра и не е  достатъчна 

за работата на съда. Сградата няма необходимата представителност за 

съдебна палата, съдиите не разполагат със самостоятелни кабинети. Съдът не 

разполага с достатъчно съдебни  зали, което също е пречка за  

безпрепятствено правораздаване на гражданските състави. 

 

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НАГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА,РАЗГЛЕЖДАНИ 

В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ. РЕШАВАНЕ НА ДЕЛАТА. 

 

АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ 

ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

 

АДМИНИСТРИРАНЕ НА ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

    

ОСМИ  СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                            СЪДИЯ ПЛАМЕН АТАНАСОВ 

 

 

Съдия Пламен Атанасов е зам.административен ръководител, 

зам.председател на ВРС. Натоварването му е 60 % за исковите производства 

и 100% за заповедните производства. Други дела не му се разпределят.  

Титуляр е  на VІІІ съдебен състав на Варненския районен съд през целия 

проверяван период. Към момента на проверката,  Съдия Атанасов е с 10 

годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ. 
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1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Атанасов, видно от 

предоставени за целта на проверката справки, е насрочил 775 дела, които е 

разгледал в 77 заседания. Средно в заседание са разглеждани по 10 дела, 

което показва уплътненост на съдебните заседания, отчитайки и 

обстоятелството, че е административен ръководител. 

          По данни от Справки за дейността на съдиите във ВРС през 2012 и 

2013г., съдия Атанасов е разгледал   в открито заседание 599 дела, от които с 

решение са приключили 255 дела, с определение – 107. Насрочени са 775 

дела. Съотношението приключени и насрочени  дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 47 на сто. Общата висящност на състава,  е 

намалена от 168 дела в началото на проверявания период на 130 дела в края 

му или с 38 дела. 

Проверката на дейността на съдия Атанасов установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 491/12г; 12859/12г; 14628/13г; 14978/13г; 

6325/12г; 19/12г; 1636/12г; 8736/13г; 9118/11г; 17628/12г; 11870/12г; 

11431/13г;  12444/13г; 12989/13г; 9820/13г; 19924/13г, 15230/10г; 

18024/12г.и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Атанасов се произнася с Разпореждане по 131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение,  незабавно след 

разпределение на делото и докладването му. Произнасянето с Определение 

по чл.140 от ГПК е веднага след изтичане на срока за отговор. Няма забавени 

определения по чл.140 от ГПК. Последните са  изключително подробни и 

съдържат проекти за доклади. Отразяват задълбочената подготовка на делата 

в закрито заседание. По делата, образувани по установителни искове с 

правно основание чл.422 от ГПК, се изискват заповедните производства 

веднага след проверка на редовността и допустимостта на исковата молба. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито                    

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за бързото и своевременно връчване на 

призовките и съобщенията. Неприлагането на възможността за установяване 
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адресите на  физическите лица по реда на Наредба № 14 за Реда и начина на 

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

установено по гр.д. № 12859/12г., по което с разпореждане от 07.12.12г. съдът 

е задължил ищеца да представи адрес на ответника, вместо  да извърши 

справката служебно. Установеното действие на съда е вероятно единичен 

случай, но като забавящо производството не следва да се допуска. 

Не бе констатирано отлагане на съдебни заседания поради неявяване на 

вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1 или най-много в 2 съдебни 

заседания. Изключение е гр.д. № 9118/11г., по което са поведени 7 открити 

съдебни заседания, но същото е с предмет делба. Последното обстоятелство 

предопределя по дългото разглеждане на делото предвид фактическата и 

правната му сложност. 

По разглежданите през 2013г. дела, съдебният състав по данни от 

предоставената справка е постановил определение за отмяна хода по 

същество само по 2 дела. С оглед натовареността на състава, тези пропуски 

на съда, следва да се считат за несъществени. 

            1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното:  Извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК са постановени  9 

съдебни решения, като просрочието е едва няколко дни, поради което следва 

да се приеме за незначително. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че по бързите производства се спазват стриктно 

сроковете целящи бързина на производството. Съдия Атанасов е разпореждал 

размяна на книжа в деня на постъпване на исковата молба. Произнасял се е с 

разпореждане по чл.312, ал.1 от ГПК в деня на постъпване на отговора. 

Делата са насрочвани в триседмичния срок по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. 

Съставен  е и писмен доклад. Решенията също са постановявани в 

двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от ГПК 

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

Проверката не установи дела, по които съдът се е произнесъл с 

неприсъствено решение.  

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 407 съдебни акта постановени 

от съдия Пламен Атанасов. Напълно потвърдените актове от въззивната 
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инстанция са 313 или 77 на сто, което показва добро качество на 

правораздаване. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА  

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Районен съд - Варна, VІІІ състав са 

неприключени 10 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Предметът на делата е 

основно облигационни искове и вещни искове. Всички неприключени дела  

са спрени. Администрират се редовно на всеки 3 месеца. 

           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          5.1.Заповедни производства 

През проверявания период, съдия Атанасов е разгледал 1226 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички дела са приключени.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 4435/12г; 8358/12г; 19347/12г; 18424/13г; 

9106/12г; 17113/13г; 14286/12г; 1366/13г; 3450/13г; 5090/13г; 6732/12г. и др. 

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

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.  Винаги се изготвя 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

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

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417от ГПК ,в съответствие с разпоредбата по чл.418, 

ал.2 от ГПК. 
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         5.2.Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

 

          През проверявания период са съдия Атанасов е разгледал 21 молби по 

чл.390 от ГПК. Съдът се произнася в деня на постъпване на молбите. 

Определя се едномесечен срок за предявяване на иска, от датата, на 

получаване на обезпечителната заповед. Отправя се предупреждение за 

последствията по чл.390, ал.3 от ГПК за служебна отмяна. Следи за 

представяне на доказателствата за предявен иск в срок, като при 

непредставянето им, съдът служебно отменя наложените обезпечения. Така е 

по ч.гр.д. №№ 115333/12г; 13543/12г; 13754/12г; 9215/12г; 15971/13г; 

12217/13г; 6468/13г; 3480/12г; 9101/12г. и др. 

 

 

 

                ДЕВЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

 

Титуляр на ІХ съдебен състав на Варненския районен съд през 2012г. и 

до 18.04. 2013г. е съдия Деница Славова, която след тази дата излиза в отпуск 

по майчинство. След 18.04.2013г. титуляр на състава е съдия Николай 

Стоянов.  

 

                          СЪДИЯ ДЕНИЦА СЛАВОВА 

 

Към момента на проверката, съдия Деница Славова е със стаж от 8г. по 

чл.164 от ЗСВ.  

 

1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, съдия Славова по данни от предоставените 

за целта на проверката данни е насрочила 700 дела, които е разгледала в 41 

открити съдебни заседания. Средно в заседание са разгледани по 17 дела, 

което налага извод за уплътненост на съдебните заседания и висока 

натовареност. 

           По данни от справки за дейността на съдиите от Районен съд-Варна за 

2012г. и 2013г., съдия Славова е разгледала в открито съдебно заседание 679 

дела, от които приключени с решение са 284 дела и с определение 143 дела. 

Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент на 
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ефективност от 61 на сто. Висящността към края на периода на работа на 

съдия Славова е сведена до 0. 

           Проверката на дейността на съдия Славова установи следното: 

           Бяха проверени гр.д. №№ 6376/11г; 6384/11г; 7448/11г; 16265/11г; 

20052/10г; 19079/12г; 11150/12г; 1532/13г; 20542/11г; 11143/11г; 14535/13г; 

14412/13г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и подготовка     

на делото в закрито заседание. 

           Съдия Славова се произнася с Разпореждане по 131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение, обикновено в рамките на 

три дни. Произнасянето с Определение по чл.140 от ГПК е почти винаги 

веднага след изтичане на срока за отговор. Определенията по чл.140 от ГПК  

съдържат проект на доклад и с тях винаги се назначава експертиза, ако е 

допусната такава. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито съдебно   

заседание. 

          По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Няма отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване на 

страните по делото. Съдът следи за бързото и своевременно връчване на 

призовките. При необходимост, съдия Славова проявява активност за 

установяване адреса на физическите лица по реда на Наредба № 14 за Реда и 

начина на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД 

„Население” 

Не бе констатирано отлагане на съдебни заседания поради неявяване на 

вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1 или 2 съдебни заседания.. 

През проверявания период, съдебният състав по данни от 

предоставената справка е постановил определение за отмяна на  хода по 

същество по  3 дела, като само едната отмяна е поради опущение от страна на 

съда.  

1.3. Постановяване на съдебните актове 

През проверявания период съдия Славова е  постановила 62 съдебни 

решения извън срока по ал.235, ал.5 от ГПК. Просрочията на надвишават 

разумния срок по чл.13 от ГПК. 
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1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че по бързите производства се спазват стриктно 

сроковете целящи бързина на производството. Съдия Славова, в 

преобладаващия брой случаи, се е произнасяла с „определение” по чл.312 от 

ГПК веднага след деня на постъпването на отговора на исковата молба. С 

оглед правна прецизност, следва да посочим, че при тези производства, съдът 

се произнася с разпореждане, предвид нормата на чл.312, ал.2 от ГПК. 

Спазват се и разпоредбите на чл.315, ал.2 и 316 от ГПК, относно 

посочване на дата за обявяване на решението и произнасянето в двуседмичен 

срок от датата на заседанието, в което делото е обявено за решаване.  

 1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че се спазват разпоредбите по чл.239 и тези относно призоваването на 

страните. Съдът не допуска  произнасяне  с неприсъствено решение при 

нередовно призоваване. По всички проверени дела с постановени 

неприсъствените решения бе констатирано изпълнение на разпоредбата на 

чл.240, ал.1 от ГПК, за уведомяване на ответника. 

 

               СЪДИЯ НИКОЛАЙ СТОЯНОВ 

Към момента на проверката, съдия Николай Стоянов е с 4 години стаж 

по реда на чл.164 от ЗСВ. 

1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През 2013г. в ІХ състав, съдия Стоянов е насрочил 320 дела, които е 

разгледал в 18 заседания. Средно в заседание са разглеждани по 18 дела, 

което показва уплътненост на съдебните заседания.   

          През 2013г. съдия Стоянов е разгледал  в открито заседание 365 дела, от 

които с решение са приключили 123 дела, с определение – 40. 

Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент на 

ефективност от 51на сто. Общата  висящност в края на 2013г. е повишена от 

82 на 172 дела, или с  90 дела, което се дължи на малкия му професионален 

опит. 

Проверката на дейността на съдия Стоянов установи следното: 

Бяха проверени гр.д. №№ 11805/13г; 9401/13г; 10797/13г; 16402/13г; 

12122/13г; 12065/13г; 1532/13г; 20542/11г; 11143/13г; 14535/13г; 14412/13г; 

7480/12г; 10238/13г; 11226/13г; 10203/13г; 2533/13г;11367/13г; 16667/13г. и 

др. 
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1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и подготовка    

на делото в закрито заседание. 

Съдия Стоянов се произнася с Разпореждане по 131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение веднага след образуването, 

или на следващия ден. Произнасянето с Определение по чл.140 от ГПК е 

веднага след изтичане на срока за отговор. Но по гр. дело №10203/13г. 

определението е  забавено с 1 месец . Определенията са подробни,  съдържат 

проект на доклад и разпореждане за  назначаване на  експертиза, ако такава е 

поискана с исковата молба или отговора. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито съдебно 

заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Не са отлагани  насрочени дела поради нередовно призоваване на 

страните по делото. Съдът следи за бързото и своевременно връчване на 

призовките. Съдия Стоянов прилага разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и 

начина на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД 

„Население”, както бе установено по гр.д. № 18507/12г. 

Не бе констатирано отлагане на съдебни заседания поради неявяване на 

вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1 или 2 съдебни заседания.. 

През  2013г. съдебният състав, председателстван от съдия Стоянов, по 

данни от предоставената справка, е постановил определение за отмяна хода 

по същество по 5 дела, като само едната отмяна не е поради опущение от 

страна на съдията. Следва делата да бъдат проучвани по-добре 

непосредствено преди съдебно заседание, с цел избягване на посочения 

пропуск. 

1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Само 3 съдебни решения са постановени извън срока по 

чл.235, ал.5 от ГПК, но просрочието е незначително,  с един ден. 

           1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че по бързите производства се спазват стриктно 

законоустановените срокове. Съдия Стоянов, в преобладаващия брой случаи, 

се е произнасял с „определение” веднага след деня на постъпването на 

отговора на исковата молба, съобразно разпоредбата на чл.312, ал.1. С оглед 
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правна прецизност, отново следва да посочим, че при тези производства, 

съдът се произнася с разпореждане, предвид нормата на чл.312, ал.2 от ГПК. 

Разпоредбата на чл.315, ал.2 за обявяване на дата за произнасяне на 

решението не се спазва винаги, но  решенията се постановяват в двуседмичен 

срок от датата на заседанието, в което делото е обявено за решаване.  

1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

от съдия Стоянов показа, че се спазват разпоредбите по чл.239 и тези, 

относно призоваването на страните. Съдът не допуска  произнасяне  с 

неприсъствено решение при нередовно призоваване. Неприсъствените 

решения винаги са изготвени като отделен акт. По всички проверени дела с 

постановени неприсъствените решения бе констатирано изпълнение на 

разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, за уведомяване на ответника. 

           2. Качество на съдебните актове. 

През проверявания период в ІХ състав са обжалвани 407 съдебни акта, 

постановени от съдия Славова и съдия Стоянов. Напълно потвърдени изцяло 

са  313 акта, или  77 на сто, което  показва високо качество на 

правораздаване. 

 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА 

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Районен съд - Варна, ХІХ състав са 

висящи 14 дела, образувани преди посочения срок. Предметът на делата са 

основно облигационни искове и делба. С оглед фактическата и правна 

сложност на този вид дела е обяснимо по дългото време необходимо за 

разглеждането им. 

Спрени са 6 дела,образувани преди периода на проверката, които се 

администрират редовно на всеки 3 месеца. 

 

                                             4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК в рамките 

на 1-3 дни след постъпването им. Съдът се произнася с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище по чл.263, ал.3 от ГПК. 
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5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

Заповедни производства 

През проверявания период в ІХ състав са разгледани 1221 дела, 

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК и разгледани от съдия 

Славова и съдия Стоянов. 

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

разглеждани в законния, тридневен срок от деня на постъпване на 

заявлението. Разпореждането за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 

от ГПК е мотивирано. 

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

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

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417 от ГПК, съобразно разпоредбата на чл.418, ал.2 от 

ГПК. 

 

Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

 

Съдия Славова невинаги разрешава молбите в деня на постъпването им 

в съответствие с разпоредбата на чл.395, ал.2 от ГПК. При някои дела 

забавянето е повече от месец: ч. гр. д. №№ 8694/12г.;12033/12г.;12034/12г.; 

18504/12г. Определя едномесечен срок за предявяване на иска, от датата, на 

получаване на съобщението за постановяване на определението. Не във 

всички актове  се отправя предупреждение за последствията по чл.390, ал.3 

от ГПК, както е по гр.д.№ 3224/12г., но се прилага разпоредбата на чл.390, 

ал.3 от ГПК за служебна отмяна на обезпеченията при непредставени в срок 

доказателства за предявен обезпечен иск. 

            Съдия Стоянов се  произнася  с определение по  молбите по чл.390 от 

ГПК в деня на постъпването им. Спазва законовоопределените  правила за 

местна и родова подсъдност. Определя едномесечен срок за предявяване на 

иска с начален момент, от датата, на получаване на съобщението за 

постановяване на определението. Отправя се предупреждение за 
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последствията по чл.390, ал.3 от ГПК. Следи за представяне на 

доказателствата за предявен иск в срок. 

 

 

                                 ДЕСЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

  

            Съдия Радостин Петров е титуляр  на  Х съдебен състав на Варненския 

районен съд през по-голяма част от проверявания период, а именно: от 

01.04.2012г. до 15.09.2013г. След тази дата е в неплатен отпуск поради 

участие в международна мисия в Косово. Към момента на проверката,  съдия 

Петров е с близо 14 годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ.  

Съдия Невин Шакирова  е титуляр на  Х състав на ВРС, считано от 

24.09.2013г. до момента на проверката. Същата е също с близо 14 годишен 

стаж по чл.164 от ЗСВ. 

 

 

                              СЪДИЯ РАДОСТИН ПЕТРОВ 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

 

През проверявания период, 2012-2013г., съдия Петров, видно от 

предоставени за целта на проверката справки, е насрочил 1094 дела, които е 

разгледал в 75 заседания. Средно в заседание са разглеждани по 15 дела, 

което показва уплътненост на съдебните заседания.               

По данни от Справки за дейността на съдиите във ВРС през 2012 и 

2013г., съдия Петров е разгледал   в открито заседание 873 дела, от които с 

решение са приключили 287 дела, с определение – 126. Насрочени са 1094 

дела. Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 38 на сто. Общата висящност на състава в края на 

2012г. е увеличена от 219 дела на 328 дела или с 109 дела. Съгласно 

посочената справка за 2013г., на съдия Петров са останали несвършени от 

минал период 156 дела, като всички са приключени. Разликата в данните за 

края на 2012г. и началото на 2013г. се дължат на вероятното преразпределяне 

на дела на други съдии и състави. 

Проверката на дейността на съдия Петров установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 5038/12г; 6994/13г; 5131/13г; 2357/13г; 

11385/12г; 9015/12г; 11799/12г; 7788/12г; 8678/12г; 6211/12г; 5007/12г; 

20336/11г; 615/12г; 1314/12г; 4533/12г; 7484/11г; 63/12г; 6909/12г; 

5698/2008г;12229/11г. и др. 
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1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Петров се произнася с Разпореждане по 131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение,  в деня следващ деня на  

разпределение на делото и докладването му. Произнасянето с Определение 

по чл.140 от ГПК е също веднага след изтичане на срока за отговор. 

Определенията по чл.140 от ГПК са  изключително подробни и съдържат 

проекти за доклади. Отразяват задълбочената подготовка на делата в закрито 

заседание.  

 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито съдебно 

заседание. 

           По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за бързото и своевременно връчване на 

призовките и съобщенията. По проверените дела не се установи 

необходимост от прилагане на разпоредбите на  Наредба № 14 за Реда и 

начина на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД 

„Население”. Не бе констатирано отлагане на съдебни заседания поради 

неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата се насрочват средно през 1-2 месеца.  Често  се решават в 1 или 

най-много в 2 съдебни заседания, което до голяма степен се дължи на 

задълбочената им предварителна подготовка.  

По разглежданите през 2013г. дела, съдебният състав председателстван 

от съдия Петров, по данни от предоставената справка е постановил 

определение за отмяна хода по същество по 8 дела. По част от делата 

причината за постановяване на такова определение е обстоятелството, че са 

били разглеждани продължително време от други докладчици. Но по гр.д. № 

6909/2012г. съдия Петров е следвало да установи на по ранен етап от процеса, 

че заключението на вещо лице не е представено в срок, което е процесуална  

пречка за нормалното разглеждане на делото. Така и по гр.д. № 4533/2012г., 

съдия Петров е следвало да установи още при разглеждане на делото, че в 

представеното му споразумение по чл.50 от СК, определената издръжка за 

малолетно дете не е съобразена с разпоредбата на чл.142, ал.2 от СК. 

Пропуските са съществени предвид професионалния опит на съдия Петров.  
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1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното:  Извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК са постановени  46 

съдебни решения, като просрочието не надвишава разумния срок по чл.13 от 

ГПК. Въпреки това, следва да се има предвид, че просрочените съдебни 

актове представляват 17 на сто от всички постановени решения от съдия 

Петров, което налага да бъдат предприети действия за недопускане на този 

недостатък в работата му за в бъдеще. 

1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че по бързите производства се спазват стриктно 

сроковете целящи бързина на производството. Съдия Петров е разпореждал 

размяна на книжа в деня на постъпване на исковата молба или най-късно на 

следващия ден. Произнасял се е с „определение” по чл.312, ал.1 от ГПК в 

деня на постъпване на отговора. Както и при предишните състав, с оглед 

правната прецизност, следва да посочим, че при тези производства, съдът се 

произнася с разпореждане, предвид нормата на чл.312, ал.2 от ГПК. 

