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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

 гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 17, ет.3-5, тел.факс 989 48 66 

 

            

 

 

   

        

А К Т 

        за резултати от извършена проверка 

 

 

АНА КАРАИВАНОВА, главен инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет, в изпълнение на ЗАПОВЕД № Ж-01-1014/07.01.2013г., 

издадена на основание чл. 58 от ЗСВ и чл. 18 от Правилника за организацията 

на дейността на ИВСС и за дейността на администрацията и на експертите,  

във връзка с ВЪЗРАЖЕНИЕ вх.№ Ж-01-1014/12 от 28.12.2012г.  на съдия 

Деница Славова от РС-Варна срещу становището на инспектор Захаринка 

Тодорова по СИГНАЛ вх.рег. № Ж-01-1014 от 02.11.2012г., извърших 

ПРОВЕРКА по образуването и движението на гр.д. № 3602/2012 г. на РС-

Варна и по адм.д. № 3015/2012г по описа на АС– Варна, с предмет 

административноправен спор, който засяга страните по гражданското дело и 

се отнася за същия имот.  

За подпомагащи главния инспектор са определени експертите Николета 

Христова Павлова и Николета Станева Петкова. Проверките по посочените 

по-горе дела са извършени от 08.01.2013 г. до 10.01.2013 г. в съответните 

съдебни органи в гр.Варна. 

СИГНАЛЪТ по гр. д. № 3602/2012 г. е подаден от адв. Е.Ц., 

пълномощник на И.В.Б., посочен в исковата молба като евентуален ответник 

по делото (той, или евентуално неговите наследници). Делото е образувано 

по исковата молба на Ф.П., Р.Д., С.Д. и М.Г., всичките от гр.Варна. Правното 

основание на предявения иск е чл. 108 от ЗС за спорен имот, находящ се в гр. 

Варна, местността „Т.т.” по КП „К”, понастоящем С.О. „Т. к.”. 

ОПЛАКВАНИЯТА на пълномощника на ответника се свеждат до 

нарушаване от страна на съда на разумния срок за насрочване на делото – 

седем месеца и седемнадесет дни от образуването на гр.д. № 3602 на 

15.03.2012г. до момента на подаването на сигнала на 2.11.2012 г. Изложени са 

твърдения, че с процесуалното си поведение докладчикът по делото 

демонстрира липса на безпристрастност, толерира интересите на ищците в 
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това производство и погазва принципа на равнопоставеност на страните в 

гражданския процес.  

Както се посочи по-горе, по сигнала е извършено предварително 

проучване от инспектор Захаринка Тодорова. С писмо изх.№  Ж-01-1014 от 

16.11.2012 г. проверяващият екип е изискал от РС-Варна копие от цялото 

дело и становища на съдията – докладчик и председателя на съда. В тези 

обяснения се поддържа виждането, че  в  случая съдът е изпълнил точно и в 

съответствие със закона задълженията си по администрирането на исковата 

молба и отстраняването на нередовностите, допуснати при нейното 

предявяване; твърди се, че съдът не е нарушил разумния срок за насрочването 

на делото. 

В СТАНОВИЩЕТО на инспектор З.Тодорова, изготвено на 

11.12.2012г., е прието, че съдия Деница Славова е допуснала неоправдано и 

необосновано забавяне на производството по гр.д. № 3602/2012 г. на ВРС и 

почти девет месеца след образуването му (изчислени вече към момента на 

изготвяне на становището), не е даден ход на исковата молба. Констатирано 

е, че решаващият състав е нарушил основни начала на гражданското 

съдопроизводство, равенството на страните в процеса и задължението за 

разглеждането на делата в разумен срок.  

На председателя на ІХ състав съдия Деница Славова е указано да 

предприеме незабавни мерки по движението на оставената без ход искова 

молба по гр.д. № 3602/2012 г., за разглеждането и приключването на делото. 