 Делата са насрочвани в триседмичния срок по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. 

Съставен е и писмен доклад. Решението също са постановявани в 

двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от ГПК 

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

Проверката не установи дела, по които съдия Петров да се е произнесъл 

с неприсъствено решение.  

2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 264 съдебни акта, постановени 

от съдия Радостин Петров. Напълно потвърдените актове са 187 или 71 на 

сто, което показва добро качество на правораздаване. 

 

         СЪДИЯ НЕВИН ШАКИРОВА 

 1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

Съдия Шакирова е насрочила 186 дела, които е разгледала в 15 съдебни 

заседания. Средно в заседание са разглеждани по 12 дела. 

 По данни от Справки за дейността на съдиите във ВРС през 2012 и 

2013г., съдия Шакирова е разгледала   в открито заседание 286 дела, от които 
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с решение са приключили 68 дела, с определение – 31. Насрочени са 186 дела. 

Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 53 на сто. Общата висящност на съдия Шакирова е 

повишена от 2 на 215 дела или с 213 дела. Повишената висящност вероятно 

се дължи на късия период от проверявания срок, през който съдия Шакирова 

е правораздавала. 

          Проверката на дейността на съдия Шакирова установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 3259/11г; 1833/11г; 8921/11г; 7036/09г; 

3030/09г. и др. Малкият брой проверени дела се дължи на краткия период на 

правораздаване, което прави невъзможно да бъде проследен процеса на  

движение на делата до приключването им. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Шакирова се произнася с Разпореждане по 131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение,  2-3 дни след  

разпределението и докладването му. Произнасянето с Определение по чл.140 

от ГПК е незабавно,  след изтичане на срока за отговор. Определенията по 

чл.140 от ГПК са  подробни, съдържат проекти за доклади, както и 

разпореждания за назначаване на експертизи, което ускорява 

съдопроизводството. Отразяват задълбочената подготовка на делата в 

закрито заседание.  

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито съдебно 

заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за бързото и своевременно връчване на 

призовките и съобщенията. По проверените дела не се установи 

необходимост от прилагане на разпоредбите на  Наредба № 14 за Реда и 

начина на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД 

„Население”. Не бе констатирано отлагане на съдебни заседания поради 

неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата  се решават обикновено в 2 съдебни заседания. 

По разглежданите през 2013г. дела, съдебният състав председателстван 

от съдия Шакирова, по данни от предоставената справка е постановил 

определение за отмяна хода по същество по 1 дело.  
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1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено, че съдия Шакирова няма постановени решения извън срока по 

чл.235, ал.5 от ГПК. 

1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че по бързите производства се спазват стриктно 

сроковете целящи бързина на производството. Съдия Шакирова е 

разпореждала размяна на книжа в деня на постъпване на исковата молба или 

най-късно на следващия ден. Произнасяла се е с „определение” по чл.312, 

ал.1 от ГПК в деня на постъпване на отговора. С оглед правна прецизност, 

следва да посочим, че при тези производства, съдът се произнася с 

разпореждане, предвид нормата на чл.312, ал.2 от ГПК. 

 Делата са насрочвани в триседмичния срок по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. 

Изготвен е и писмен доклад. Решенията също са постановявани в 

двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от ГПК 

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

Проверката не установи дела, по които съдия Шакирова да се е 

произнесла с неприсъствено решение.  

2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 7 съдебни акта постановени от 

съдия Невин Шакирова. Напълно потвърден  от въззивната инстанция е един 

съдебен акт, но данните са недостатъчни за категоричен извод. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА,                 

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Районен съд - Варна, Х състав са 

неприключени 27 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Спрени са 3 дела, като 

всичките са администрирани. Висящите неприключени дела образувани 

преди 01.01.2012г. са 24. Делата са основно с предмет  делби и вещни искове, 

което преполага и по дългото им разглеждане. Но всички дела са образувани 

преди 2011г., поради което е необходимо настоящият председател на състава 

да предприеме необходимите мерки за възможно най-бързото им 

приключване. 
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4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

   Заповедни производства 

През проверявания период в Х състав на ВРС са разгледани от съдия 

Петров и други съдии 1164 дела,  образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от 

ГПК.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 373/13г; 484/13г; 3720/13г; 5941/13г; 

18727/12г; 19285/12г; 13374/12г; 15378/12г; 6862/13г; 8721/13г; 13549/12г. и  

др., разгледани от съдия Радостин Петров 

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

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.  Винаги се изготвя 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

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

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. Но по  проверените дела се установи, че невинаги са правени 

отбелязвания върху документа по чл.417 от ГПК, съобразно разпоредбата на 

чл.418, ал.2 от ГПК. Така е по ч.гр.д. № 6862/13г. и 5941/13г. 

 

Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

 

           През проверявания период в Х състав на ВРС са разгледани от съдия 

Петрови и други съдии 34 молби по чл.390 от ГПК. Съдът в лицето на съдия 

Петров и съдия Шакирова се произнася в деня на постъпване на 

искането.Определя се срок за предявяване на иска, съобразен с разпоредбата 
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на чл.390, ал.3 от ГПК. Определя се начален момент на този срок от датата 

на уведомяване на молителя.  

Отправя се предупреждение за последствията по чл.390, ал.3 от ГПК за 

служебна отмяна. Следи за представяне на доказателства за предявен иск в 

срок, като при непредставянето им, съдът служебно отменя наложените 

обезпечения. Така е по ч.гр.д. №№ 6478/12г; 11177/12г; 14405/12г; 9881/13г; 

10210/13г, 1365/12г. и др. 

 

    

                ЕДИНАДЕСЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

     СЪДИЯ ЦВЕТЕЛИНА ХЕКИМОВА 

 

Съдия Цветелина Хекимова е титуляр на ХІ съдебен състав на ВРС от 

14.10.2013г. до момента на проверката. Към момента на проверката стажът и 

по чл.164 от ЗСВ е в размер на 11 години. 

 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, съдия Хекимова , видно от предоставени за 

целта на проверката справки, е насрочила 154 дела, които е разгледал в 10 

заседания. Средно в заседание са разглеждани по 15 дела, което показва 

уплътненост на съдебните заседания.    

По данни от Справки за дейността на съдиите във ВРС през 2013г., 

съдия Хекимова е разгледала   в открито заседание 246 дела, от които с 

решение са приключили 60 дела, с определение – 6 дела. Насрочени са 154 

дела. Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 43 на сто. Общата висящност на състава в края на 

2013г. е увеличена на 205  дела.  

Проверката на дейността на съдия Хекимова установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 17927/13г; 16136/13г; 5562/13г; 16132/13г. и 

др. Броят на проверените дела е малък, предвид обстоятелството, че съдия 

Хекимова е правораздавала само три месеца от проверявания период. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Хекимова се произнася с Разпореждане по 131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение със забавяне от няколко 

дни. Така по гр.д. № 17927/13г. с предмет установителен иск по чл.422 от 
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ГПК, е разпоредила да се изиска за прилагане частното гражданско дело на 

10.12.2013г. при образувано дело на 06.12.2013г. Разпореждането по чл.131 

от ГПК е от 19.12.2013г. Налице е забавяне от 13 дни. Забавяне в 

произнасянето с разпореждане по чл.131 от ГПК се установи и по гр.д. № 

16136/13г. подлежащо на разглеждане по правилата на Глава ХХV от ГПК, 

„Бързо производство”. При образувана искова молба на 01.11.2013г., съдът е 

постановил размяна на книжа на 06.11.2013г. Също забавено се е произнесла 

съдия Хекимова и по гр.д. № 16132/13г., където делото е образувано на 

01.11.2013г., а разпореждането по чл.131 от ГПК е постановено на 

06.11.2013г. Посочените забавяния не се дължат на действия на съдебното 

деловодство, тъй като от проверката е видно, че всички разпореждания са 

изпълнени най-късно в деня, следващ деня на произнасянето на съда. 

Необходимо е да бъде подобрена работата в тази насока. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито съдебно          

заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. По проверените дела не се установи необходимост от 

прилагане на разпоредбите на  Наредба № 14 за Реда и начина на 

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

бе констатирано отлагане на съдебни заседания поради неявяване на вещи 

лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата  се решават обикновено в 2 съдебни заседания. 

Съдия Хекимова няма постановени определения за отменен ход по 

същество. 

                           1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено, че няма постановени съдебни актове извън срока по чл.235, ал.5 

от ГПК. До голяма степен това се дължи на обстоятелството, че съдът 

посочва дата на обявяване на решението, съобразно чл.149, ал.2 от ГПК, 

което оказва самодисциплиниращ ефект. 

1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че по бързите производства не се спазват 

стриктно сроковете целящи бързина на производството. По гр.д. № 16136/13г. 

съдът е постановил размяна на книжа 4 дни след разпределение на делото, 

както бе посочено по горе. „Определението” по чл.312 от ГПК е постановено  
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2 дни след постъпване на отговора, на 19.11.2013г. С оглед правна 

прецизност, отново следва да посочим, че при тези производства, съдът се 

произнася с разпореждане, предвид нормата на чл.312, ал.2 от ГПК. 

 Но останалите законовоопределени срокове, относно насрочване на 

делото и решаването му са спазени. 

 

 1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

Проверката не установи дела по които съдия Хекимова да се е 

произнесла с неприсъствено решение.  

2. Качество на съдебните актове  

Няма данни за обжалваните актове постановени от съдия Хекимова 

поради което не може да се направи извод за качеството на работа. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА,                 

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Районен съд - Варна, ХІ състав са 

неприключени 10 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Делата са образувани 

през 2005г., 2006г., 2008г., 2009г., 2010г., и 2011г. Предметът им също както 

при другите състави е делба и облигационни искове. Въпреки фактическата и 

правната им сложност е необходимо да бъдат положени усилия за възможно 

най-бързото им приключване. 

 

                              4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Не бяха проверени въззивни жалби поради липсата на обжалвани 

съдебни актове. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

           Заповедни производства 

През проверявания период в ХІ състав на ВРС са разгледани от съдия 

Хекимова и други съдии 113 дела,  образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от 

ГПК.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 15789/13г; 16980/13г; 15045/13г; 

18102/13г; 18443/13г; 18513/13г; 15340/13г; 15131/13г; 15608/13г; 

15132/13г; 15046/13г; 15130/13г; 15128/13г.  

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

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.  Винаги се изготвя 
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подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

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

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. Но по  проверените дела се установи, че невинаги са правени 

отбелязвания върху документа по чл.417 от ГПК, съобразно разпоредбата на 

чл.418, ал.2 от ГПК. Така е по ч.гр.д. №№ 15789/13г;  15045/13г. и 15340/13г. 

 

Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

 

           През проверявания период в ХІ състав на ВРС са разгледани от съдия 

Хекимова 3 молби по чл.390 от ГПК. Съдът се произнася в деня на 

постъпване на искането.Определя се срок за предявяване на иска, съобразен с 

разпоредбата на чл.390, ал.3 от ГПК. Определя се начален момент на този 

срок от датата на уведомяване на молителя.  

Отправя се предупреждение за последствията по чл.390, ал.3 от ГПК за 

служебна отмяна. Съдия Хекимова следи за представяне на доказателствата 

за предявен иск в срок, като при непредставянето им служебно отменя 

наложените обезпечения. Така е по ч.гр.д. №№ 16349/13г; 17352/13г; 

18504/13г. 

 

              ДВАНАДЕСЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

            СЪДИЯ МИРЕЛА КАЦАРСКА 

 

Съдия Мирела Кацарска е била титуляр на ХІІ съдебен състав на ВРС 

през целия проверяван период. Към момента на проверката стажът и по 

чл.164 от ЗСВ е 10 години. 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, съдия Кацарска , видно от предоставени за 

целта на проверката справки, е насрочила 1093 дела, които е разгледала в 93 
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открити заседания. Средно в заседание са разглеждани по 12 дела, което 

както и в другите състави показва уплътненост на съдебните заседания.  

По данни от Справки за дейността на съдиите във ВРС през 2012г. и  

2013г., съдия Кацарска е разгледала   в открито заседание 892 дела, от които с 

решение са приключили 441 дела, с определение –176 дела. Насрочени са 

1093 дела. Съотношението приключени и насрочени дела показва 

коефициент на ефективност в размер на 58 на сто. Общата висящност на 

състава в края на 2013г. е намалена от 219 дела на 120 или с 99 дела.  

Проверката на дейността на съдия Кацарска установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 7578/12г; 6352/12г; 15492/12г; 18420/11г; 

21002/10г; 14281/11г; 13315/12г; 11560/13г; 5801/13г; 1096/12г; 17574/12г; 

8947/12г; 11530/12г; 10510/12г; 1357/12г; 11609/11г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Кацарска  се произнася с Разпореждане по 131 от ГПК, или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение незабавно след 

разпределяне на делата. По същият начин, веднага след изтичане на 

едномесечния срок за отговор, провежда и подготвителното заседание по 

делото и се произнася с определение по чл.140 от ГПК. Определенията са 

подробни и съдържат проекти за доклади, което ускорява 

съдопроизводството. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито съдебно          

заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. По проверените дела не се установи необходимост от 

прилагане на разпоредбите на  Наредба № 14 за Реда и начина на 

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

бе констатирано отлагане на съдебни заседания поради неявяване на вещи 

лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата  се решават обикновено в 2 до 3 съдебни заседания, въпреки че 

голяма част от проверените дела са с предмет делба или установителни 

искове по чл.124 от ГПК. 

Съдия Кацарска е постановила 4 определения да отменен ход по 

същество през проверявания период. По гр.д. № 90249/1999г. е постановено 

такова определение поради закъсняла преценка за необходимостта от 
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експертиза. По гр.д. № 16269/11г. и гр.д. № 17665/12г. причината за отмяна 

на хода по същество  е несвоевременно изискани доказателства от 

административен орган. А по гр.д. № 16876/12г. в срока за произнасяне на 

съда с решение е преценена недопустимост на производството. При всички 

посочени случаи, причините за отмяна на хода по същество, с което се 

осуетява съдопроизводството са субективни. Необходимо е било съдът да 

извърши преценката си на по-ранен етап на процеса. 

                           1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено, че няма постановени съдебни актове извън срока по чл.235, ал.5 

от ГПК. До голяма степен срочността отново  се дължи на обстоятелството, 

че съдът посочва дата на обявяване на решението, съобразно чл.149, ал.2 от 

ГПК, което оказва самодисциплиниращ ефект. 

1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че по бързите производства се спазват стриктно 

сроковете целящи бързина на производството. Съдът постановява размяна на 

книжа по чл.131 от ГПК най-късно в деня, следващ разпределението на 

делата. Спазва се срока по чл.312 от ГПК за насрочване на делото в деня на 

постъпване на отговор на исковата молба, или изтичане на срока за това. 

Делата се насрочват в триседмичния срок и се решават в двусемичния срок по 

чл.316 от ГПК. 

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

Проверката не установи дела по които съдия Кацарска да се е 

произнесъл с неприсъствено решение.  

2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 390 съдебни акта постановени 

от съдия Кацарска. Напълно потвърдените са 323 акта, или  83 на сто, което 

показва много високо качество на правораздаване. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА,                 

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Районен съд - Варна, ХІІ състав са 

неприключени 9 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Всички дела са 

образувани през 2011г., като едно от тях е от 1993г. Предметът на всички 

дела, както при другите състави е делба.  Въпреки фактическата и правната 

им сложност е необходимо да бъдат положени усилия за възможно най-
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бързото им приключване. Спрени са само 2 дела, като състоянието на 

преюдициалния спор е проверявано редовно. 

 

                              4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

   5.ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          Заповедни производства 

През проверявания период в ХІІ състав на ВРС са разгледани 1225 ,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 5825/12г; 9147/12г; 11581/12г; 11775/12г; 

15472/12г; 16136/12г; 16775/12г; 17185/12г; 653/12г; 1689/13г; 2217/13г; 

2695/13г; 5420/13г; 7983/13г; 10115/13г. и др., разгледани от съдия Мирела 

Кацарска. 

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

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.  Винаги се изготвя 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

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

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. Но по  проверените дела се установи, че както и в други състави, 

невинаги са правени отбелязвания върху документа по чл.417 от ГПК, 

съобразно разпоредбата на чл.418, ал.2 от ГПК.  

 

           Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

           През проверявания период в ХІІ състав на ВРС, са разгледани от съдия 

Кацарска 36 молби по чл.390 от ГПК. Съдът се произнася в деня на 

постъпване на искането.Определя се срок за предявяване на иска, съобразен с 
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разпоредбата на чл.390, ал.3 от ГПК. Определя се начален момент на този 

срок от датата на връчване на определението, но не по-късно от датата на 

получаване на обезпечителната заповед.  

Отправя се предупреждение за последствията по чл.390, ал.3 от ГПК за 

служебна отмяна. Следи за представяне на доказателствата за предявен иск в 

срок, като при непредставянето им, съдът служебно отменя наложените 

обезпечения. По едно от делата производството е оставено без движение. 

Възниква въпроса доколко е приложима разпоредбата на чл.129, ал.2 от ГПК 

в това производство, предвид срока за произнасяне по чл.395, ал.2 от ГПК. 

 

 

                                 ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ СЪСТАВ 

СЪДИЯ ДАНИЕЛА ПАВЛОВА 

 

 През 2012г. и 2013.г съдия Павлова е била титуляр на 14-ти съдебен 

състав на Варненския районен съд. Съдия Даниела Павлова е със стаж от 14 

г. и 8 м. по чл.164 от ЗСВ към момента на проверката.  

 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, по данни от предоставени за целта на 

проверката справки,  съдия Павлова е насрочила в открито съдебно заседание 

1117 граждански дела, които е разгледала в 70 заседания. Средно са 

разглеждани по 16 дела, което показва уплътненост на съдебните заседания.  

По данни от справка за дейността на съдиите във ВРС през 2012г. и 2013г. 

съдия Павлова е разгледала в открито съдебно заседание 1144 граждански 

дела, от които е приключила с решение 396 дела и с определение 169 дела. 

Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 51 на сто. Висящността е снижена от 401 дела на 

316 дела или с 85 дела. 

            Проверката на дейността на съдия Павлова установи следното:  

            Бяха проверени следните дела: гр.д. №№ 4781/13г; 19334/11г; 

15826/13г; 13914/13г; 19441/11г; 17526/11г; 3704/11г; 15101/12г; 17876/12г; 

7674/13г; 12000/09г; 4773/13г; 588/12г; 14324/13г; 14027/12г; 12220/10г; 

16059/10г; 19862/11г. и др. 
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1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и подготовка 

на делото в закрито заседание. 

Съдия Павлова се произнася с разпореждане за оставяне на делото без 

движение и с разпореждане по 131 от ГПК в рамките на една седмица. 

Разпореждане по чл.131 в повечето случаи липсва – поставя се само 

резолюция върху някой от документите. Произнасянето с Определение по 

чл.140 от ГПК е почти винаги забавено с повече от седмица, след изтичане на 

срока за отговор. Така е по гр.д.17526/11г.; гр.д.№3704/09г.; гр.д.№ 

15101/12г. и др. 

Определенията по чл.140 от ГПК съдържат проект на доклад и 

действително отразяват  подготовката на делото в закрито заседание. 

Съдебните експертизи се назначават в тази фаза на процеса, което ускорява 

производството. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито съдебно 

заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Не са чести отлаганията на насрочени дела и поради нередовно 

призоваване на страните по делото. Съдът следи за бързото и своевременно 

връчване на призовките. Съдия Павлова се възползва от възможността за 

справки за адрес на физическите лица по реда на Наредба № 14/2009г. за Реда 

и начина на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД 

„Население”  

Не бе констатирано отлагане на съдебни заседания поради неявяване на 

вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Въпреки изработването на проекти за доклади по делата, които се 

довеждат до знанието на страните преди първото открито съдебно заседание, 

делата се решават обикновено в 3 или повече съдебни заседания. Така е по гр. 

д. № 6320/08г.и гр. д. №3704/09г. 

През проверявания период, съдия Павлова е постановила 5 определения 

за отменен ход по същество. Във всички случаи, определенията са 

постановени поради обективни причини (смърт на страна или чл.299 от ГПК).  

Не бяха констатирани и случаи на отлагане на делата поради 

неправилно прилагане на разпоредбата на чл.142, ал.2 от ГПК. 

1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: От постановените в състава през 2012г., 306 съдебни 
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акта по същество, извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК са решени 57дела. 

Следва да се отбележи, че от 23.06. до 25.09.2012г. председателят на състава е 

ползвал отпуск по болест. През 2013г.  след едномесечния срок са 

постановени 46 решения. Няма просрочие, което да надвишава разумния срок 

по чл.13 от ГПК.  

1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че по бързите производства, не се спазват 

стриктно сроковете целящи бързина на производството. Съдия Павлова, в 

преобладаващия брой случаи, се е произнасяла с „определение” по чл.312 от 

ГПК 2-3 дни след постъпването на отговора на исковата молба. С оглед 

правна прецизност, следва да посочим, че при тези производства, съдът се 

произнася с разпореждане, предвид нормата на чл.312, ал.2 от ГПК. 

 Но се спазва разпоредбата на чл. 316 от ГПК, относно произнасянето с 

решение в двуседмичен срок от датата на заседанието, в което делото е 

обявено за решаване. 

           1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че се спазват разпоредбите по чл.239 и тези, относно призоваването 

на страните. Съдът не допуска  произнасяне  с неприсъствено решение при 

нередовно призоваване. Неприсъствените решения винаги са изготвени като 

отделен акт. По всички проверени дела с постановени неприсъствените 

решения бе констатирано изпълнение на разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, 

за уведомяване на ответника. 

           2. Качество на съдебните актове 

През проверявания период са обжалвани 443 съдебни акта постановени 

от съдия Павлова. Потвърдени са  297 съдебни акта, или 67 на сто. 

 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА 

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Районен съд - Варна, ХІV  състав са 

висящи 8 дела , образувани преди тази дата. Забавянето на делата се дължи 

на съдебни поръчки до други държави, както и на правна и фактическа 

сложност на казусите. Съдия Павлова е спряла 10 дела, които се 

администрират редовно на всеки 3 месеца. 
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                               4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК незабавно 

след постъпването им. Съдът се произнася с разпореждане за изпращане 

препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

   Заповедни производства 

Съдебният състав е разгледал през 2012г., 486 дела, а през 2013г. - 571 

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. 

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

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Изготвя се мотивирано 

разпореждане за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, до длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

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

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че невинаги  са правени надлежни 

бележки върху документа по чл.417 от ГПК, в съответствие с разпоредбата на 

чл.418, ал.2 от ГПК.  

    

   Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

 

          Съдия Павлова разглежда молбите по чл.390 от ГПК в деня на 

постъпването им, в съответствие с разпоредбата на чл.395, ал.2 от ГПК. 

Спазват се заковоопределените разпоредби за местната и родова подсъдност. 

Определя  срок за предявяване на обезпечения иск, чиито начален момент  е 

от датата на получаване на съобщението за постановеното определение, 

При констатирани нередовности на  молбите, съдия Павлова отказва 

допускане на исканото обезпечение, без да ги оставя без движение, в 

съответствие с чл.395, ал.2 от ГПК. Ако не са представени доказателства, 

съдът обезсилва служебно издадената заповед веднага след изтичане на 

предоставения срок в съответствие с разпоредбата на чл.390, ал.3 от ГПК. По  
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някои от проверените дела, съдия Павлова е определила и гаранция, извън 

задължителните случаи по чл. 390, ал.3 от ГПК. 

 

 

                           ШЕСТНАДЕСЕТИ СЪСТАВ 

               СЪДИЯ РУМЯНА ХРИСТОВА 

 

          През 2012г. и 2013.г съдия Христова е била титуляр на ХVІ съдебен 

състав на Варненския районен съд. Към момента на проверката, съдия Румяна 

Христова е със стаж от 20 г. по чл.164 от ЗСВ. 

 

              1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

 

 През проверявания период съдия Р.Христова по данни от предоставени 

за целта на проверката справки е насрочела 1182 дела, които е разгледала в 77 

открити съдебни заседания. Средно в заседание са разглеждани по 15 дела, 

което показва уплътненост на съдебните заседания. 

По данни от Справки за дейността на съдиите от ВРС през 2012г. и 

2013г., съдия Христова е разгледала 1089 граждански дела в открито съдебно 

заседание, от които е приключила с решение 364 дела и с определение 150 

дела. Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 43 на сто. Висящността в края на проверявания 

период е снижена незначително с 8 дела от 323 на 315 дела. 

             Проверката на дейността на съдия Христова установи следното:  

             Бяха проверени гр. дела №№ 9287/12г; 4299/12г; 14105/12г; 

8446/13г; 6308/13г; 7398/13г; 2766/12г; 3481/12г; 9693/12г; 13533/12г; 

6341/12г; 6209/12г; 11162/12г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и подготовка 

на делото в закрито заседание. 

Съдия Христова се произнася с разпореждане за оставяне на делото без 

движение и с разпореждане по 131 от ГПК в рамките на 1 до 5 дни. 

Разпореждането по чл.131 не е оформено, като отделен акт, а обикновено 

представлява кратка резолюция върху някой от документите по делото. 

Произнасянето с Определение по чл.140 от ГПК е почти винаги забавено с 1-

2 месеца, по някои по някои дела забавянето е и по –дълго след изтичане на 

срока за отговор. Това бе констатирано по гр. дело №9693/12г. – 4 месеца, гр. 

дело 13533/12г. – 4 месеца, гр. дело 3481/12г. – 75 дни и др. 
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Определенията по чл.140 от ГПК съдържат проект на доклад и 

действително отразяват  подготовката на делото в закрито заседание. 

Съдебните експертизи се назначават в тази фаза на процеса, което ускорява 

производството. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито съдебно 

заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Не са чести отлаганията на насрочени дела и поради нередовно 

призоваване на страните по делото. Съдът следи за бързото и своевременно 

връчване на призовките. Съдия Христова прилага разпоредбите на  Наредба 

№ 14/2009г. за Реда и начина на предоставяне достъп на органите на 

съдебната власт до НБД „Население”  

 Не бе констатирано отлагане на съдебни заседания поради неявяване 

на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

В резултат на изработването на проекти за доклади, които се довеждат 

до знанието на страните преди първото открито съдебно заседание, делата се 

решават обикновено в 1 или 2 съдебни заседания. Това съкращава значително 

времето на процеса. 

По разглежданите през 2012г. дела, съдебният състав по данни от 

предоставената за целта на проверката  справка, е постановил определение за 

отменен ход по същество по 8 дела. Всички определения са постановени 

поради опущение от страна на съдия Христова. През 2013г. е отменен хода по 

същество по 3 дела. Забелязва се значително намаляване на броя на делата с 

отменен под по същество през 2013г., което е индикация за по-задълбочена 

подготовка на делата непосредствено преди съдебно заседание. 

Не бяха констатирани и случаи на отлагане на делата поради 

неправилно прилагане на разпоредбата на чл.142, ал.2 от ГПК. 

1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: От постановените в състава през 2012г., 279 съдебни 

решения, извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК са решени 83 дела. През 

2013г.извън едномесечния срок са постановени 68 решения. Няма просрочие, 

което да надвишава разумния  срок по чл.13 от ГПК. 

1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че по бързите производства не се спазват 

стриктно сроковете целящи бързина на производството. Съдия Христова, в 
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преобладаващия брой случаи, се е произнасяла с разпореждане по чл.312 от 

ГПК 2-3 дни след постъпването на отговора на исковата молба. Не се спазва  

разпоредбата на чл. 316 от ГПК, относно произнасянето в двуседмичен срок 

от датата на заседанието, в което делото е обявено за решаване.  

1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че се спазват разпоредбите по чл.239 от ГПК и  относно 

призоваването на страните. Съдът не допуска  произнасяне  с неприсъствено 

решение при нередовно призоваване. По всички проверени дела с 

постановени неприсъствените решения бе констатирано изпълнение на 

разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, за уведомяване на ответника. 

              2. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ. 

През проверявания период са обжалвани 442 съдебни акта постановени 

от съдия Христова. Изцяло потвърдени са 315 акта, или 71 на сто. Данните 

обосновават извод за високо качество на правораздаване. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА 

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

           Към момента на проверката в Районен съд - Варна, ХVІ състав са 

висящи 27 дела. Предметът на делата е преимуществено делба. С оглед 

фактическата и правна сложност на този вид дела е обяснимо по дългото 

време необходимо за разглеждането им. 

В състава председателстван от съдия Христова са спрени 10 дела, които 

се администрират редовно на всеки 3 месеца. 

4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК в рамките 

на 1-3 дни след постъпването им. Съдът се произнася с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

   Заповедни производства 

През проверявания период в ХVІ състав на ВРС са разгледани 1212 

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

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

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 
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тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Изготвя се мотивирано 

разпореждане за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, до длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

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

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че са правени надлежни бележки 

върху документа по чл.417 от ГПК, съобразно разпоредбата на чл.418 от 

ГПК. 

   Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

 

Съдия Христова спазва законовите изисквания за разглеждане на 

молбите по чл.390 от ГПК в еднодневен срок от постъпването им, съобразно 

разпоредбата на чл.395, ал.2 от ГПК. Спазени са и законовите разпоредби 

определящи местната и родова подсъдност. 

 Определя начален срок за предявяване на иска от датата на 

получаване на съобщението, но не по-късно от един месец от датата на 

получаване на обезпечителната заповед. При нередовни  молби, съдия 

Христова отказва допускане на исканото обезпечение без да ги оставя без 

движение, в съответствие с чл.395, ал.2 от ГПК. Ако не са представени 

доказателства, съдът обезсилва издадената заповед. Съдия Христова 

определя и гаранция при допускане на обезпечението, извън задължителните 

случаи по чл. 390, ал.3 от ГПК. 

 

 

                 СЕДЕМНАДЕСЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

              СЪДИЯ ВЕСЕЛА ГЪЛЪБОВА 

  

Съдия Весела Гълъбова е била титуляр на ХVІІ съдебен състав на ВРС 

през цялата 2013г. През 2012г. титуляр на състава е била съдия Петя 

Захариева, която е напуснала съдебната система, поради което дейността и не 

е проверявана.  

  

 



 40 

          1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

         През проверявания период, съдия Гълъбова, видно от предоставени за 

целта на проверката справки, е насрочила 604 дела, които е разгледала в 34 

открити заседания. Средно в заседание са разглеждани по 18 дела, което 

както и в другите състави показва уплътненост на съдебните заседания. 

 По данни от Справки за дейността на съдиите във ВРС през 2013г., 

съдия Гълъбова е разгледала   в открито заседание 463 дела, от които с 

решение са приключили 294 дела, с определение – 63 дела. Насрочени са 604 

дела. Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 44 на сто. Общата висящност на състава в края на 

2013г. е намалена от 237 дела на 236 или незначително  с 1 дело.  

Проверката на дейността на съдия Гълъбова установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 1006/13г; 1958/13г; 9702/13г; 1541/12г; 

4053/13г; 576/13г; 7565/13г; 5069/13г;5490/13г; 5916/12г; 13486/12г; 

15224/12г; 16038/12г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Гълъбова  се произнася с Разпореждане по 131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение със забавяне от 5-6 дни  

след разпределяне на делата. С още по-голямо забавяне след изтичане на 

едномесечния срок за отговор провежда и подготвителното заседание по 

делото и се произнася с определение по чл.140 от ГПК. Така по гр.д. № 

1541/13г. срокът за отговор е изтекъл на 23.03.2013г., а определението по 

чл.140 от ГПК е постановено едва на 09.05.2013г. или със забавяне от 1 месец 

и 14 дни; такова забавяне е констатирано и по гр.д. № 576/13г., по което 

едномесечния срок е изтекъл на 01.03.2013г., а определението е постановено 

08.05.13г. Определенията са подробни и съдържат проекти за доклади, което 

би следвало да ускори съдопроизводството. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито съдебно          

заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото, но не се прилагат разпоредбите на  Наредба № 14 за 

Реда и начина на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД 
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„Население”. Така е по гр.д. № 4053/13г. Не бе констатирано отлагане на 

съдебни заседания поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок 

експертиза. 

Делата често  се решават обикновено в 2 съдебни заседания. 

Съдия Гълъбова е постановила 4 определения да отменен ход по 

същество през проверявания период. По две от делата, причината е обективна 

и не се дължи на действия на съда. Но по гр.д. № 15224/12г. и гр.д. № 

16038/12г., съдът е отменил хода по същество и е възобновил 

производството, с което го е забавил, поради закъсняла констатация за 

нередовност на исковите молби. 

                           1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено, че съдия Гълъбова е постановила 56 съдебни решения извън 

едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК. По гр. д. № 1578/2000 

просрочието е в размер на 3 месеца и надвишава разумния срок. Останалите 

съдебни решения са постановени в рамките на разумния срок, но следва да се 

има предвид, че представляват 19 на сто от всички решения.  

1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че по бързите производства се спазват стриктно 

сроковете целящи бързина на производството. Съдът постановява размяна на 

книжа по чл.131 от ГПК най-късно в деня следващ разпределението на 

делата. Спазва се срока по чл.312 от ГПК за насрочване на делото в деня на 

постъпване на отговор на исковата молба или изтичане на срока за това. 

Делата се насрочват в триседмичния срок и се решават в двуседмичния срок 

по чл.316 от ГПК. 

 

 1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

Проверката установи 2 дела по които съдия Гълъбова се е произнесла с 

неприсъствено решение. И по двете са спазени изискванията на чл.239 от 

ГПК. Решенията са изпратени на ответника в съответствие с разпоредбата на 

чл.240, ал.1 от ГПК. 

              2. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 

През проверявания период са обжалвани 155 съдебни акта, постановени 

от съдия Гълъбова. Напълно потвърдените са 57 акта, или  37 на сто, но част 

от делата не са върнати от горна инстанция, поради което трудно може да се 

направи категоричен извод за качеството на работа на съдия Гълъбова. 
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  3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА,  

               ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Районен съд - Варна, ХVІІ състав са 

неприключени 12 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Делата са образувани 

през 2010г. и 2011г. Предметът на всички дела, както при другите състави е 

делба и облигационни искове.  Спрени са 3 дела, като състоянието на 

преюдициалния спор е проверявано редовно. 

 

                              4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

   Заповедни производства 

През проверявания период в ХVІІ състав на ВРС са разгледани 564 

дела,  образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК и разгледани от съдия 

Весела Гълъбова. Всички са приключени. 

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 1079/13г; 3647/13г; 11829/13г; 11844/13г; 

11924/13г; 11991/13г; 11995/13г; 12010/13г; 12028/13г; 14442/13г. 

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

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.  Винаги се изготвя 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

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

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. Но по  проверените дела се установи, че както и в други състави, 

невинаги са правени отбелязвания върху документа по чл.417 от ГПК, 

съобразно разпоредбата на чл.418, ал.2 от ГПК.  
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Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

 

           През проверявания период в ХІІ състав на ВРС, са разгледани от съдия 

Гълъбова 13 молби по чл.390 от ГПК. Съдът се произнася в деня на 

постъпване на искането.Определя се срок за предявяване на иска, съобразен с 

разпоредбата на чл.390, ал.3 от ГПК, но не се определя въобще  начален 

момент на този срок.   

Отправя се предупреждение за последствията по чл.390, ал.3 от ГПК за 

служебна отмяна. Следи за представяне на доказателствата за предявен иск в 

срок, като при непредставянето им, съдът служебно отменя наложените 

обезпечения. Така е по ч.гр.д. №№ 1212/13г; 6761/13г; 3371/13г; 870/13г; 

4162/13г. 

                      

            

 

                ОСЕМНАДЕСЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

            СЪДИЯ МАЯ НЕДКОВА 

 

Съдия Мая Недкова е била титуляр на ХVІІІ съдебен състав на ВРС 

през целия проверяван период. Стажът и по чл.164 от ЗСВ е 18 години. 

 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, съдия Недкова , видно от предоставени за 

целта на проверката справки, е насрочила 1159 дела, които е разгледала в 85 

открити заседания. Средно в заседание са разглеждани по 14 дела, което 

показва уплътненост на съдебните заседания.  

            По данни от Справки за дейността на съдиите във ВРС през 2012г. и  

2013г., съдия Недкова е разгледала   в открито заседание 977 дела, от които с 

решение са приключили 313 дела, с определение – 147 дела. Насрочени са 

1159 дела. Съотношението приключени и насрочени дела показва 

коефициент на ефективност в размер на 40 на сто. Общата висящност на 

състава в края на 2013г. е намалена от 302 дела на 260, или  с 42 дела. 

Предвид професионалния опит на съдия Недкова е възможно коефициентът 

на ефективност да бъде завишен, но данните не са категорични предвид 

обстоятелството, че дела в състава са насрочвани и от други съдии. 
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Посочения брой насрочени дела е валиден за целия състав, а не само за съдия 

Недкова, поради така предоставени за целта на проверката справки. 

Проверката на дейността на съдия Недкова установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 11552/13г; 16184/13г; 15910/12г; 5400/13г; 

214/13г; 18448/12г; 12981/12г; 3625/12г; 11893/12г; 14537/12г; 2988/12г; 

18889/12г; 338/13г; 30/13г; 13203/10г; 16278/11г; 21076/11г; 12832/09г; 

15799/10г; 18307/12г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Недкова  се произнася с Разпореждане по 131 от ГПК, или с 

разпореждане за оставяне без движение, незабавно след образуване на делата 

и разпределянето им. Също незабавно след изтичане на едномесечния срок за 

отговор, съдия Недкова провежда подготвителното заседание и се произнася 

с определение по чл.140 от ГПК. С действията си съдът не става причина за 

забавено движение на делата в подготвителната им фаза. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито съдебно          

заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Не бе констатирана необходимост от прилагане на  

разпоредбите на  Наредба № 14 за Реда и начина на предоставяне достъп на 

органите на съдебната власт до НБД „Население”. Не се отлагат  съдебни 

заседания и поради неявяване на вещи лица или неизготвена в срок 

експертиза. 

Делата се решават обикновено в 2 до 3 съдебни заседания. 

Съдия Недкова  е постановила 6 определения да отменен ход по 

същество през проверявания период. При всички случаи причината е 

субективна и се дължи на допуснат от съда пропуск, което е отбелязано и в 

определенията на отмяна хода по същество. Предвид професионалния опит 

на съдия Недкова, е необходимо делата да бъдат проучвани задълбочено 

преди съдебно заседание с цел избягване на отмяната на хода по същество, 

възобновяване на производството и съответно забавянето му. 

                           1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено, че съдия Недкова е постановила 10 съдебни решения извън 
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едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК, но просрочието не надвишава 

един месец, поради което и поради натовареността на състава не следва да 

бъде възприемано като значително. 

 

1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че по бързите производства невинаги се спазват 

стриктно сроковете целящи бързина на производството. Съдът постановява 

размяна на книжа по чл.131 от ГПК, най-късно в деня следващ 

разпределението на делата.  Но разпореждането  по чл.312 от ГПК не се 

постановява веднага след изтичане на срока за отговор или постъпването му. 

Така е по гр.д. № 11552/13г., където срокът за отговор е изтекъл на 

13.09.2013г., а „определението” по чл.312 от ГПК е постановено на 

19.09.2013г. По гр.д. №16184/13г. същото „определение” е постановено 22 

дни след изтичане на едномесечния срок. По гр.д. № 5400/13г. при постъпил 

отговор на 29.05.13г., „определението” по чл.312 от ГПК е постановено на 

04.06.13г. С оглед правна прецизност, следва да посочим, че при тези 

производства, съдът се произнася с разпореждане, предвид нормата на чл.312, 

ал.2 от ГПК. 

            Делата се насрочват в триседмичния срок и се решават в 

двуседмичния срок по чл.316 от ГПК. Необходимо е да се подобри 

срочността по подготовката на делото в закрито заседание. 

 

 1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

 

Проверката установи 2 дела по които съдия Недкова се е произнесла с 

неприсъствено решение. И по двете са спазени изискванията на чл.239 от 

ГПК. Решенията са изпратени на ответника, съобразно разпоредбата на 

чл.240, ал.1 от ГПК. 