На основание чл. 327, във връзка с чл. 80, ал.1, т.1 от ЗСВ на председателя на 

ВРС е препоръчано да приложи дисциплиниращата мярка „обръщане на 

внимание” на съдия Славова за допуснатите от нея нарушения по движението 

на гр.д. № 3602/12 г.  

В дадения от Инспектората срок за изпълнение на препоръките, на 

28.12.2012 г. е постъпило ВЪЗРАЖЕНИЕ по чл. 58, ал.3 от ЗСВ, в което  

районният  съдия Деница Славова изразява несъгласие с констатациите и 

изводите на Инспектората и излага аргументация за оборване на становището 

на инспектор Тодорова. Счита, че не е допуснала грешка или пропуск, нито 

нарушение на съдопроизводствените правила. Настоява за отмяна на 

указанието до административния ръководител на РС-Варна за прилагане по 

отношение на нея на мярката по чл. 327 от ЗСВ. 

 

В резултат от извършените проверки в Районен съд–Варна и в 

Административен съд – Варна, проучването на възражението на съдията-

докладчик, сигнала на адвокат Е. Ц. от ВАК, материалите по преписка № Ж-

01-1014/12 г. и становището на инспектор Захаринка Тодорова,  

 

У С Т А Н О В И Х: 
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І. КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕРКАТА ПО ГР.Д. № 3602/2012, 

РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА 

 

При проверката във връзка с подаденото от съдия Славова възражение, 

се направиха допълнителни проучвания по гр.д. № 3602/2012 г., освен тези по 

първоначалния сигнал. 

1. Относно приложението на чл. 9 от ЗСВ за разпределението на 

делата и преписките в органите на съдебната власт на принципа на случайния 

подбор чрез електронно разпределение. 

По делото няма данни за начина на извършеното разпределение. От 

положените върху първата страница на исковата молба печати се установява, 

че същата е постъпила в РС-Варна с вх.№ 6587 на 15.03.2012 г. и на същата 

дата е образувано гр.дело с № 3602/2012г., като за докладчик е посочена 

съдия Д.Славова, ІХ–ти състав (на този печат цифрата 1 от числото 15 е 

поправена). При поискване на протокола за разпределение на проверяващия 

екип е обяснено, че заради икономия на хартия в РС-Варна тези протоколи не 

се прилагат по делата; за страните и процесуалните им представители била 

осигурена възможност за извършване на справки относно начина на 

разпределението по всяко конкретно дело. 

За нуждите на проверката е предоставено копие от общия протокол за 

избор на докладчик на постъпилите дела, извършено на 15.03.2012 г. Според 

този протокол за докладчик на проверяваното дело, чийто входящ номер, 

както се посочи, е 6587, е определен съдия Д.Славова, ІХ-ти състав, което 

кореспондира на отбелязването върху исковата молба на гр.д. № 3602/2012 г. 

В протокола като разпределящ, е посочен Съдия Атанасов, заместник-

председател на РС-Варна.  

ИЗВОДИ  

Възприетата практика в РС-Варна по чл.9, ал. 1 от ЗСВ за неприлагане 

на протоколите по делата противоречи на чл. 92, ал.6, изр.1 от ПАРОАВАС, 

според която норма „всички книжа, които постъпват или се съставят по 

делото се прикрепват последователно в папката и се номерират”. В този 

смисъл са и специалните правила, въведени с чл.6, ал.1 и 2 от Инструкция за 

организацията и реда за използване на програмните продукти за разпределяне 

на делата в съдилищата на случаен принцип – издадена по Решение на ВСС 

за прилагането на чл. 9 от ЗСВ. В случая изложените съображения за 

икономия на консумативи нямат правен характер и не могат да се 

противопоставят на нормативните изисквания. 