 

                         2. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 

През проверявания период са обжалвани 292 съдебни акта, постановени 

от съдия Недкова. Напълно потвърдените са 227 акта, или  78 на сто, което е 

много добър показател за качеството на съдебните актове, постановени от  

съдия Недкова. 
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3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА,                 

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Районен съд - Варна, ХVІІ състав са 

неприключени 3 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Делата са образувани 

през 2000г; 2005г; и 2011г. Предметът на всички дела, както при другите 

състави е делба и установителен  иск.  Спряно е 1 дело, като състоянието на 

преюдициалния спор е проверявано редовно. 

 

                              4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

Заповедни производства 

През проверявания период в ХVІІІ състав на ВРС са разгледани 1210 

дела,  образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Всички са 

приключени. 

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 385/13г; 1259/13г; 4621/13г; 5306/13г; 

8308/13г; 5995/12г; 6054/12г; 6056/12г. и др. 

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

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.  Винаги се изготвя 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

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

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. Но по  проверените дела се установи, че както и в други състави, 

невинаги са правени отбелязвания върху документа по чл.417от ГПК, 

съобразно разпоредбата на чл.418, ал.2 от ГПК.  
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Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

           През проверявания период в ХVІІІ състав на ВРС, са разгледани от 

съдия Недкова 32 молби по чл.390 от ГПК. Съдът се произнася в деня на 

постъпване на искането.Определя се срок за предявяване на иска, съобразен с 

разпоредбата на чл.390, ал.3 от ГПК, но не се определя въобще  начален 

момент на този срок, като в предходния проверен състав.   

Отправя се предупреждение за последствията по чл.390, ал.3 от ГПК за 

служебна отмяна. Следи се за представяне на доказателствата за предявен 

иск в срок, като при непредставянето им, съдът служебно отменя наложените 

обезпечения. Така е по ч.гр.д. №№ 1147/13г; 2965/13г; 5927/12г; 6355/12г; 

224/13г; 1969/13г; 3067/12г; 302/12г. 

 

                      

              ДЕВЕТНАДЕСЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

 

Съдия Петрова е титуляр на 19-ти съдебен състав на Варненския 

районен съд от 02.01.2012г. до 14.10.2012г. След тази дата е командирована в  

Република Косово. От 15.10.2012г. до края на проверявания период, титуляр 

на състава е съдия Таня Плахойчева. 

                       

                                   СЪДИЯ ДИМИТРИНА ПЕТРОВА 

Към момента на проверката, съдия Димитрина Петрова е със стаж от 10 

г. по чл.164 от ЗСВ.  

1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

По данни от предоставени за целта на проверката справки, през 2012г. в 

ХІХ състав, съдия Петрова е насрочила 328 дела, които е разгледала в 23 

заседания. Средно в заседание са разглеждани по 14 дела, което показва 

уплътненост на съдебните заседания.  

 През 2012г., по данни от справка за дейността на съдиите във ВРС, 

съдия Петрова е разгледала 153 дела в открито съдебно заседание, от които е 

приключила 103 дела с решение и 50 дела с определение. Съотношението 

приключени и насрочени дела показва коефициент на ефективност 47 на сто. 

Общата  висящността в края на 2012г. е намалена от 288 дела на 0 дела. 

Проверката на дейността на съдия Петрова установи следното: 

Бяха проверени гр.д. №№ 5741/12г; 3538/12г; 3983/09г; 13389/11г; 

16452/11г; 1170/12г; 9513/12г; 11000/12г; 9839/11г; 1935/12г; 4245/12г; 

1005812г; 3816/12г; 2434/12г. 4910/12г; 1505/12г;4214/12г. 294/12г. и др. 
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1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и подготовка 

на делото в закрито заседание. 

Съдия Петрова се произнася с разпореждане за оставяне на делото без 

движение в рамките на 1 до 5 дни. Не е възможно да се проследи в какви 

срокове се произнася с разпореждането по чл. 131 от ГПК, тъй като тези 

актове са обикновено без дата, име на докладчика и номер на делото. Така е в 

разпореждане №№  21399/без дата; 15890/без дата; 18402/без дата; 14328/без 

дата. Произнасянето с Определение по чл.140 от ГПК е почти винаги 

забавено от няколко дни  до повече от месец след изтичане на срока за 

отговор. Това бе констатирано по гр. дело №294/12г. – 41 дни , 1935/12г. – 

35дни и др. 

Определенията по чл.140 от ГПК съдържат проект на доклад и са 

подробни. Съдебните експертизи се назначават в тази фаза на процеса, което 

допринася за ускоряване на производството. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито съдебно 

заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Няма отлагания на насрочени дела и поради нередовно призоваване на 

страните по делото. Съдът следи за бързото и своевременно връчване на 

призовките. Не бе констатирано отлагане на съдебни заседания поради 

неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

В резултат на изработването на проекти за доклади по делата, които се 

довеждат до знанието на страните преди първото открито съдебно заседание, 

както и в резултат на решителните действия по дисциплиниране на страните, 

делата се решават обикновено в 1 или 2, рядко в 3 съдебни заседания. Това 

съкращава значително времето на процеса. 

По разглежданите през 2012г. дела, съдебният състав с докладчик 

съдия Димитрина Петрова, по данни от предоставената за целта на 

проверката  справка, няма постановени определения за отмяна хода по 

същество. Тези данни сочат за задълбочено предварително проучване на 

делата от страна на докладчика. 

1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено, че съдия Д. Петрова няма постановени съдебни решения извън 

срока по чл.235, ал.5 от ГПК. 
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1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че по бързите производства не се спазват 

стриктно сроковете целящи бързина на производството. Производствата не се 

отбелязват, като бързи. Разпорежданията по чл.131 от ГПК са обикновено без 

дата, име на съдията и номер на дело. Съдия Петрова, в преобладаващия брой 

случаи, не се е произнасяла с разпореждане в деня на постъпването на 

отговора на исковата молба, съобразно разпоредбата на чл.312, ал.1. 

Невинаги се  спазва триседмичния срок за насрочване на открито съдебно 

заседание, съобразно разпоредбата на чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. Заседанията се 

насрочват след около месец. Не се спазват разпоредбите на чл.315, ал.2, 

относно посочване на дата за обявяване на решението, но то се постановява 

почти винаги в двуседмичен срок по чл.316 от ГПК. 

1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че съдът не допуска  произнасяне  с неприсъствено решение при 

нередовно призоваване и липса на предпоставките по чл.239 от ГПК. 

Неприсъствените решения винаги са изготвени като отделен акт. По всички 

проверени дела с постановени неприсъствените решения бе констатирано 

изпълнение на разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, за уведомяване на 

ответника. 

                2. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 

 

По отношение качеството на работа бе установено, че от обжалваните 

149 съдебни съдебни акта, постановени от съдия Димитрина Петрова, 

напълно потвърдените са 112 акта или 75 на сто. Данните показват много 

добро качество на правораздаване.. 

 

                 

                               СЪДИЯ ТАНЯ ПЛАХОЙЧЕВА 

 

Към момента на проверката, съдия Таня Плахойчева е със стаж от 9 г. 

по чл.164 от ЗСВ. Понастоящем правораздава в Софийски районен съд. 

 

1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

По данни от предоставена за целта на проверката справка, през 

проверявания период, съдия Плахойчева е насрочила 569 дела, които е 
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разгледала в 37  открити съдебни заседания. Средно в заседание са 

разглеждани по 15 дела. 

 По данни от справка за дейността на съдиите във ВРС през 2012г и 

2013г., съдия Плахойчева е разгледала 876 дела в открито съдебно заседание, 

от които приключени с решение са 191 дела и с определение 62 дела. 

Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 44 на сто.  

     Общата висящност е повишена от 187 дела на 323 дела или 136 дела. 

В началото на 2012г. в състава са останали 288 несвършени дела от минал 

период. Те са разпределени между съдия Плахойчева и съдия Петрова, както 

следва: на съдия Плахойчева – 187, на съдия Петрова – 101. В края на 

годината съдия Петрова няма останали несвършени дела. Съдия Плахойчева е 

завършила 2012г. с 425 дела. В края на 2013г., когато е краят на проверявания 

период, общата висящност на съдия Плахойчева е намалена на 323 дела или с 

102 дела. 

Проверката на дейността на съдия Плахойчева установи следното: 

Бяха проверени гр.д. №№ 16921/12г; 760/13г; 2282/13г; 1885/13г; 

60/13г; 2622/13г; 2510/13г; 1289/13г; 9413/13г; 15518/12г; 15649/12г; 

5147/12г; 1286/13г; 18959/12г; 3912/12г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и подготовка 

на делото в закрито заседание. 

Съдия Плахойчева се произнася с разпореждане за оставяне на делото 

без движение и с разпореждането по чл. 131 от ГПК в рамките на седмица 

след разпределение на делото. Произнасянето с Определение по чл.140 от 

ГПК е често забавено. Така по гр.д. № 9413/13г. забавянето е с  80дни; по 

гр.д. № 760/13г. забавянето е с 1 месец и 7 дни; По гр.д. № 60/13г. с предмет 

издръжка, съдия Плахойчева се е произнесла с определение по чл.140 от ГПК 

4 месеца след изтичане на срока за отговор и то едва, след получаване на 

молба по чл.255 от ГПК за определяне на срок при бавност. Така е и по гр.д. 

№ 15649/12г., където подготвителното заседание е проведено също 4 месеца 

след изтичане на срока за отговор и също след молба на ищеца за насрочване.  

           Определенията по чл.140 от ГПК съдържат проект на доклад и са 

подробни. Съдебните експертизи се назначават в тази фаза на процеса. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито съдебно 

заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 
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Няма отлагания на насрочени дела и поради нередовно призоваване на 

страните по делото. Съдът следи за бързото и своевременно връчване на 

призовките. Не бе констатирано отлагане на съдебни заседания поради 

неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата се разглеждат в 2 до 3 съдебни заседания. 

През проверявания период, съдия Таня Плахойчева по данни от 

предоставената за целта на проверката справка е постановила 3 определения 

за отменен ход по същество. По гр.д. № 11357/12г. и гр.д. № 11361/12г. съдът 

е постановил посочените определения поради опущения от своя страна. По 

гр.д. № 1985/13г. съдия Плахойчева е постановила определение за отменен 

ход по същество поради отказ от иска направен в срока за произнасяне с 

решение.  

1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: По данни от предоставени за целта на проверката 

справки, съдия Плахойчева е  постановила  77 решения извън срока по чл.235 

от ГПК, като  59 от тях са извън разумния срок по чл.13 от ГПК. Следва да се 

има предвид, че тези дела са били обявени за решаване в последните три 

месеца на годината, като през това време съдия Плахойчева е поела  187 

недовършени дела на състава от предишни периоди, а са ѝ били разпределени  

и нови 175 дела до края на 2012г. Посочените данни обясняват забавянията 

без да ги оправдават. 

През 2013г., съобразно предоставените справки, съдия Плахойчева е 

постановила 160 съдебни решения. Всички са постановени след 

едномесечния срок, а  62 решения са извън разумния срок по чл.13 от ГПК. 

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

проверявания период, съдия Плахойчева е постановила извън срока по 

чл.235, ал.5 от ГПК общо 234 съдебни решения. По данни от справки за 

дейността на съдиите през 2012г. и 2013г., посочени в раздел 1, съдия 

Плахойчева е решила 191 дела, разгледани в открито заседание. Предвид 

разликата в данните, която вероятно се дължи на грешка при съставяне на 

справките за целта на проверката,  не може да се направи категоричен извод 

за броя на съдебните решения, постановени  от съдия Плахойчева, както 

извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК, така и извън разумния срок. 

 1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

 

Проверката установи, че по бързите производства се спазват сроковете 

целящи бързина на производството. Разпорежданията по чл.131 от ГПК са 

обикновено без дата, име на съдията и номер на дело. Съдия Плахойчева, в 
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преобладаващия брой случаи, се е произнасяла с разпореждане в деня на 

постъпването на отговора на исковата молба, съобразно разпоредбата на 

чл.312, ал.1 от ГПК. Съдът спазва триседмичния срок за насрочване на 

заседанието, съобразно разпоредбата на чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. 

 Спазват се и разпоредбите на чл.315, ал.2 и 316 от ГПК, относно 

посочване на дата за обявяване на решението и произнасянето в двуседмичен 

срок от датата на заседанието, в което делото е обявено за решаване.  

 

1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните и 

наличието на условията по чл.239 от ГПК. Съдът не допуска  произнасяне  с 

неприсъствено решение при нередовно призоваване. Неприсъствените 

решения винаги са изготвени като отделен акт. По всички проверени дела с 

постановени неприсъствените решения бе констатирано изпълнение на 

разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, за уведомяване на ответника. 

 2. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ  

Проверката на качеството на съдебните актове показа, че са обжалвани 

130 съдебни акта, постановени от съдия Плахойчева, от които напълно 

потвърдени са 82 акта или 63 на сто.  

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА 

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

 В ХІХ състав са висящи 13 граждански дела образувани преди 

посочената дата. По –голяма част от делата от 2011г. Само едно от делата е от 

2004г. и едно от 2010г. Предметът им е делба и облигационни искове, което 

предопределя по-дългото им разглеждане, но следва да се положат усилия за 

приключването на гр.д. № 4212/2004г. Спрените дела са 7, като всички са 

администрирани. 

 

                                     3.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК в рамките 

незабавно след постъпването им, като  съдът се произнася с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 
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4. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

Заповедни производства 

Съдебният състав е разгледал през проверявания период 1139 частни 

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

Съдия Д. Петрова  разглежда заявленията за издаване на заповед за 

изпълнение по чл. 410 от ГПК   в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 

от ГПК, в тридневен срок от деня на постъпване на заявлението, с редки 

изключения. Винаги изготвя подробно и надлежно мотивирано разпореждане 

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

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, до длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

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

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че не са правени отбелязвания върху 

документа по чл.417 от ГПК, съобразно разпоредбата на чл.418, ал.2 от ГПК. 

Така е по  ч.гр. д. №№ 8149/12г; 8147/12г.; 8146/12г; 8130/12г. и др.  

 

Съдебният състав с докладчик съдия Плахойчева е разгледал през 

2013г., 560 дела, по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. 

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

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.  Винаги изготвя 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, до длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Почти винаги се 

изпълнява се задължението по чл. 416 от ГПК - върху заповедта за 

изпълнение по чл. 410 от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен 

лист.  

По делата, образувани по установителни искове с правно основание 

чл.415 от ГПК, се прилагат заповедните производства. 

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 
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изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. Но невинаги се правят надлежни бележки съобразно разпоредбата на 

чл.418, ал.2 от ГПК. Така е по ч.гр.д. №№1361/13г; 1113/13г; 16515/13г; 

1291/13г; 1603/13г; 926/13г. и др. 

 

Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

Съдия Д. Петрова и съдия Т. Плахойчева спазват законовите 

изисквания за срок за произнасяне по чл.395, ал.2 от ГПК. Спазени са и 

разпоредбите за местната и родова  подсъдност. Определят срок за 

предявяване на иска с начален момент от датата на получаване на 

съобщението или на обезпечителната заповед. При нередовност на 

молбите, съдът не ги оставя без движение, а отказва допускане на исканото 

обезпечение в съответствие с чл.395, ал.2 от ГПК. При непредставени 

доказателства, съдът обезсилва издадената заповед веднага след изтичане на 

срока.  

                                 

 

                                  ДВАДЕСЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                          СЪДИЯ ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА 

 

Съдия Жекова е титуляр на ХХ съдебен състав на Варненския районен 

съд от  началото на 2013г. Преди това титуляри на състава са били за по 3 

месеца, командированите съдия Христина Колева и съдия Мартин Стаматов. 

Предвид краткия период, през който са правораздавали съдия Колева и съдия 

Стаматов тяхната дейност не е проверявана.  

           Към момента на проверката, съдия Десислава Жекова е със стаж от 4г. 

и 5м. по чл.164 от ЗСВ. 

1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

По данни от предоставените за целта на проверката справки, през 

2013г. в ХХ състав, съдия Жекова е насрочила 442 дела, които е разгледала в 

40 открити заседания. Средно в заседание са разглеждани по 11 дела. 

По данни от справка за дейността на съдиите във ВРС през 2013г., 

съдия Жекова е разгледала 349 дела в открито заседание, от които е 

приключила с решение 151 дела и с определение 49 дела. Съотношението на 

приключени и насрочени дела показва коефициент на ефективност в размер 

на 45 на сто. 



 55 

В началото на  2013г., в състава са останали 85 несвършени дела от 

минал период. В края на годината несвършените дела са 178. Общата 

висящност на състава е увеличена с 93 дела.                                                                                                                                   

Проверката на дейността на съдия Жекова установи следното: 

Бяха проверени гр.д. №№ 15845/13г; 4023/13г; 5043/13г; 3772/12г; 

12181/13г; 7355813г; 2552/12г; 8005/13г; 1406/06г; 13635813г; 17619/13г; 

15845/13г; 4543/13г; 8001/13г; 12426/13г; 5545/13г; 2815/13г; и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и подготовка 

на делото в закрито заседание. 

Съдия Жекова се произнася с Разпореждане по 131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение, обикновено в рамките на 

три дни. По същия начин, незабавно след изтичане на срока за отговор се 

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

съдържат проект на доклад и с тях винаги се назначава допусната експертиза.  

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито съдебно 

заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Няма отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване на 

страните по делото. Съдът следи за бързото и своевременно връчване на 

призовките. Съдия Жекова проявява активност за установяване адреса на за 

физическите лица по реда на Наредба № 14/2009г. за Реда и начина на 

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

бе констатирано отлагане на съдебни заседания поради неявяване на вещи 

лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1 или 2 съдебни заседания. Насрочват 

се през 2 месеца. 

По разглежданите през 2013г. дела, съдебният състав по данни от 

предоставената справка е постановил едно определение за отмяна хода по 

същество. 

1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено, че 36 съдебни решения  са постановени извън срока по чл.235, 

ал.5 от ГПК, но забавянията са в рамките на няколко дни.  Само по гр. дело № 

7487/2009г. и по гр. дело № 13743/10г. просрочието е извън разумния срок. 
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1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че по бързите производства  не се спазват 

стриктно сроковете целящи бързина на производството.  С разпореждане по 

чл.131 от ГПК, съдия Жекова, се произнася веднага след образуване на 

делото или след отстраняване на нередовностите по исковата молба. Съдия 

Жекова е извършвала подготовката на делото в закрито заседание незабавно 

след постъпване на отговора на исковата молба или след изтичане на срока за 

това. Делата се насрочват съобразно разпоредбата на чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. 

Спазват се разпоредбите на чл.315, ал.2 и чл.316 от ГПК, относно посочване 

на дата за обявяване на решението и произнасянето в двуседмичен срок от 

датата на заседанието, в което делото е обявено за решаване.  

 

1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че се спазват разпоредбите по чл.239 от ГПК и  относно 

призоваването на страните. Съдът не допуска  произнасяне  с неприсъствено 

решение при нередовно призоваване. По всички проверени дела с 

постановени неприсъствените решения бе констатирано изпълнение на 

разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, за уведомяване на ответника. 

 

 2. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ  

През 2013г. са обжалвани 117 съдебни акта, от които са потвърдени 

изцяло 66,  или 56 на сто. Данните са удовлетворителни предвид неголемия  

опит на съдия Жекова.  

 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА 

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Районен съд - Варна, ХХ състав са 

висящи 17 дела, образувани преди 01.01.2012г. Предметът на делата е 

основно делба. С оглед фактическата и правна сложност на този вид дела е 

обяснимо по дългото време необходимо за разглеждането им. 

В състава има спрени 2 дела, образувани преди 01.01.2012г., които се 

администрират редовно на всеки 3 месеца. 
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3.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК  веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася с разпореждане за изпращане 

препис на противната страна за становище. 

4. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

   Заповедни производства 

Съдебният състав на съдия Жекова е разгледал през 2013г. 558 дела, 

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК.  

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

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.  Винаги се  изготвя 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената  в закона  подсъдност. След издаването на 

заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е връчван препис от 

заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се задължението по чл. 416 от 

ГПК - върху заповедта за изпълнение по чл. 410 от ГПК да се отбелязва 

издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че винаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417, съобразно разпоредбата на чл.418, ал.2 от 

ГПК.Така е по ч.гр.д. №№ 4017/13г; 5779/13г; 6170/13г; 9964/13г; 

10388/13г; 14759/13г; 16064/13г; 16247/13г. 

 

Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

 

Съдия Жекова е разгледала 15 дела, образувани по чл.390 от ГПК. 

Съдия Жекова спазва законовите изисквания за срок на произнасяне по 

чл.395, ал.2 от ГПК и за  подсъдност. Произнася се с определение по 

постъпилите молби в същия ден. Определя едномесечен срок за предявяване 

на иска, от датата, на получаване на съобщението за постановяване на 

определението. Следи стриктно за спазване на този срок. Отправя 

предупреждение за последствията по чл.390, ал.3 от ГПК. При непредставени 

в срок доказателства за предявен обезпечен иск, отменя служебно 



 58 

обезпечението по реда на чл.390, ал.3 от ГПК. При неясно формулирани 

молби, съдията не ги оставя без движение, а отказва допускане на исканото 

обезпечение в съответствие с чл.395, ал.2 от ГПК. Така е по ч.гр.д. №№ 

2428/13г; 7743/13г; 1345/13г; 4055/13г; 5075/13г; 16409/13г; 12218/13г; 

17204/13г. 

 

 

                           ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ  СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                         СЪДИЯ МИХАИЛ МИХАЙЛОВ 

 

Съдия Михаил Михайлов е титуляр е  на ХХІ съдебен състав на 

Варненския районен съд от 04.06.2012г.. Към момента на проверката,  съдия 

Михайлов е с 6 годишен  стаж  по чл.164 от ЗСВ. 

2.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО      

ЗАСЕДАНИЕ. 

 През проверявания период, 2012-2013г., съдия Михайлов, видно от 

предоставени за целта на проверката справки, е насрочил 1157 дела, които е 

разгледал в 64 открити заседания. Средно в заседание са разглеждани по 18 

дела, което показва уплътненост на съдебните заседания.  

         По данни от Справки за дейността на съдиите във ВРС през 2012 и 

2013г., съдия Михайлов е разгледал   в открито заседание 988 дела, от които с 

решение са приключили 387 дела, с определение – 197. Насрочени са 1157 

дела. Съотношението приключени и насрочени  дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 50 на сто. Общата висящност на състава,  е 

намалена от 262 дела в началото на проверявания период, на 213 дела в края 

му, или с 49 дела. 

Предвид високата натовареност на съдебния състав, и предвид 

снижената висящност, коефициентът на ефективност е добър. 

Проверката на дейността на съдия Михайлов установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 8337/11г; 21157/11г; 8215/11г; 6013/12г; 

8818/11г; 5290/12г; 4225/12г; 4755/12г; 12240/11г; 12845/10г; 8198/11г; 

21390/11г; 11940/11г; 9683/13г и др. 

2.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Михайлов се произнася с Разпореждане по 131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение,  незабавно след 

разпределение на делото и докладването му. Произнасянето с Определение 
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по чл.140 от ГПК е веднага след изтичане на срока за отговор. Няма забавени 

определения по чл.140 от ГПК. Последните са  подробни и съдържат проекти 

за доклади, както и разпореждане за назначаване на експертизи. Отразяват 

задълбочената подготовка на делата в закрито заседание.  

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито 

съдебно заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за бързото и своевременно връчване на 

призовките и съобщенията. Не бе констатирана необходимост за прилагане 

на разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина на предоставяне достъп на 

органите на съдебната власт до НБД „Население”. Не бе констатирано 

отлагане на съдебни заседания поради неявяване на вещи лица или 

неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават обикновени в 2 съдебни заседания. 

Насрочват се през 2 месеца.  

През проверявания период, съдия Михайлов е постановил 7 

определения за отменен ход по същество, а именно: по гр.д. №№ 12845/10г; 

11940/11г; 12240/11г; 21390/11г; 16620/11г; 8198/11г. и 9683/13г.При всички 

случаи, отмяната на хода по същество се дължи на субективни причини, 

поради пропуск от страна на съда, каквито са късна преценка на 

нередовността и допустимостта на иска, непризована страна  за съдебно 

заседание, неправилна правна квалификация от страна на съда. Доколкото 

закъснялата преценка на съда е причина за осуетяване движението на делата, 

е било необходимо съдия Михайлов да ги проучи по задълбочено 

непосредствено пред съдебно заседание.  

1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното:  Извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК е  постановено  

само едно решение, но просрочието не надвишава месец, а делото е било за 

делба и е било с голяма фактическа и правна сложност. 

1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че по бързите производства се спазват стриктно 

сроковете целящи бързина на производството. Съдия Михайлов е 

разпореждал размяна на книжа в деня на постъпване на исковата молба. 

Произнасял се е с „определение” по чл.312, ал.1 от ГПК в деня на постъпване 
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на отговора. С оглед правна прецизност е необходимо да отбележим, че в 

подготвителното заседание по тези производства, съдът се произнася с 

разпореждане предвид нормата на чл.312, ал.2 от ГПК. 

Делата са насрочвани в триседмичния срок по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. 

Изготвен е и писмен доклад. Решението също са постановявани в 

двуседмичен срок, съобразно разпоредбата на чл.316 от ГПК 

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

Проверката не установи дела по които съдът да се е произнесъл с 

неприсъствено решение.  

           2. Качество на съдебните актове  

През проверявания период са обжалвани 419 съдебни акта постановени 

от съдия Михаил Михайлов. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 325 или 78 на сто, което показва много добро качество на 

правораздаване, въпреки неголемия съдийски стаж. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА 

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Районен съд - Варна, ХХІ състав са 

неприключени 5 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Предметът на делата е 

делба. Тъй като едно от делата е от 2000г., а други две – от 2006г. е 

необходимо съдът да предприеме мерки за по-бързото им приключване. 

Спрени са 3 дела, като всички са срочно администрирани, съобразно 

заповедта на административния ръководител. 

                                          4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

   Заповедни производства 

През проверявания период, в ХХІ състав са  разгледани 1258 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 476/12г; 5829/12г; 6132/12г; 6414/12г; 

6541/12г; 6668/12г; 11845/12г; 19309/12г; 1623/13г; 7131/13г; 11005/13г; 

14186/13г; 14899/13г; 17031/13г; 18321/13г; 19315/13г.  
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Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК  са 

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.  Винаги се изготвя 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

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

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че невинаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417от ГПК, съобразно разпоредбата на чл.418, ал.2 от 

ГПК. 

            Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

          През проверявания период съдия Михайлов е разгледал 35 молби по 

чл.390 от ГПК. Съдът се произнася в деня на постъпване на искането. 

Определя се едномесечен срок за предявяване на иска, от датата, на 

получаване на съобщението за допуснатото обезпечение. Отправя се 

предупреждение за последствията по чл.390, ал.3 от ГПК за служебна отмяна. 

Следи за представяне на доказателствата за предявен иск в срок, като при 

непредставянето им, съдът служебно отменя наложените обезпечения. Така е 

по ч.гр.д. №№ 6316/12г; 5446/13г; 13867/13г; 7870/13г; 400/13г;14777/13г;  

9901/12г. 

 

 

 

     ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

            СЪДИЯ ГЕНОВЕВА ИЛИЕВА 

 

Съдия Геновева Илиева е титуляр на ХХІV съдебен състав на ВРС от 

01.04.2013г. Стажът и по чл.164 от ЗСВ е около 4 години. През останалата 

част от проверявания период в състава са правораздавали за кратки периоди  

съдиите Т. Вълчева, М.Данева и М.Жекова. 
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1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, съдия Илиева, видно от предоставени за 

целта на проверката справки, е насрочила 412 дела, които е разгледала в 27 

открити заседания. Средно в заседание са разглеждани по 15 дела, което 

показва уплътненост на съдебните заседания.  

           По данни от Справки за дейността на съдиите във ВРС през 2013г., 

съдия Г. Илиева е разгледала   в открито заседание 291 дела, от които с 

решение са приключили 131 дела, с определение – 37 дела. Насрочени са 412 

дела. Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 41 на сто. Общата висящност на състава в края на 

2013г. е увеличена от 0 дела на 157 дела.  

Проверката на дейността на съдия Илиева установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 10551/13г; 11912/13г; 13062/13г; 6515/13г; 

7801/13г; 14791/13г; 13460/13г; 7952/13г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Илиева се произнася с Разпореждане по 131 от ГПК, или с 

разпореждане за оставяне без движение, незабавно след образуване на делата 

и разпределянето им. Също незабавно след изтичане на едномесечния срок за 

отговор, съдия Илиева провежда подготвителното заседание и се произнася с 

определение по чл.140 от ГПК. Определенията са подробни, съдържат 

проекти за доклади, както и разпореждания за назначаване на експертизи. С 

действията си съдът не става причина за забавено движение на делата в 

подготвителната им фаза. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито съдебно          

заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото.  Но не се прилагат разпоредбите  на  Наредба № 14 за 

Реда и начина на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД 

„Население”. Така по гр.д. № 13062/13г. вместо да извърши служебно адресна 

справка за адреса на ответника, съдът е оставил производството без движение 

и е дал указания на ищеца да представи такава справка. Но по гр.д. № 

7801/13г. съдия Илиева е разпоредила извършване на служебна справка от 
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търговския регистър за адреса на управление на ответника-търговец в 

съответствие с разпоредбата на чл.23, ал.4 от Закона за търговския регистър, 

което е положителна практика. 

            При невръчени книжа, съдът изисква обяснения от връчителите, с 

което ги дисциплинира. Така е по гр.д. № 6515/13г. и гр.д. № 13062/13г.  

Не се установиха отлагане на   съдебни заседания поради неявяване на 

вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата се решават обикновено в 1 до 2 съдебни заседания. Насрочват се 

през 2 месеца. 

Съдия Илиева няма постановени определения за отменен ход по 

същество през проверявания период, което показва задълбоченото проучване 

и подготовка на делата преди съдебно заседание. Движението на делата не е 

забавено по посочената причина. 

                           1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено, че съдия Илиева няма  постановени съдебни актове извън 

едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК. За срочното решаване на делата 

влияние вероятно оказва и обстоятелството, че посочва дата на обявяване на 

съдебното решение, съобразно разпоредбата на чл.149, ал.2 от ГПК, което 

има самодисциплиниращ ефект. 

1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че по бързите производства се спазват стриктно 

сроковете целящи бързина на производството. Съдът постановява размяна на 

книжа по чл.131 от ГПК най-късно в деня, следващ разпределението на 

делата.  Разпореждането  по чл.312 от ГПК се постановява в деня на  изтичане 

на срока за отговор или постъпването му. Също, както и в други състави, 

съдия Илиева се произнася с „определение” по чл.312 от ГПК, а не с 

разпореждане, каквато е разпоредбата на чл.312, ал.2 от ГПК. С оглед на 

правната прецизност е необходимо да бъде коригиран този недостатък в 

работата. 

            Делата се насрочват в триседмичния срок и се решават в 

двуседмичния срок по чл.316 от ГПК.  

 

 1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

 

Проверката не установи  дела по които съдия Илиева да се е произнесла 

с неприсъствено решение.  

2. Качество на съдебните актове  
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През проверявания период са обжалвани 95 съдебни акта, постановени 

от съдия Илиева. Напълно потвърдени са 50 акта, или  53 на сто, което е 

много добър показател за качеството на съдебните актове, постановени от  

съдия Недкова, предвид малкия и професионален опит. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА,                 

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Районен съд - Варна, ХХІV състав са 

неприключени 11 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Делата са образувани 

през 2006г; 2007г; 2008г; 2009г. и 2011г. Предметът делата, както при 

другите състави е делба и вещни искове и ЗСПЗЗ. Няма спрени дела.  

      

                         4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

   Заповедни производства 

През проверявания период в ХХІV състав на ВРС са разгледани 699 

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

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 5660/13г; 7195/13г; 8832/13г; 9036/13г; 

13995/13г; 14131/13г; 16998/13г; 17897/13г; 17940/13г; 18783/13г. и др. 

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

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.  Винаги се изготвя 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

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

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 
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издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист.  

 

Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

 

           През проверявания период в ХХІV състав на ВРС, са разгледани 20 

молби по чл.390 от ГПК. Съдия Илиева се произнася в деня на постъпване на 

искането.Определя се срок за предявяване на иска, съобразен с разпоредбата 

на чл.390, ал.3 от ГПК, с начален момент от датата на получаване на 

съобщението за допуснато обезпечение. 

Отправя се предупреждение за последствията по чл.390, ал.3 от ГПК за 

служебна отмяна. Следи  се за представяне на доказателствата за предявен 

иск в срок, като при непредставянето им, съдът служебно отменя наложените 

обезпечения. Така е по ч.гр.д. №№ 18551/13г; 12330/13г; 14553/13г; 

17411/13г; 4919/13г; 6759/13г; 13055/13г. 

 

 

 

                      ДВАДЕСЕТИ И ПЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                                СЪДИЯ ПЕТЯ КОЛЕВА 

 

Съдия Колева е титуляр на ХХV съдебен състав от 30.03.2012г. до края 

на проверявания период. Към момента на проверката,   съдия Петя Колева е 

със стаж от 13г. и 6 м.  по чл.164 от ЗСВ. 

                 

1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО     

ЗАСЕДАНИЕ. 

По данни от предоставени за целта на проверката справки, през 

проверявания период, съдия Колева е насрочила 1157 дела, които е 

разгледала в 84 открити съдебни заседания. Средно в заседание са 

разглеждани по 14 дела. Отново е налице уплътненост на съдебните 

заседания. 

Съгласно справки за дейността на съдиите във ВРС през 2012г. и 

2013г., съдия П. Колева е разгледала 990 дела в открити съдебни заседания, 

от които приключени с решение са 447 дела и с определение 119 дела. 

Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент на 

ефективност 49 на сто. Общата висящност на състава е намалена от 295 дела 

в началото на 2012г. на 227 дела в края на 2013г. или с 68 дела. 
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Проверката на дейността на съдия Колева установи следното: 

Бяха проверени гр.д. №№ 17811/12г; 16899/12г; 10010/12г; 10149/12г; 

2843/12г; 1426/12г; 3026/12г; 16195/12г; 14205/12г; 18938/12г; 7691/12г; 

261/13г; 11171/12г; 215813г; 10239/12г; 9695/12г; 2731/13г; 3422/14г; 

6811/13г; 19010/12г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и подготовка 

на делото в закрито заседание. 

Съдия Колева се произнася с разпореждане по чл.131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение, в рамките на 2-3 дни след 

образуване на делата. Но по гр.д. №9280/12г., изобщо липсва разпореждане. 

Произнасянето с определение по чл.140 от ГПК е почти винаги забавено с 

около 10-30 дни след изтичане на срока за отговор, а по гр. дело № 11171/12г. 

забавянето е повече от 3 месеца,. 

Определенията по чл.140 от ГПК  невинаги съдържат проект на доклад, 

но това не оказва особено значение на бързината на движението им. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито съдебно 

заседание. 

От проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Не са чести отлаганията на насрочени дела и поради нередовно 

призоваване на страните по делото. Съдът следи за бързото и своевременно 

връчване на призовките. Съдия Колева прилага  при необходимост 

разпоредбите на Наредба № 14/09г. за Реда и начина на предоставяне достъп 

на органите на съдебната власт до НБД „Население” с цел  установяване на 

адреса на физическите лица. 

Делата обикновено се решават в 1 до 3 съдебни заседания. 

По разглежданите през 2012г. и 2013г. дела, съдебният състав по данни 

от предоставената справка, е постановил определение за отменен  ход по 

същество по 3 дела. И в трите случая, причината за постановеното въпросно 

определение, забавящо производството е субективна, поради недобро 

проучване на делата от страна на съда. По гр.д. № 10061/2011г. и гр.д. № 

13027/12г. е постановено определение за отменен ход поради недопустимост 

на исковете, установена едва в срока за произнасяне на съда. По гр.д. № 

954/12г., съдът е установил неподсъдност на иска, поради което възобновил 

производството, прекратил е делото и го е изпратил на компетентния съд. 
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1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Съдия П. Колева е постановила 74 съдебни решения 

извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК, но просрочията са в рамките на няколко 

дни. Няма съдебни решения постановени извън разумния срок по чл.13 от 

ГПК. 

1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че по бързите производства не се спазват 

стриктно сроковете целящи бързина на производството. С разпореждането по 

чл.131 от ГПК, съдия Колева се е произнасяла със закъснение от 3 дни. В 

преобладаващия брой случаи, се е произнасяла с „определение” по чл.312 от 

ГПК, а не с разпореждане,  със забавяне достигащо до  месец след деня на 

постъпването на отговора на исковата молба. Така е по  гр. дело № 339/13г.; 

гр.дело №2731/13г. Невинаги се спазват и разпоредбите на чл.315, ал.2 и 316 

от ГПК, относно посочване на дата за обявяване на решението и 

произнасянето в двуседмичен срок от датата на заседанието, в което делото е 

обявено за решаване, както е по  гр. д. № 2731/13г.  По гр. дело № 339/13г. 

съдът е постановил определение по чл.312 от ГПК със закъснение от 45 дни.  

1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

  

          Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че се спазват разпоредбите по чл.239 от ГПК и тези относно 

призоваването на страните. Съдът не допуска  произнасяне  с неприсъствено 

решение при нередовно призоваване. Изпълнява се и разпоредбата по  чл.240, 

ал.1 от ГПК, за уведомяване на ответника. 

 3. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ  

По отношение качеството на съдебните актове,постановени от съдия 

Петя Колева бе установено следното: Обжалвани са 519 съдебни акта. 

Напълно потвърдени са 306 акта, които съставляват 59 на сто от обжалваните 

актове.   

2.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА 

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Районен съд - Варна, ХХV състав са 

висящи 6 дела, образувани преди 01.01.2012г. Предметът на делата е основно 

делба. С оглед фактическата и правна сложност на този вид дела е обяснимо 

по дългото време необходимо за разглеждането им. 
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В състава  са спрени 23 дела,образувани преди 01.01.2012г., които се 

администрират редовно на всеки 3 месеца. 

3.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК в рамките 

на 1-3 дни след постъпването им. Съдът се произнася с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

4. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

   Заповедни производства 

През проверявания период в ХХV състав са разгледани 1226 частни 

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

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

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението, с редки изключения.  

Винаги се изготвя подробно и надлежно мотивирано разпореждане за 

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

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, до длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

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

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. Но по проверените дела се установи, че не винаги са правени 

отбелязвания върху документа по чл.417ГПК, съобразно разпоредбата на 

чл.418, ал.2 от ГПК, както е по  ч.гр.д. № 5838/13г. Така е по ч.гр.д. №№ 

5838812г; 5994/12г; 6177/12г; 6558/12г; 4743/13г; 5928/13г; 6456/13г; 

6671/13г. и др. 

 

Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

 

В състава са образувани и разгледани 26 частни граждански дела, 

образувани по чл.390 от ГПК. 

Съдия Колева се произнася по молбите с правно основание чл.390 от 

ГПК в деня на постъпването им, съобразно разпоредбата на чл.395, ал.5 от 

ГПК. Спазена са разпоредбите по ГПК относно местната и родова 
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подсъдност. Определя едномесечен срок за предявяване на иска, от датата 

на получаване на известието за допускане на обезпечението. Във всички 

актове  се отправя предупреждение за последствията по чл.390, ал.3 от ГПК. 

Съгласно същата законова разпоредба, при непредставени в срок 

доказателства за предявен иск, съдът отменя служебно допуснатите 

обезпечения. При нередовни молби, съдът не ги оставя без движение, а 

отказва допускане на исканото обезпечение в съответствие с чл.395, ал.2 от 

ГПК. Така е по ч.гр.д. №№ 1367/12г; 3793/12г; 2583812г; 3949/12г; 5500/13г; 

2266/13г;2739/13г; 1283/13г; 750/13г. 