2. Процесуални действия по делото, извършени след изготвяне на 

становището по предварителната проверка  

При проверката се констатира, че след проучването на инспектор 

З.Тодорова и в резултат от направените препоръки в становището, съдът е 

постановил ново разпореждане от 13.12.2012 г., с което исковата молба, 
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която е  „Без ход до вписването” от 19.06.2012 г.  се оставя отново без 

движение на същото правно основание. Съдът се разпорежда за вписване на 

исковата молба, въвежда срок за изпълнение на указанията и предупреждава 

за настъпването на неблагоприятния резултат при евентуално  неизпълнение 

– прекратяване на делото на основание чл. 129, ал.3 от ГПК. По време на 

проверката по делото липсват данни за връчване на съобщенията. Към 

момента на изготвяне на акта, Инспекторатът изиска допълнителна 

информация, от която е видно, че съобщението до ищците за постановеното 

разпореждане, което е изготвено на 13.12.2012 г., е връчено на адвокат 

Андреева след 41 дни, на 23.01.2013 г., като липсва отбелязване на причината 

за това забавяне; вписването на исковата молба е извършено с вх.рег.№ 1376 

от 29.01.2012 г., Акт № 170, т.I, дело № 218/13 г. Вписаната искова молба е 

представена по делото с молба от процесуалния представител на ищците от 

30.01.2013 г.   

 С Разпореждане № 4841/31.01.2013 г. съдията-докладчик е приел, че 

исковата молба удовлетворява формалните и съдържателни изисквания за 

редовност, поради което производството е допустимо на основание чл. 127 от 

ГПК. На основание чл. 131 от ГПК съдът е разпоредил да се извърши 

размяната на книжа с произтичащите от това задължения за страните. 

 Обсъждането на правилността на постановеното разпореждане от 

19.06.2012 г. за оставяне без ход на исковата молба до нейното вписване с 

произтичащите от това правни последици, както и повторното произнасяне на 

същото правно основание от 13.12.2012 г. е правно недопустимо, тъй като е 

извън компетентността на Инспектората, определена в чл. 54, ал.1 от ЗСВ. 

 ИЗВОДИ 

 След повторното произнасяне относно вписването на исковата молба, 

Инспекторатът констатира, че е допусната забава на разумния срок за 

връчване на съобщенията до ищците (осъществено 41 дни след изготвяне 

на съобщенията). Съдът не е проследил връчването на съобщенията, 

независимо, че по време на проверката е обърнато внимание за наличието на 

забава – към 9 януари, все още от 26 календарни дни. 

Това обстоятелство допълнително допринася за забавата за 

насрочването на делото, което както вече се отбеляза, повече от десет месеца 

след неговото образуване, след намесата на проверяващия орган, се намира 

във фазата на размяната на книжа.  

 Проследяването на датите за вписването на исковата молба сочи, че за 

процедурата за отстраняване на тази нередовност на исковата молба са били 

необходими седем дни – колкото е определеният от съда срок за изпълнение 

на разпореждането. Продължителността на времето за изправянето на 

нередовната искова молба от ищците е изчислена от момента на връчване на 

съобщението на адвоката, включва искането, направено до Службата по 
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вписванията на 29.01.2013г., самото вписване и датата на внасянето на 

молбата по делото на 30.01.2013 г.  

Този факт следва да бъде противопоставен на продължилото повече от 

десет месеца процесуално бездействие на ищците по отстраняване на същата 

нередовност на исковата молба на същото основание, без наложени от съда 

ограничения (определяне на срок за изпълнение), и поради това липса на 

неблагоприятни последици за страната, произтичащи от това бездействие. 

 3. Изпълнение на препоръките от предварителното проучване, 

дадени в становището на инспектор З.Тодорова.   

По време на проверката в РС-Варна на вниманието на проверяващия 

екип е представено РАЗПОРЕЖДАНЕ от 07.01.2013 г., за обръщане на 

внимание на съдия Славова на основание чл. 327 от ЗСВ.  Разпореждането е 

издадено от заместник - председателя на РС-Варна в качеството му на 

временно изпълняващ функциите на председател на съда. Заповедта за 

заместване на председателя, цитирана в Разпореждането, не е представена.  