 

 

 

                      ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

СЪДИЯ ИВАНКА ДРИНГОВА 

 

Съдия Иванка Дрингова е титуляр на ХХVІ съдебен състав на ВРС от 

30.03.2012г. до момента на проверката. Съдия Иванка Дрингова е със стаж от 

13г. и 6 м.  по чл.164 от ЗСВ. 

 

1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

По данни от предоставени за целта на проверката справки, през 

проверявания период, съдия Дрингова е насрочила 908 дела, които е 

разгледала в 63 открити съдебни заседания. Средно в заседание са 

разглеждани 14 дела. 

По данни от справки за дейността на съдиите във ВРС, през 2012г. и 

2013г., съдия Дрингова е разгледала 815 дела в открито съдебно заседание, от 

които е приключила с решение 371 дела и с определение 96 дела. 

Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 51 на сто. 

  Общата висящност на състава в края на проверявания период е 

увеличена  от 160 дела в началото на 2012г. на 178 дела в края на 2013г. или с 

18 дела. 

Проверката на дейността на съдия Дрингова установи следното: 

Бяха проверени гр.д. №№ 2379/13г; 5830/13г; 7427/13г; 2917/13г; 

10341/13г; 10925/13г; 11368/13г; 12252/13г; 16126/13г; 17222/13г; 17083/12г; 

17253/13г; 17254/12г; 19991/13г; 621/13г; 2303/12г; 4959/12г; 5020/12г; 

15479/12г; 18242/12г. и др. 
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1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и подготовка 

на делото в закрито заседание. 

Съдия Дрингова се произнася с Разпореждане по 131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение, обикновено в деня,  

следващ деня на  образуването на делата. Произнасянето с Определение по 

чл.140 от ГПК е забавено с около 10-30 дни след изтичане на  срока за 

отговор, а по гр. дело № 2303/12г. забавянето е повече от 5 месеца; по гр. 

дело №4959/12г. – повече от 4 месеца. 

Определенията по чл.140 от ГПК невинаги съдържат проект на доклад. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито съдебно 

заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Не са чести отлаганията на насрочени дела и поради нередовно 

призоваване на страните по делото. Съдът следи за бързото и своевременно 

връчване на призовките. Съдия Дрингова проявява активност за установяване 

адреса на страна при известен ЕИК чрез справки за физическите лица по реда 

на Наредба № 14 за Реда и начина на предоставяне достъп на органите на 

съдебната власт до НБД „Население” 

Не бе констатирано отлагане на съдебни заседания поради неявяване на 

вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават в 1 или 2 съдебни заседания.Насрочват 

се през месец и половина. 

По разглежданите през 2012г. и 2013г. дела, съдебният състав по данни 

от предоставената за целта на проверката справка е постановил 8 

определения за отменен под по същество, като всички случаи се дължат на  

опущение от страна на съда. Въпреки натовареността на състава, отмяната на 

хода по същество, забавяща производство,   би могла да бъде избягната или 

значително намалена при по- детайлно проучване на делата преди съдебно 

заседание и при постановяване на проекти за доклади, които допринасят  за 

изясняване на фактическата обстановка в един по ранен етап на процеса. 

1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: През 2012г., съдия Дрингова няма  постановени 

решения извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК.  През 2013г. са просрочени  63 

решения. Някои от тях надвишават разумния срок. Такива са   решенията по 

гр.д.№ 5415/11г., просрочено с  4 месеца и 6 дни; решението по гр.д. № 
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2251/2011г., по което просрочието е с  5 месеца и 3дни; решението по гр.д. №  

4548/12г., просрочено с  4 месеца и 11 дни; решението по гр.д. № 12222/11г., 

просрочено с 5 месеца и 20 дни. Необходимо е  работата по срочността на 

постановяване на съдебните решения да бъде подобрена. 

1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че по бързите производства не се спазват 

стриктно сроковете целящи бързина на производството. Съдия Дрингова, в 

преобладаващия брой случаи, се е произнасяла с „определение” по чл.312, а 

не с разпореждане,  от ГПК със забавяне състоящо се дори от месец след деня 

на постъпването на отговора на исковата молба. Така е по  гр. дело № 

18242/12г; гр.дело17222/13г. Следва отново да отбележим, че предвид 

нормата на чл.312, ал.2 от ГПК, в подготвителното заседание по тези дела 

съдът се произнася с разпореждане. Спазват се разпоредбите на чл.315, ал.2 и 

316 от ГПК, относно посочване на дата за обявяване на решението и 

произнасянето в двуседмичен срок от датата на заседанието, в което делото е 

обявено за решаване.  

1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че се спазват разпоредбите, относно призоваването на страните. 

Съдът не допуска  произнасяне  с неприсъствено решение при нередовно 

призоваване и ако не са налице условията по чл.239 от ГПК. Изпълнява се и  

разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, за уведомяване на ответника. 

 2. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ  

През проверявания период, видно от предоставена за целта на 

проверката справка са обжалвани 295 съдебни акта, постановени от съдия 

Иванка Дрингова. Напълно потвърдени са 203 акта или 69 на сто. Данните 

обективират извод за удовлетворително качество на правораздаване, но 

показателят може да бъде подобрен предвид професионалния опит на съдия 

Дрингова. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА 

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката, в Районен съд - Варна, ХХVІ състав са 

висящи 7 дела, образувани преди 01.01.2012г. Предметът на делата е основно 

делба. С оглед фактическата и правна сложност на този вид дела е обяснимо 

по дългото време необходимо за разглеждането им. 

 Спрени са 4 дела , които се администрират редовно на всеки 3 месеца. 
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4. ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК незабавно 

след постъпването им. Съдът също незабавно се произнася с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

Заповедни производства 

През проверявания период, в ХХVІ съдебен състав на ВРС са 

образувани и разгледани 1193 дела, образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 

от ГПК. 

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

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението, с редки изключения.  

Винаги изготвя подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване 

на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, до длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

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

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че невинаги са правени отбелязвания 

върху документа по чл.417, съобразно разпоредбата на чл.418, ал.2 от ГПК, 

както е по  ч.гр.д. №  1464/13г. Така е по ч.гр.д. №№ 2040/13г; 16167/12г; 

11432/13г; 15244/12г; 6143/13г; 13692/12г; 1464/13г; 1150/13г; 968/13г; 

1111/13г; 7933/13г. 

 

Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

 

В ХХVІ съдебен състав на ВРС са образувани и разгледани 31 молби 

по чл.390 от ГПК. Съдия Дрингова се произнася в еднодневен срок, 

съобразно разпоредбата на чл.395, ал.2 от ГПК. Спазени са изискванията по 

ГПК за местна и родова подсъдност. Определя едномесечен срок за 
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предявяване на иска , но не конкретизира датата, от която започва да тече 

този срок. Във всички актове  се отправя предупреждение за последствията 

по чл.390, ал.3 от ГПК. При нередовни молби, съдът не ги оставя без 

движение, а отказва допускане на исканото обезпечение. Така е по ч.гр.д. 

№№ 7588/12г; 16207/12г; 17351/13г; 12207/12г; 12757/13г; 

 

 

                  ТРИДЕСЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

 

Титуляр на ХХХ съдебен състав до 07.09.2012г. е била съдия Мария 

Коюва, след което е излязла в отпуск по майчинство.  След тази дата до 

момента на проверката титуляр е съдия Диана Стоянова. 

                     

 СЪДИЯ МАРИЯ КОЮВА 

 

Съдия Мария Коюва е с 11 години стаж по реда на чл.164 от ЗСВ. 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

През проверявания период, съдия Коюва , видно от предоставени за 

целта на проверката справки, е насрочила 358 дела, които е разгледала в 31 

открити заседания. Средно в заседание са разглеждани по 12 дела, което 

показва уплътненост на съдебните заседания. 

По данни от Справки за дейността на съдиите във ВРС през 2012г., 

съдия Коюва е разгледала   в открито заседание 196 дела, от които с решение 

са приключили 130 дела, с определение – 66 дела. Насрочени са 358 дела. 

Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 55 на сто. Общата висящност на състава към 

07.09.2012г., датата на излизане в дълготраен отпуск,  е нула. 

Проверката на дейността на съдия Коюва установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 12141/10г; 16609/11г; 12133/12г; 12568/12г; 

455/12г; 542/12г; 4121/12г; 2967/12г; 1413/12г; 1965/12г; 92/12г; 124/12г; 

222/12г; 21150/11г; 10833/11г; 2009/11г; 210/36/11г; 19575/11г; 16606/11г. и 

др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Коюва се произнася с Разпореждане по 131 от ГПК, или с 

разпореждане за оставяне без движение, незабавно след образуване на делата 
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и разпределянето им. Също незабавно след изтичане на едномесечния срок за 

отговор, съдия Коюва провежда подготвителното заседание и се произнася с 

определение по чл.140 от ГПК.  

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито съдебно          

заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Но бе констатиран случай на неприлагане на  

разпоредбите  на  Наредба № 14 за Реда и начина на предоставяне достъп на 

органите на съдебната власт до НБД „Население”. Така по гр.д. № 455/12г. 

вместо да извърши служебно справка за адреса на ответника, съдът е оставил 

производството без движение и е дал указания на ищеца да представи такава 

справка.  

Не се установиха отлагане на   съдебни заседания поради неявяване на 

вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата се решават обикновено в 1 до 2 съдебни заседания. Когато се 

разглеждат в повече от едно съдебно заседание се насрочват през 2 месеца.  

Съдия Коюва не е забавила движението на делата постановявайки 

определение да отменен под по същество, което показва задълбоченото 

проучване и подготовка на делата преди съдебно заседание.  

                           1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено, че съдия Коюва е постановила 3  съдебни решения  извън 

едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК, но просрочието е незначително, в 

рамките на няколко дни. 

1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че по бързите производства се спазват стриктно 

сроковете целящи бързина на производството. Съдът постановява размяна на 

книжа по чл.131 от ГПК най-късно в деня следващ разпределението на 

делата.  Разпореждането  по чл.312 от ГПК се постановява в деня на  изтичане 

на срока за отговор или постъпването му. Също, както и в други състави, 

съдия Коюва се произнася с „определение” по чл.312 от ГПК, а не с 

разпореждане, каквато е разпоредбата на чл.312, ал.2 от ГПК. С оглед на 

правната прецизност е необходимо да бъде коригиран този недостатък в 

работата. 
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            Делата се насрочват в триседмичния срок и се решават в 

двуседмичния срок по чл.316 от ГПК.  

 

 1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

Проверката не установи  дела по които съдия Коюва да се е произнесла 

с неприсъствено решение.  

2. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 

През проверявания период са обжалвани 223 съдебни акта, постановени 

от съдия Коюва. Напълно потвърдени са 168 акта, или  75 на сто, което е 

много добър показател за качеството на съдебните актове, постановени от  

съдия Коюва. 

 

                               СЪДИЯ ДИАНА СТОЯНОВА 

 

              Съдия Стоянова е титуляр на 30-ти съдебен състав на Варненския 

районен съд от октомври 2012г. до настоящия момент. Към момента на 

проверката, съдия Диана Стоянова е със стаж от 9г. и 10м. по чл.164 от ЗСВ..  

 

 

1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

По данни от предоставените за целта на проверката справки, през 

проверявания период, съдия Диана Стоянова е насрочила 782 дела, които е 

разгледала в 59 открити съдебни заседания. Средно в заседание са  

разглеждани по 13 дела. 

Съгласно справки да дейността на съдиите във ВРС през 2012г. и 

2013г., съдия Д. Стоянова е разгледала в открито съдебно заседание 761 дела, 

от които приключени с решение са 288 дела и с определение 109 дела. 

Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент на 

ефективност 51 на сто. 

Общата висящност на състава в края на 2013г. е повишена от 1 на 208 

дела. 

Проверката на дейността на съдия Стоянова установи следното: 

Бяха проверени гр.д. №№ 16792/13г; 17136/12г; 4037/13г; 15099/12г; 

18143/12г; 5372/13г; 8522/13г; 18541/12г; 7159/13г; 8463/13г; 7349/13г; 

1747/12г; 4401/13г; 2523/13г; 6850/13г; 4150/13г; 1390/13г. и др. 
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1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и подготовка 

на делото в закрито заседание. 

Съдия Стоянова се произнася с разпореждане за оставяне на делото без 

движение, или с разпореждане по чл.131 от ГПК в рамките на 1 до 5 дни. 

Произнасянето с Определение по чл.140 от ГПК е почти винаги забавено с 

няколко дни  до повече от месец след изтичане на срока за отговор. Това бе 

констатирано по гр. дело №4148/13г. – 48 дни , гр. д. №8463/13г. – 33дни; гр. 

д. № 7349/13г.- 28 дни. 

Определенията по чл.140 от ГПК съдържат проект на доклад и са 

подробни. Съдебните експертизи се назначават в тази фаза на процеса, което 

допринася за ускоряване на производството. 

 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито съдебно 

заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Няма отлагания на насрочени дела и поради нередовно призоваване на 

страните по делото. Съдът следи за бързото и своевременно връчване на 

призовките. Не бе констатирано отлагане на съдебни заседания поради 

неявяване на вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

В резултат на изработването на проекти за доклади по делата, които се 

довеждат до знанието на страните преди първото открито съдебно заседание, 

делата се решават обикновено в 1 или 2, рядко в 3 съдебни заседания. Това 

съкращава значително времето на процеса. Насрочвани са през 2 месеца. 

През проверявания период, съдия Стоянова е постановила само едно 

определение за отменен ход по същество, но причината е обективна.Това 

показва  задълбочено предварително проучване на делата от страна на съдия 

Стоянова. 

 

1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Съдия П. Стоянова е постановила 113 съдебни решения 

извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК, но  просрочието е  минимално – с 

няколко дни след изтичане на едномесечния срок. 
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1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че по бързите производства не се спазват 

стриктно сроковете целящи бързина на производството. Съдия Стоянова, в 

преобладаващия брой случаи, не се е произнасяла с разпореждане  по чл.312 

от ГПК в деня на постъпването на отговора на исковата молба. Така е по гр.д. 

№7159/13г., по гр. д. №1522/13г. и др. Не се спазва триседмичния срок за 

насрочване на първото открито заседание. Спазват се разпоредбите на чл.315, 

ал.2, относно посочване на дата за обявяване на решението и по чл.316 от 

ГПК за постановяването му в двуседмичен срок от заседанието, в което 

разглеждането на делото е приключило. 

1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

         Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че се спазват разпоредбите по чл.239 от ГПК и  относно 

призоваването на страните. Изпълнява се и  разпоредбата на чл.240, ал.1 от 

ГПК, за уведомяване на ответника. 

2.КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 

         През проверявания период са обжалвани 192 съдебни акта постановени 

от съдия Диана Стоянова. Напълно потвърдени са 135 акта, които 

съставляват 70 на сто от обжалваните такива. Данните обективират извод за 

високо качество на правораздаване. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА,                 

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Районен съд - Варна, ХХХ състав са 

неприключени 9 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Делата са образувани 

през 2002г; 2006г; 2007г; 2009г;2010г. и 2011г. Предметът на  делата, както 

при другите състави е делба. Необходимо е съдебният състав да предприеме 

мерки за възможно по-бързото им приключване. Спрени са 3 дела, които се 

администрират редовно.  

                              4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 
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5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

Заповедни производства 

През проверявания период в ХХХ състав на ВРС са разгледани от 

съдиите Коюва и Стоянова 1228 дела,  образувани по реда на чл. 410 и чл. 

417 от ГПК.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 2533; 3915; 11230; 13846; 13964; 16103 и 

др. 

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

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.  Винаги се изготвя 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

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

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. Невинаги се отбелязва издаването на изпълнителен лист, съобразно 

разпоредбата на чл.418, ал.2 от ГПК. 

 

Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

 

           През проверявания период в ХХХ състав на ВРС, са разгледани 30 

молби по чл.390 от ГПК.  

            Съдия Коюва  се произнася в деня на постъпване на 

искането.Определя се срок за предявяване на иска, съобразен с разпоредбата 

на чл.390, ал.3 от ГПК, с начален момент от датата на получаване на 

съобщението за допуснато обезпечение, но не по късно от един месец от 

получаване на обезпечителната заповед.  

Отправя се предупреждение за последствията по чл.390, ал.3 от ГПК за 

служебна отмяна. Следи за представяне на доказателствата за предявен иск в 

срок, като при непредставянето им, съдът служебно отменя наложените 

обезпечения. Така е по ч.гр.д. №№ 3513/12г; 4207/12г; 803/12г; 12533/12г; 

2846/12г. 
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 Съдия Стоянова също се произнася в деня на постъпване на молбите 

по чл.390 от ГПК, съобразно разпоредбата на чл.395, ал.2 от ГПК. Спазена е 

местната и родова подсъдност. Определя срок за предявяване на иска с 

начален момент от датата на получаване на съобщението или на 

обезпечителната заповед. При нередовност на молбите, съдия Стоянова не 

ги оставя без движение, а отказва допускане на исканото обезпечение. Ако не 

са представени доказателства за предявен иск, съдът обезсилва издадената 

заповед веднага след изтичане на срока. Така е по ч.гр.д. №№ 17468/13г; 

16408/13г; 5645/13г; 1541813г; 78/13г; 16186/13г; 749/13г;  

                                 

 

 

                             ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ СЪСТАВ 

                                СЪДИЯ ЛЮБОМИР НИНОВ 

 

Съдия Любомир Нинов е титуляр  на ХХХІ съдебен състав на 

Варненския районен съд през целия проверяван период. Към момента на 

проверката,  съдия Нинов е със седемнадесетгодишен  стаж  по чл.164 от 

ЗСВ. 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

     През проверявания период, 2012-2013г., съдия Нинов, видно от 

предоставени за целта на проверката справки, е насрочил 1145 дела, които е 

разгледал в 120 открити заседания. Средно в заседание са разглеждани по 10 

дела. 

              По данни от Справки за дейността на съдиите във ВРС през 2012 и 

2013г., съдия Нинов е разгледал   в открито заседание 934 дела, от които с 

решение са приключили 409 дела, с определение – 132 дела. Насрочени са 

1145 дела. Съотношението приключени и насрочени  дела показва 

коефициент на ефективност в размер на 47 на сто. Общата висящност на 

състава,  е намалена от 263 дела в началото на проверявания период на 215 

дела в края му или с 48 дела. 

Проверката на дейността на съдия Нинов установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 18152/11г; 13953/11г; 20192/11г; 2304/12г; 

1681/12г; 11703/11г; 6631/11г; 363/11г; 7714/11г; 6160/11г; 12590/12г; 

16176/12г; 9778/12г; 18684/12г; 249/12г; 10552/13г; 11471/13г; 8166/13г; 

2620/13г; 881/11г; 1866/11г; 5872/12г; 11727/12г; 279/13г; 4501/13г. и др. 
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1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Нинов се произнася с Разпореждане по чл. 131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение,  в деня следващ деня на 

разпределение на делото и докладването му. Произнасянето с Определение 

по чл.140 от ГПК е незабавно след изтичане на срока за отговор. Няма 

забавени определения по чл.140 от ГПК. Последните са  подробни и 

съдържат проекти за доклади, както и разпореждане за назначаване на 

експертизи. Отразяват задълбочената подготовка на делата в закрито 

заседание.  

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито 

съдебно заседание. 

От проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. Съдът следи за бързото и своевременно връчване на 

призовките и съобщенията. Не бе констатирана необходимост за прилагане 

на разпоредбите на Наредба № 14 за Реда и начина на предоставяне достъп на 

органите на съдебната власт до НБД „Население”. Не бе констатирано 

отлагане на съдебни заседания поради неявяване на вещи лица или 

неизготвена в срок експертиза. 

Делата обикновено се решават обикновени в 2 или 3 съдебни заседания. 

Насрочват се през 2 месеца.  

През проверявания период, съдия Нинов е постановил 9 определения за 

отменен ход по същество, а именно: по гр.д. №№ 881/11г; 1866/11г; 5871/12г; 

11727/12г; 279/13г; 4501/13г; 15758/11г; 558/12г; 5530/12г. В повечето  

случаи, отмяната на хода по същество се дължи на обективни причини, 

настъпили след обявяване на делото за решаване. Но по гр.д. № 11727/12г; 

279/13г; 4501/13г.558/12г. е следвало  съдът  да прецени на по ранен етап 

недопустимостта на иска. Предвид професионалния опит на съдия Нинов, 

отменения ход по същество по изрично посочените дела е необясним. 