Разпореждането е изпратено до ИВСС със съпроводително писмо от 

8.01.2013 г., като отбелязаната на плика дата за изпращане е 10.01.2012 г., а за 

получаване в пощенската станция на София – 11.01.2013 г. Писмото е 

регистрирано в Инспектората към ВСС на 14.01.2013 г. с номер КЖ-01-

1014/12г.  

Изпълнението на препоръките по отношение на съдия Славова са 

предприети в едномесечния срок, определен от проверяващия орган. 

 

 II. КОНСТАТАЦИИ ПО ПРОВЕРКАТА ПО АДМ.Д. № 3015/2012 

ПО ОПИСА НА АС-ВАРНА 

 

 Административно дело № 3015/2012 г. е образувано на 6.08.2012 г. по 

жалба за оспорване на административен акт – Заповед № КД-14-03-

1162/07.05.2012 г. на началника на службата по геодезия, картография и 

кадастър – Варна в частта, с която е допуснато изменение относно поземлен 

имот с идентификатор 10135.2509.342 с площ 1036 кв.м. Жалбоподателите 

(които същевременно са ищци по гр.д. № 3602/2012 г.на РС-Варна) излагат 

твърдения, че са собственици по реституция на посочения имот. По делото е 

представен нот.акт 195, т.ХL, дело № 18868/1994 г., с който заинтересованото 

лице по административноправния спор И. Б. (ответник по гр.д. № 3602/2012 

г. на РС-Варна) е признат за собственик на основание §4а, ал.1 и 2 от ПЗР на 

ЗСПЗЗ на 600 кв.м. от същия имот, находящ се в местността „Т. к.” – 

гр.Варна.  

 Процесуалното поведение на жалбоподателите по това производство е 

индиция за интереса им от удължаването на срока за разглеждането на 

гражданскоправния спор. Процесуалният представител на жалбоподателите 

адв.А. прави искане за спиране на делото поради наличието на висящото 
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гр.дело № 3602/2012г, с обосновка за неговата преюдициалност по 

отношение на административното производство. 

 Съдът е оставил без уважение искането за спиране на 

административното производство с протоколно определение, постановено в 

съдебното заседание на 16.10.2012 г. 

 С решение № 2878/27.11.2012 г. АС-Варна е отменил атакуваната 

заповед на началника на СГКК-Варна за одобряване на изменението в 

кадастралната карта и кадастралните регистри за описания имот, част от 

който е предмет на ревандикационния иск, предявен срещу И. Б.,  по гр.д. № 

3602/2012 г. 

 Делото е разгледано и решено при спазване на изискванията за разумен 

срок.  

 

IIІ. ПО ВЪЗРАЖЕНИЯТА НА СЪДИЯ ДЕНИЦА СЛАВОВА 

 

 1. Извън обсега на проверката са въпросите, свързани с 

приложението на чл. 114 от ЗС и на Тълкувателно решение № 3 от 

19.07.2010 г. 

 В становището на ИВСС по първоначалния сигнал не са коментирани 

въпроси по приложението на закона. Тълкуването на нормата на чл. 114 от ЗС 

и преценката относно приложимостта на ТР № 3/2010 г. на ВКС са въпроси 

по правоприлагането и поради това са извън компетентността на 

проверяващия орган, определена в чл. 54, ал.1 от ЗСВ. Обръщам внимание, че 

не е в правомощията на Инспектората, нито на съдията-докладчик по гр.д. № 

3602/2012 г. на РС-Варна да преценяват дали  в ТР № 3/2010 г. Върховният 

касационен съд е допуснал разширително тълкуване на закона, както и 

доколко извършените от докладчика по гр.д.№ 3602/2012 г. процесуални 

действия по движението на делото, следвайки вътрешното съдийско 

убеждение, са съобразени със закона и постоянната практика на ВКС.  Във 

всички случаи, на основание чл. 132а, ал.6 от Конституцията тези въпроси са 

извън компетентността на Инспектората, поради което тяхното обсъждане е 

правно недопустимо.  