 

1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното:  Извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК са  постановени  

решенията по 40 дела, но просрочията са в рамките на няколко дни. 
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1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че по бързите производства се спазват стриктно 

сроковете целящи бързина на производството. Съдия Нинов е разпореждал 

размяна на книжа в деня на постъпване на исковата молба. Произнасял се е с 

определение по чл.312, ал.1 от ГПК в деня на постъпване на отговора. Делата 

са насрочвани в триседмичния срок по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК. Изготвен е и 

писмен доклад. Решенията също са постановявани в двуседмичен срок, 

съобразно разпоредбата на чл.316 от ГПК 

          1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

Проверката не установи дела по които съдът да се е произнесъл с 

неприсъствено решение.  

           2. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ  

През проверявания период са обжалвани 429 съдебни акта, постановени 

от съдия Любомир Нинов. Напълно потвърдените актове от въззивната 

инстанция са 319 или 74 на сто, което показва много добро качество на 

правораздаване.  

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА 

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Районен съд - Варна, ХХХІ състав са 

спрени 3 дела, като всички са срочно администрирани, съобразно заповедта 

на административния ръководител. Няма неприключени  висящи дела 

образувани преди тази дата. 

                                              4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК веднага 

след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          Заповедни производства 

През проверявания период, в ХХХІ състав са  разгледани 1223 дела,  

образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 3887/13г; 5903/13г; 7572/13г; 5503/13г; 

4170/13г; 17112/13г; 16296/13г; 5504/13г; 16299/13г; 7879/13г; 10529/13г; 

9248/12г. и др. 
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Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК  са 

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.  Винаги се изготвя 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

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

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. Но по проверените дела се установи, че невинаги са правени 

отбелязвания върху документа по чл.417от ГПК, съобразно разпоредбата на 

чл.418, ал.2 от ГПК. 

 

Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

          През проверявания период в ХХХІ състав  са разгледани  33 молби по 

чл.390 от ГПК. Съдия Нинов се произнася в деня на постъпване на искането. 

Определя се едномесечен срок за предявяване на иска, от датата, на 

получаване на съобщението за допуснатото обезпечение или въобще не 

определя срок. Не се отправя предупреждение за последствията по чл.390, 

ал.3 от ГПК за служебна отмяна, но по всички проверени дела се установи 

наличие на доказателства удостоверяващи предявяване на исковете. Така е по 

ч.гр.д. №№ 7529/12г; 5498/13г; 17202/13г; 10951/13г; 11338/13г; 5978/13г; 

3222/12г; 1492/12г. 

 

  

 

                      ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                           СЪДИЯ НЕЛА КРЪСТЕВА 

 

 

 Съдия Н.Кръстева е била титуляр на ХХХІІІ съдебен състав на 

Варненския районен съд през целия проверяван период.  Към момента на 

проверката съдия Нела Кръстева е със стаж от 17 г. по чл.164 от ЗСВ. 
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1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

 По данни от предоставени за целта на проверката справки, през 

проверявания период, съдия Нела Кръстева е насрочила 905 дела, които е 

разгледала в 69 открити съдебни заседания. Средно в заседание са 

разглеждани 13 дела.  

Съгласно справки за дейността на съдиите във ВРС през 2012г.и 2013г., 

съдия Кръстева е разгледала 981 граждански дела в открити съдебни 

заседания. Приключила с решение е 371 дела и с определение 143 дела. 

Съотношението приключени насрочени дела показва коефициент на 

ефективност 57 на сто. 

Общата висящност на състава в края на 2013г. е повишена от 254 дела 

на 260 дела или с 4 дела. 

Проверката на дейността на съдия Кръстева установи следното: 

Бяха проверени гр.д. №№ 4257/12г; 17862/12г; 17580/12г; 15604/12г; 

11377/12г; 3598/12г; 788/12г; 12231/12г; 5337/12г; 12858/12г; 16798/13г; 

6351/13г; 8888/13г; 9159/13г; 1534/13г; 8341/13г; 12270/09г; 8596/12г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и подготовка 

на делото в закрито заседание. 

Съдия Кръстева се произнася с разпореждане за оставяне на делото без 

движение, или с  Разпореждане по 131 от ГПК със забавяне от една до две 

седмици. Разпореждането по чл.131 не е оформено, като отделен акт, а 

обикновено съставлява кратка резолюция върху някой от документите по 

делото. Произнасянето с Определение по чл.140 от ГПК е почти винаги 

забавено с 20-30 дни след изтичане на срока за отговор. Така е  по гр. дело 

№17862/12г. – 30 дни, 17580/12г. – 20 дни, 15604/12г. – 30дни и др. 

Определенията по чл.140 от ГПК съдържат проект на доклад и 

отразяват  подготовката на делото в закрито заседание. Съдебните експертизи 

се назначават в тази фаза на процеса, което ускорява производството. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито съдебно 

заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Не са чести отлаганията на насрочени дела и поради нередовно 

призоваване на страните по делото. Съдът следи за бързото и своевременно 

връчване на призовките. Съдия Кръстева се възползва ефективно от 

възможността за справки за физическите лица по реда на Наредба № 14/2009. 
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за Реда и начина на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до 

НБД „Население” 

Не бе констатирано отлагане на съдебни заседания поради неявяване на 

вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

В резултат на изработването на проекти за доклади по делата, които се 

довеждат до знанието на страните преди първото открито съдебно заседание, 

делата се решават обикновено в 2 или 3 съдебни заседания, а понякога дори 

само в едно.  Това съкращава значително времето на процеса. Насрочват се 

през 2 месеца. 

През проверявания период съдия Кръстева е постановила 4 

определения за отменен ход по същество. Така е по гр.д. № 68/12г; 3765/10г; 

1958/12г; 14050/12г. И в четирите случая определението е постановено 

поради опущения от страна на съда, което е забавило производството. 

Не бяха констатирани и случаи на отлагане на делата поради 

неправилно прилагане на разпоредбата на чл.142, ал.2 от ГПК. 

1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: съдия Кръстева е постановила 37 съдебни акта извън 

срока по чл.235, ал.5 от ГПК, но просрочията не надхвърлят разумния срок, 

като част от тях са в рамките на няколко дни. 

1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че по бързите производства се спазват стриктно 

сроковете целящи бързина на производството. Съдия Кръстева, в 

преобладаващия брой случаи, се е произнасяла с „определение” по чл.312 от 

ГПК в деня на постъпването на отговора на исковата молба. Както и при 

други състави е необходимо съдът да се съобрази с разпоредбата по чл.312, 

ал.2 от ГПК, съгласно която в подготвителното заседание по тези 

производства, съдът се произнася с разпореждане.  Спазват се и разпоредбите 

на чл.315, ал.2 и 316 от ГПК, относно посочване на дата за обявяване на 

решението и произнасянето в двуседмичен срок от датата на заседанието, в 

което делото е обявено за решаване.  

1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че се спазват разпоредбите по чл.239 от ГПК и относно призоваването 

на страните. Съдът не допуска  произнасяне  с неприсъствено решение при 

нередовно призоваване. Прилага се и  разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК, за 

уведомяване на ответника. 
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 2. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ  

През проверявания период са обжалвани 353 съдебни акта постановени 

от съдия Н. Кръстева. Напълно потвърдени са 265 акта, които съставляват 75 

на сто от обжалваните такива. Данните показват много добро качество на 

правораздаване. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА 

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Районен съд - Варна, ХХХІІІ състав са 

висящи 9 дела. Предметът на делата е делба. С оглед фактическата и правна 

сложност на този вид дела е обяснимо по дългото време необходимо за 

разглеждането им. 

Спрени  са 5 дела, които се администрират редовно на всеки 3 месеца. 

4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК в рамките 

на 1-3 дни след постъпването им. Съдът се произнася незабавно с 

разпореждане за изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

Заповедни производства 

През проверявания период в ХХХІІІ състав са образувани и разгледани 

1234 дела, образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. 

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

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Невинаги е изготвяно 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК. Положена е  само резолюция  „да се издаде 

заповед за изпълнение”.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, до длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

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

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 
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лист. По проверените дела се установи, че са правени отбелязвания върху 

документа по чл.417от ГПК, съобразно разпоредбата на чл.418, ал.2 от ГПК. 

Така е по ч.гр.д. №№ 7687/12г; 7754/12г; 7465/12г; 18264/13г; 17758/13г; 

6167/13г; 

 

Обезпечителни производства по чл.390 от ГПК 

 

В ХХХІІІ състав на ВРС са образувани и разгледани 32 молби по 

чл.390 от ГПК. 

Съдия Кръстева се произнася с определение по посочените 

производства в деня на постъпване на молбата, съобразно разпоредбата на 

чл.395, ал.2 от ГПК. Спазени са разпоредбите за местната и родова 

подсъдност. Определя начален момент на срока  за предявяване на иска, от 

датата на получаване на съобщението, но не по-късно от един месец от 

датата на получаване на обезпечителната заповед. Определенията 

съдържат предупреждението по чл.390, ал.3 от ГПК, като при непредставени 

доказателства, съдът отменя служебно обезпеченията. Така е по ч.гр.д. №№ 

17205/13г; 751/13г; 2736/13г; 18361/12г; 6760/13г;39/12г; 16580/12г; 

9770/13г; и др. 

 

 

 

                  ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

 

Титуляр на ХХХІV съдебен състав на ВРС от началото на 2012г. до 

01.08.2012г. е съдия Ивелина Владова. От 07.01.2013г. до края на 

проверявания период, титуляр на състава е съдия Магдалена Давидова. 

 

                        СЪДИЯ ИВЕЛИНА ВЛАДОВА  

 

Към момента на проверката, съдия Ивелина Владова е със стаж от 8 г. и 

4 м.  по чл.164 от ЗСВ. 

 

1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

По данни от предоставени за целта на проверката справки през 2012г. 

съдия Ивелина Владова е насрочила 309 дела, които е разгледала в 25 
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открити заседания. Средно в заседание са разглеждани по 12 дела, което 

показва уплътненост на съдебните заседания. 

По данни от справки за дейността на съдиите във ВРС през 2012г. 

съдия Владова е разгледала 231 дела, разгледани в открито съдебно 

заседание. Приключени с решение са 104 дела и с определение 39 дела. 

Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 46 на сто. 

Общата висящност на състава е намалена от 255 дела в началото на 

2012г. на 93 дела в края на годината или със 162 дела. 

           Проверката на дейността на съдия Владова установи следното: 

           Бяха проверени гр.д. №№ 2924/12г; 7420/11г; 7177/11г; 2120/12г; 

596/12г; 18014/11г; 5644/11г; 6413/11г; 2770/05г; 3415/06г; 

4017/11г4882/12г; 21201/11г; 3722/12г; 467/12г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и подготовка 

на делото в закрито заседание. 

Съдия Владова се произнася с Разпореждане по 131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките на 5 дни след 

образуването им. Произнасянето с Определение по чл.140 от ГПК е почти 

винаги забавено със 7 до 25 дни след получаването на отговор или изтичане 

на срока за такъв. Това бе констатирано по гр. дело №7177/11г. – 25 дни, 

2120/12г. – 15 дни, 596/12г. – 18дни и др. 

Определенията по чл.140 от ГПК съдържат проект на доклад и 

отразяват  подготовката на делото в закрито заседание. Съдебните експертизи 

се назначават в тази фаза на процеса, което ускорява производството. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито съдебно 

заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Не са чести отлаганията на насрочени дела и поради нередовно 

призоваване на страните по делото. Съдът  следи за бързото и своевременно 

връчване на призовките. Съдия Владова в съответствие със служебното 

начало по чл.7 от ГПК проявява активност за установяване адреса на страна 

при известен ЕИК, чрез справка в Търговския регистър, или чрез справки за 

физическите лица по реда на Наредба № 14/2009г. за Реда и начина на 

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

Не бе констатирано отлагане на съдебни заседания поради неявяване на 

вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 
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Прилага се разпоредбата на чл.147 от ГПК, относно преклузия на 

доказателствените искания. Съдът дисциплинира страните като им указва 

своевременното заявяване на доказателствените искания и им предоставя 

краен срок за това. 

В резултат на изработването на проекти за доклади по делата, които се 

довеждат до знанието на страните преди първото открито съдебно заседание, 

както и в резултат на решителните действия по дисциплиниране на страните, 

делата се решават обикновено в 2 или 3 съдебни заседания, а понякога дори 

само едно. Това съкращава значително времето на процеса. 

Постановени са 4 определения за отменен ход по същество, като по 3 от 

делата, а именно гр.д. №№ 11946/11г; 17812/11г. и 9886/11г. причината е 

опущение на съда поради недобре проучени книжа по делата непосредствено 

преди съдебно заседание. 

1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК са постановени 17 

съдебни решения, но просрочието не надвишава разумния срок. 

1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че по бързите производства се спазват стриктно 

сроковете целящи бързина на производството. Съдия Владова, в 

преобладаващия брой случаи, се е произнасяла с „определение” по чл.312 от 

ГПК в деня на постъпването на отговора на исковата молба. Отново следва да 

отбележим, че предвид нормата на чл.312, ал.2 от ГПК, подготвителното 

заседание по тези дела приключва с разпореждане. Спазват се и разпоредбите 

на чл.315, ал.2 и 316 от ГПК, относно посочване на дата за обявяване на 

решението и произнасянето в двуседмичен срок от датата на заседанието, в 

което делото е обявено за решаване.  

1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че се спазват разпоредбите по чл.239 от ГПК и  относно 

призоваването на страните. Съдът не допуска  произнасяне  с неприсъствено 

решение при нередовно призоваване. Изпълнява се и   разпоредбата на 

чл.240, ал.1 от ГПК, за уведомяване на ответника. 

2.КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 

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

обжалваните през 2012г. 159 съдебни акта постановени от съдия Владова, 
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напълно потвърдените са 179. Предвид обстоятелството, че данните не са 

коректни и вероятно касаят върнати дела, извън решените и обжалвани през 

проверявания период, не може да се направи категоричен извод за качеството 

на съдебните актове, постановени от съдия Владова през проверявания 

период. 

                

                    СЪДИЯ МАГДАЛЕНА ДАВИДОВ А 

 

 Съдия Магдалена Давидова е с близо 4 години  стаж по чл.164 от ЗСВ. 

 

1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ 

                През проверявания период, съдия Давидова, видно от предоставени 

за целта на проверката справки, е насрочила 457 дела, които е разгледала в 38 

открити заседания. Средно в заседание са разглеждани по 12 дела, което 

показва уплътненост на съдебните заседания.              

                  По данни от Справки за дейността на съдиите във ВРС през 2013г., 

съдия Давидова е разгледала   в открито заседание 371 дела, от които с 

решение са приключили 175 дела, с определение – 63 дела. Насрочени са 457 

дела. Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 52 на сто. Общата висящност на състава е увеличена 

от 93 дела на 160 дела или с 67 дела. 

Проверката на дейността на съдия Давидова установи следното: 

          Бяха проверени гр.д. №№ 4311/13г; 13929/13г; 4045/13г; 5226/13г; 

8469/13г; 6682/13г; 1531/13г; 2598/13г; 12505/13г; 9877/13г; 4538/13г; 

8663/13г.  и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и                           

подготовка на делото в закрито заседание. 

Съдия Давидова се произнася с Разпореждане по 131 от ГПК, или с 

разпореждане за оставяне без движение, незабавно след образуване на делата 

и разпределянето им. Също незабавно след изтичане на едномесечния срок за 

отговор, съдия Давидова провежда подготвителното заседание и се произнася 

с определение по чл.140 от ГПК. Определенията съдържат и проекти за 

доклади, както и разпореждания за назначаване на експертизи, което спомага 

за ускоряване на процеса. 
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1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито съдебно          

заседание. 

По проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Редки са отлаганията на насрочени дела поради нередовно призоваване 

на страните по делото. По проверените дела не се установи необходимост от 

прилагане на  разпоредбите  на  Наредба № 14/2009г. за Реда и начина на 

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

Не се установиха отлагане на   съдебни заседания поради неявяване на 

вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата се решават обикновено в 1 до 2 съдебни заседания. 

Съдия Давидова е постановила 5 определения да отменен под по 

същество. Само едно от тези определения се дължи на обективна причина 

настъпила след обявяване на делото за решаване, каквато е отказ от иска. По 

четирите дела, съдия Давидова е отменила хода по същество и е възобновила 

производството поради закъсняла преценка на необходимостта от 

допълнителни експертизи и представяне на нови доказателства. 

                           1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено, че съдия Давидова е постановила 21  съдебни решения  извън 

едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК, но просрочието е в рамките на 

разумния срок от около един месец.  

1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че по бързите производства се спазват стриктно 

сроковете целящи бързина на производството. Съдът постановява размяна на 

книжа по чл.131 от ГПК най-късно в деня следващ разпределението на 

делата.  Подготвителното заседание  по чл.312 от ГПК се провежда в деня на  

изтичане на срока за отговор или постъпването му.  

            Делата се насрочват в триседмичния срок и се решават в 

двуседмичния срок по чл.316 от ГПК.  

 1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

 

Проверката не установи  дела по които съдия Давидова да се е 

произнесла с неприсъствено решение.  
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2. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ  

През проверявания период са обжалвани 86 съдебни акта, постановени 

от съдия Давидова. Напълно потвърдени са 38 акта, или  44 на сто. 

    3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА 

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

Към момента на проверката в Районен съд - Варна, ХХІV състав са 

неприключени 17 дела, образувани  преди 01.01.2012г. Делата са образувани 

през 2004г; 2005г; 2006г; 2007г;2010г. и 2011г. Предметът на  делата, както 

при другите състави е делба. Добре е съдебният състав да предприеме 

законовоопределени мерки за възможно по-бързото им приключване. Спрени 

са 5 дела, които се администрират редовно.  

                            

                           4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ  

 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК в рамките 

на 1-3 дни след постъпването им. Съдът се произнася незабавно  с 

разпореждане за изпращане препис на противната страна за становище. 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

Заповедни производства 

Съдебният състав председателстван от съдия Владова е разгледал през 

2012г. 265 дела, образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. 

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

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението, с редки изключения, 

като забавата е от 2-3 дни, като по ч.гр.д. № 6067/12г. Невинаги е изготвяно 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК. Съдът само е резолюрал „да се издаде заповед 

за изпълнение”. След разговор със съдия Владова се изясни, че това се случва 

само когато има получени по-голям брой заявления от името на един 

заявител и то предимно  през летния период, когато съдът работи с намален 

състав. 

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, до длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

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

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  
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При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. Но по проверените дела се установи, че невинаги  са правени 

отбелязвания върху документа по чл.417 от ГПК, в съответствие с 

разпоредбата на чл.418, ал.2 от ГПК, както е по  ч. гр. д. №№ 

6050/12г.;7884/12г.;8267/12г.; 5987/12г.  

През 2013г. в ХХІV състав на ВРС са разгледани 827 дела,  образувани 

по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК.  

Бяха проверени ч.гр.д. №№ 18445/13г; 10174/13г; 10003/13г; 9462/13г; 

12241/13г; 1497/13г; 1709/13г. и др. , разгледани от съдия Магдалена 

Давидова 

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

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението.  Винаги се изготвя 

подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

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

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист.  

 

          Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

           Съдия Владова се произнася по обезпечителните производства по 

чл.390 от ГПК в деня на постъпване на молбите. Спазени са разпоредбите за 

местна и родова подсъдност.  Определя начален срок за предявяване на иска 

от датата на получаване на съобщението за постановяването му. При 

нередовни  молби, съдия Владова отказва допускане на исканото 

обезпечение. Определенията съдържат предупреждението по чл.390, ал.3 от 

ГПК за служебна отмяна, която се прилага при наличие на условията за това.  

           Съдия Давидова  се произнася в деня на постъпване на 

искането.Определя се срок за предявяване на иска, съобразен с разпоредбата 
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на чл.390, ал.3 от ГПК, с начален момент от датата на получаване на 

съобщението за допуснато обезпечение. Отправя се предупреждение за 

последствията по чл.390, ал.3 от ГПК за служебна отмяна. Следи за 

представяне на доказателствата за предявен иск в срок, като при 

непредставянето им, съдът служебно отменя наложените обезпечения. Така е 

по ч.гр.д. №№ 3987/13г; 4555/13г; 1595/13г; 6998/13г; 5403/13г;   

 

 

                               ТРИДЕСЕТ И ПЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ 

                 СЪДИЯ ВИОЛЕТА КОЖУХАРОВА 

 

 Съдия Виолета Кожухарова е титуляр на ХХХV състав на ВРС от 

17.08.2012г. до момента на проверката.Съдия Кожухарова е със стаж от 6 г. и 

8 м.  по чл.164 от ЗСВ. 

 

1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО 

ЗАСЕДАНИЕ. 

По данни от предоставени за целта на проверката справки през 

проверявания период, съдия В. Кожухарова е насрочила 824 дела, които е 

разгледала в 47 открити съдебни заседания. Средно в заседание за 

разглеждани по 18 дела, което показва висока уплътненост на съдебните 

заседания. 

По данни от справки за дейността на съдиите във ВРС през 2012г. и 

2013г., съдия Кожухарова е разгледала в открито съдебно заседание 809 

граждански дела. Приключени с решение са 297 дела и с определение 80 

дела. Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент на 

ефективност 46 на сто. 

            Проверката на дейността на съдия Кожухарова установи следното: 

            Бяха проверени гр. д. №№ 17377/12г; 8177/12г; 14339/12г; 14887/13г; 

17792/12г; 16649/13г; 5328/12г; 3841/12г; 5910/12г; 14512/12г; 370/13г; 

4824/12г; 14717/11г. и др. 

1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и подготовка 

на делото в закрито заседание. 

Съдия Кожухарова се произнася с Разпореждане по 131 от ГПК или с 

разпореждане за оставяне на делото без движение в рамките на 1 до 5 дни 

след образуването им. Произнасянето с Определение по чл.140 от ГПК е 

почти винаги забавено със 7 до 35 дни след изтичане на срока за отговор. 

Това бе констатирано по гр. дело №8177/12г., 14887/13г., 370/13г. Но 
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определенията по чл.140 от ГПК са подробни,  съдържат проект на доклад и 

действително отразяват  подготовката на делото в закрито заседание. 

Съдебните експертизи се назначават в тази фаза на процеса, което ускорява 

производството. 

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито съдебно 

заседание. 

От проверените дела не бе констатирано оставяне на делата без 

движение в открито съдебно заседание 

Не са чести отлаганията на насрочени дела и поради нередовно 

призоваване на страните по делото. Съдът следи за бързото и своевременно 

връчване на призовките. Съдия Кожухарова проявява активност за 

установяване адреса на страна при известен ЕИК като извършва служебни 

справки в Търговския регистър, както и за адреса  на физическите лица по 

реда на Наредба № 14/2009г. за Реда и начина на предоставяне достъп на 

органите на съдебната власт до НБД „Население” 

Не бе констатирано отлагане на съдебни заседания поради неявяване на 

вещи лица или неизготвена в срок експертиза. 

Делата се разглеждат  обикновено в 1 или 2 съдебни заседания.  

През проверявания период, съдът е постановил 8 определения за 

отменен ход по същество. При всички случаи, причините са опущения от 

страна на съда, поради което следва да се приеме, че производството е 

забавено. Необходимо е да се подобри работата по предварителното 

подробно проучване на книжата непосредствено преди съдебно заседание. 

1.3. Постановяване на съдебните актове 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове бе 

установено следното: Съдия Кожухарова е постановила 85 решения  извън 

срока по чл.235, ал.5 от ГПК, но просрочията не надвишават разумния срок 

по чл.13 от ГПК. Забавянето  е не повече от месец след  едномесечния срок.  

 

1.4. Производства по глава ХХV от ГПК „Бързи производства” 

Проверката установи, че по бързите производства се спазват стриктно 

сроковете целящи бързина на производството. Съдът постановява размяна на 

книжа по чл.131 от ГПК в деня на постъпване на исковите молби. Съдия 

Кожухарова, се е произнася с „определение” в деня на постъпването на 

отговора на исковата молба съобразно разпоредбата на чл.312, ал.1. Спазват 

се и разпоредбите на чл.315, ал.2 и 316 от ГПК, относно посочване на дата за 
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обявяване на решението и произнасянето в двуседмичен срок от датата на 

заседанието, в което делото е обявено за решаване.  

1.5. Неприсъствени решения постановени по реда на чл.239 от ГПК 

Проверката на делата, по които са постановени неприсъствени решения 

показа, че се спазват разпоредбите по чл.239 от ГПК и тези относно 

призоваването на страните. Съдът не допуска  произнасяне  с неприсъствено 

решение при нередовно призоваване. Прилага се стриктно и  разпоредбата на 

чл.240, ал.1 от ГПК, за уведомяване на ответника. 

2. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 

През проверявания период са обжалвани 264 съдебни акта постановени 

от съдия В. Кожухарова. Напълно потвърдени са 137 акта, които съставляват 

52 на сто от всички обжалвани такива. Би следвало да се положат усилия за 

повишаване на качеството на работа. 

3.НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА 

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

 Към момента на проверката в ХХХV състав на ВРС са висящи 16 дела, 

образувани преди посочената дата. С оглед фактическата  и правна сложност 

на делата с предмет делба е обяснимо по дългото им разглеждане, но е 

необходимо съдът да извърши възможното за по-бързото им приключване. 

Спрени са 6 дела, които са администрират редовно. 

4.ВЪЗЗИВНИ ЖАЛБИ 

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се администрират 

своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.262 от ГПК в рамките 

на 1-3 дни след постъпването им. Съдът се произнася с разпореждане за 

изпращане препис на противната страна за становище. 

 

5. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

Заповедни производства 

Съдебният състав председателстван от  съдия Кожухарова е разгледал 

през проверявания период 797 дела, образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 

от ГПК. 

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

разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от ГПК, в 

тридневен срок от деня на постъпване на заявлението, с редки изключения.  



 96 

Винаги изготвя подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване 

на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК.  

Спазена е определената в чл. 411, ал.1 от ГПК подсъдност. След 

издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, до длъжника е 

връчван препис от заповедта - чл.411, ал.3 от ГПК. Изпълнява се 

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

от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен лист.  

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е издавал 

заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал.2 от ГПК. В заповедта за 

изпълнение е постановено незабавно изпълнение на паричното задължение, 

издаване на изпълнителен лист и отбелязване на издадения изпълнителен 

лист. По проверените дела се установи, че са правени отбелязвания върху 

документа по чл.417 от ГПК в съответствие с разпоредбата на чл.418, ал.2 от 

ГПК. Така е по ч.гр.д. №№ 2598/12г; 6408/12г; 8633/12г; 8738/12г; 

11963/12г; 15162/12г; 16005/12г; 17562/12г; 18267/12г; 2400/13г; 

3139/13г;14185/13г. и др. 

 

Обезпечителни призводства по чл.390 от ГПК 

 

Съдия Кожухарова  се произнася с определение в производствата по 

чл.390 от ГПК в деня на постъпване на молбите, в съответствие с 

разпоредбата на чл.395, ал.2 от ГПК. Спазват се разпоредбите за местната и 

родова подсъдност. Определя срок за предявяване на иска и  начален срок на 

този срок считано  от датата на получаване на съобщението, а не от 

постановяване на определението. При нередовни  молби, съдът отказва 

допускане на исканото обезпечение. Определенията съдържат 

предупреждението по чл.390, ал.2 от ГПК, като съдът следи за изтичане на 

предоставения срок и при условията на същия законов текст отменя 

служебно допуснатите обезпечения. 

 

ІІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИ НА ИВСС, ОТПРАВЕНИ 

ПРИ ПРЕДИШНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА 

 

Инспекторатът към ВСС е извършил планова проверка на РС Варна 

през 2009г., която е приключила с Акт за резултати от проверка. Предвид 

констатирани недостатъци в работата на съда, в Акта са отправени препоръки 

до Административния ръководител на съда. Настоящата проверка установи, 

че препоръките в голяма степен са изпълнени и констатираните слабости са 

отстранени. Но следва да се подобри работата по срочността на решаване на 

делата и в този смисъл, всички съдебни състави е необходимо да изпълняват 
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препоръката за прилагане на чл.149, ал.2 от ГПК,с оглед самодисциплиниращ 

ефект и съответно спазване на срока по чл.235, ал.5 от ГПК. Не се се 

изпълнява в някои съдебни състави и препоръката по т.3 ат Акта,  за стриктно 

следене за изтичане на едномесечния срок по чл.131 от ГПК и постановяване 

на определения по чл.140 от ГПК непосредствено  след изтичане на 

едномесечния срок. 

 

         На основание гореизложените констатации, Инспекторатът към 

ВСС направи следните  

 

            ИЗВОДИ: 

 

            ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

 

В Районен съд Варна е създадена добра организация по образуването на 

гражданските дела, насрочването и разглеждането им в открити заседания. 

Дейността на съдебното деловодство и съдебните секретари е също добре 

организирано, в съответствие с административния и професионален опит на 

Административния ръководител на съда, съдия Ерна Якова-Павлова.  

        Делата се разпределят съобразно „Вътрешни правила за разпределение 

на делата на случаен принцип”. Съгласно същите „правила”, всички дела се 

разпределят при случаен подбор на съдията докладчик. Но Правилата не са 

детайлизирани, относно случаите в които дела се разпределят на конкретен 

докладчик. Констатирано бе, че дела разпределени на едни състави се 

преразпределят на други състави чрез заповеди на административния 

ръководител. Тези заповеди не съдържат ясни критерии за преразпределянето 

на делата, нито посочват лицето, което следва да извърши това 

преразпределение. Посоченият начин на разпределение създава съмнение 

както у някои съдии във ВРС, така и в гражданите  за заобикаляне на 

принципа по чл.9 от ЗСВ при  разпределението на делата и за 

неравномерното натоварване на съдебните състави. По делата не   се прилагат 

и протоколи за избор на докладчик.  С оглед преодоляване на съществуващия 

пропуск, е необходимо Вътрешните правила за разпределение на делата да 

бъдат детайлизирани, за случаите в които делата се разпределят на конкретен 

съдия. Необходимо е също разпределението на дела чрез заповеди на 

административния ръководител  да бъде значително ограничено,  да се 

прилага неотклонно електронното разпределение и протоколите от него  да се 

прикрепят по делата. Ограничаването на разпределянето на дела чрез 

заповеди на административния ръководител ще изравни и натовареността на 

съдебните състави. 
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           В съда са сформирани гражданско и наказателно отделение. 

Създадената специализация на съдиите по гражданска и наказателна материя,  

е предпоставка за бързото и безпрепятствено разглеждане на гражданските 

дела. Натовареността на съдебните състави е висока за страната по 

критериите възприети от ВСС.  

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/отм/. 

           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 

изпълняват своевременно, като делата се насрочват през кратки интервали от 

време, съобразени с възможността за редовно призоваване на страните. 

Призоваването на страните и участниците в гражданския процес се 

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

нередовно призоваване са редки. Отлагането на  цели съдебни заседания не е 

постоянна практика на съда, като констатираните случаи са по обективни 

причини. 

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 на административния ръководител,  но невинаги 

председателите на съдебни състави я прилагат служебно, което се отразява на 

движението на делата.  

           Проверката констатира, че спрените дела се администрират редовно, 

съобразно заповедта на Административния ръководител. 

          През проверявания период не бяха установени загубени дела. 

           

           

           ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

 Делата в Районен съд Варна се образуват и разпределят в деня на 

постъпването им в съда, като своевременно се докладват на председателите 

на състави. Но разпорежданията по чл.131 от ГПК и съответно  

определенията по чл.140 ГПК  се постановяват забавено в някои състави. 

Някъде бе констатирано забавяне с два месеца. В други състави 

постановяването на посочените съдебни актове е незабавно след докладване 

на делата. Тази разнородна практика следва да бъде преодоляна чрез 
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изработване на вътрешни времеви стандарти, които да регулират еднакво във 

всички състави сроковете за произнасяне. 

 Разпорежданията по чл.131 и чл.312 от ГПК и определенията по чл.140 

от ГПК следва задължително да съдържат номера на делото, дата на 

постановяване и име на съдията докладчик, който ги е постановил. 

Разпорежданията по чл.131 от ГПК да бъдат оформени като отделни актове, 

съдържащи предписаните от Закона реквизити, а не като кратки ръкописни 

резолюции. 

 С цел бързото и безпрепятствено движение на делата е необходимо, 

всички съдебни състави да проявяват активност по прилагане на 

разпоредбите на Наредба № 14/2009г. за реда и начина на предоставяне 

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

засиленото служебно начало по чл.7 от ГПК. 

Направената проверка констатира, че са постановени ограничен брой 

определения за отменен ход по същество, което показва, че делата се 

проучват внимателно веднага след образуването им и непосредствено преди 

съдебно заседание. Но в някои състави, посочени в обстоятелствената част на 

Акта следва да се подобри работата в тази насока.  

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

„Бързо производство” се констатира, че императивните срокове невинаги  се 

спазват. Необходимо е  да бъде променен начина на работа по тези 

производства в съставите, посочени в обстоятелствената част от Акта. С 

оглед правна прецизност, следва съставите да се произнасят с разпореждане 

по чл.312 от ГПК,  предвид нормата на чл.312,ал2 от ГПК, а не с определение 

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

решаване на делата в едномесечен срок. Просрочията в повечето състави  не 

надвишават разумния срок по чл.13 от ГПК, но е необходимо да се положат 

усилия за преодоляване на този недостатък в работата. Влияние върху 

подобряване на срочността при постановяване на съдебните актове ще окаже 

прилагането на разпоредбата на чл.149, ал.2 от ГПК, за посочване на дата  на 

обявяване на решението, предвид самодисциплиниращия ефект за спазване 

на разпоредбата на чл.235, ал.5 от ГПК. 

 Неприсъствените решения се постановяват съобразно условията на 

чл.239 от ГПК и само при редовно призоваване на страните. Стриктно се 

прилага и разпоредбата на чл.240, ал.1 от ГПК за връчване на решението на 

неприсъствалата страна. 

  Спрените производства се администрират редовно. В някои от 

съставите има висящи стари дела образувани през 2002г; 2003; 2004г; 2005г. 

и пр. Въпреки, че предметът на тези дела е делба и е разбираемо по-дългото 

им разглеждане е необходимо председателите на състави да предприемат 
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възможните законови действия за по-бързото им приключване, още повече с 

оглед разпоредбите на Глава ІІІа от ЗСВ за Разглеждане на заявления срещу 

нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок. 

   Въззивните жалби се администрират срочно. Незабвно след 

постъпването им съдът изпраща препис на противната страна за отговор. Не 

бе констатирано и забавяне при изпращане на делата на въззивната инстанция 

след изтичане на срока по чл.263, ал.1 от ГПК. 

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

невинаги съдът се произнася стриктно в деня на постъпването на молбата. 

Следи се за спазване на местната и родова подсъдност. 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. Определя се срок за предявяване на обезпечения 

иск, но следва началния му момент да бъде съобразен с приетото от 

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

ВКС, а именно че срокът тече от датата на допускане на обезпечението, 

когато съдът се е произнесъл в срока по чл.395, ал.2  от ГПК. Констатирани 

бяха единични случаи на оставяне на молбите по чл.390 от ГПК без 

движение. Следва да се прецени доколко са приложими разпоредбите на 

чл.129, ал.2 от ГПК в това производство, предвид еднодневния срок за 

произнасяне по чл.395, ал.2 от ГПК. 

             Определените в ГПК срокове за произнасяне по делата с правно 

основание чл.410 и чл.417 от ГПК се спазват. Следи се и за местната 

подсъдност. Но за издадените изпълнителни листи невинаги се правят 

надлежни бележки, съобразно разпоредбата на  чл.418, ал.2 от ГПК.  

 

         Предвид гореизложените изводи, Инспекторатът към Висшия 

съдебен съвет счита за необходимо да отправи до Административния 

ръководител на Районен съд Варна, съдия Ерна Якова-Павлова следните 

препоръки: 

         ПРЕПОРЪКИ:  

 

І.Административният ръководител на Районен съд Варна, съдия 

Ерна Якова-Павлова 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. Детайлизиране на „Вътрешните правила за разпределение на 

делата на случаен принцип”, с цел значителното ограничаване на 

случаите на преразпределяне на дела чрез заповеди и публикуването им 
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на електронната страница на съда с цел да бъдат достояние на 

гражданите и съдиите; 

          2.  В случай, че се налага преразпределяне на дела чрез заповеди, 

последните да съдържат ясни критерии, относно кои дела се 

преразпределят и лицето което ги преразпределя; 

          3.  Протоколите за избор на докладчик и евентуално копия от 

заповедите по т.2 да бъдат прилагани по делата, с цел избягване на 

съмнение у председателите на състави и гражданите за заобикаляне на 

принципа по чл.9 от ЗСВ; 

          4. Подобряване на срочността при решаване на делата с оглед 

спазване или максимално доближаване до срока по чл.235, ал.5 от ГПК; 

          5. Спазване на императивните срокове по Глава ХХV от ГПК 

„Бързо производство”; 

6. Създаване на необходимата организация за възможно по-бързото 

приключване на делата образувани преди 01.01.2012г. предвид 

разпоредбите на Глава ІІІа от ЗСВ за Разглеждане на заявления срещу 

нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен 

срок. 

 

         ІІ.Административният ръководител на Районен съд Варна, съдия 

Ерна Павлова да запознае проверените съдии с констатациите, изводите 

и препоръките по настоящия Акт. 

 

          ІІІ. Административният ръководител на Районен съд Варна, съдия 

Ерна Павлова 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. Изработване на вътрешни времеви стандарти за произнасяне с 

разпореждане по чл.131 и  определение чл.140 от ГПК с цел уеднаквяване 

на сроковете в различните съдебни състави; 

 2. Прилагане от съдебните състави на разпоредбите на Наредба 

№14/19.11.2009г. за реда и начина на предоставяне достъп на органите на 

съдебната власт до НБД „Население” с цел безпрепятственото развитие  

на процеса; 

3. Разпорежданията по чл.131 от ГПК да се постановяват в отделен 

акт, съдържащ дата, номер на дело и име на съдия-докладчик и да  

съдържат преписаните от закона реквизити, а не да бъдат оформени като 

кратки ръкописни резолюции; 
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 4. С оглед правна прецизност, в производството по Глава ХХV от 

ГПК да бъдат постановявани разпореждания по чл.312, в съответствие с 

разпоредбата на чл.312, ал.2 от ГПК, а не определения; 

            5. Уеднаквяване на началния момент на срока за предявяване на 

обезпечения иск в производствата по чл.390 от ГПК и съобразяването му 

с приетото от Тълкувателно решение № 6 от 14.03.2013г. по т.д. № 6/2013г 

на ОСГТК на ВКС, а именно че срокът тече от датата на допускане на 

обезпечението, когато съдът се е произнесъл в срока по чл.395, ал.2  от 

ГПК. 

   6. Възможността за  оставянето на молбите по чл.390 от ГПК без 

движение при констатирана нередовност, предвид еднодневния срок за 

произнасяне по чл.395, ал.2 от ГПК. 

  8.Надлежното отбелязване на издадените изпълнителни листи по 

реда на чл.418, ал.2 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 

Варна да бъде изпратен на Административния ръководител, съдия Ерна 

Якова-Павлова като в съпроводителното писмо изрично да се изиска 

обратна информация за датата на получаването му и уведомяването на 

председателите на съдебни състави. 

 След изтичане на сроковете за изпращане на възражения, 

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

копие от акта да се изпрати на Административния ръководител на 

Окръжен съд Варна, съдия Марин Маринов, Административния 

ръководител на Апелативен съд Варна, г-жа Ванухи Аракелян и на г-жа 

Соня Найденова, представляваща Висшия съдебен съвет. 

 

 

 

 

 

                                             ИНСПЕКТОР:  

 

                                                                      СВЕТЛАНА БОШНАКОВА 