 По изложените съображения оплакванията на съдия Славова, че в 

становището на Инспектората не са изложени правни съображения по 

приложението на закона, игнорират правната рамка, очертаваща 

правомощията на проверяващия орган; те са лишени от правна опора, поради 

което са неоснователни. 

2. Несъстоятелно е възражението, че наличието на фактическо 

забавяне не е достатъчно, за да обоснове допуснат пропуск в процедурата 

по администрирането на делото. 

Проверката, извършена въз основа на Заповед № Ж-01-

1014/07.01.2013г., потвърждава възприетите изводи в становището по 
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предварителното проучване по преписка № 01-1014/12 г., че съдът е допуснал 

грубо нарушение на едно от основните начала на гражданския процес, 

прогласено в чл. 13 от ГПК, чл. 7, ал.1 и чл. 210, т.1 от ЗСВ: задължението на 

съда да разглежда и решава делата в разумен срок. Освен по националното 

законодателство, според правото на Европейския съюз, в чл. 6, т.1 от 

Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, както и 

константната практика на ЕСПЧ, превишаването на разумните срокове 

безусловно съставлява нарушение, допуснато при разглеждането на делата.  

 

Неспазването на законоустановените или разумни срокове по 

движението и решаването на делата съставлява нарушение на служебните 

задължения на магистрата. Системното неспазване на сроковете, предвидени 

в процесуалните закони, както и действие или бездействие, което 

неоправдано забавя производството са посочени в чл. 307, ал.4, т.1 и т.2 от 

ЗСВ  при дефиниране на дисциплинарните нарушения. Законодателят в 

чл.308, ал.1 от ЗСВ въвежда дисциплинарна отговорност за съдия, прокурор и 

следовател (…) които са осъществили състава на изброените в предходния 

текст (чл. 307 от ЗСВ) нарушения. 

 

В случая са налице достатъчно основания да се приеме, че 

фактическото забавяне е укоримо, тъй като се дължи на бездействие от 

страна на съда за дисциплиниране на страните в процеса. Липсата на  

определен  срок и указания, сочещи на последиците от неизпълнението на 

разпореждането за вписване на исковата молба, както и неосъществяването 

на контрол по отношение на връчването на съобщенията, съставляват онези 

действия или бездействия, които неоправдано са забавили производството по 

гр.д. № 3602/2012 г. В този смисъл са съображенията, изложени в т.2 на 

Раздел І от настоящия акт.  

Спазването на законоустановения или разумен срок не е въпрос на 

личен избор на съдията, а установено със закон задължение, неизпълнението 

на което се квалифицира като нарушение на служебните задължения. Освен 

персоналните санкции за нарушителите, превишаването на разумната 

продължителност на производствата е основание за присъждане на 

обезщетения за вреди, нанесени от държавата, т.е., това вече не се свежда 

само до личната дисциплинарна отговорност на магистрата, а сериозен 

проблем за обществото. В тази насока са и законодателните промени в ЗСВ- 

създаването на нова Глава трета ”а” в закона,  с която се въвежда нов режим 

за присъждане на обезщетения  при нарушаване на правото на гражданите за 

разглеждане и решаване на делата в разумен срок. Тази дейност е придадена 

на Инспектората, като логически свързана с правомощията му по чл. 

54,ал.1,т.1-3 от ЗСВ. 
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Допълнителен аргумент в полза на изискването за спазването на 

сроковете по делото в случая е възрастта на ответната страна И.Б.– 83 години, 

според посочения по делото единен граждански номер. Следва да се 

отбележи, че постоянната практика на  ЕСПЧ приема като приоритетни 

основания за по-бързото разглеждане и решаване на делата напреднала 

възраст на участващите страни в процеса.  

Затова,  наличието на фактическо забавяне в случая е достатъчно 

основание, за да се обоснове допуснат пропуск или нарушение в процедурата 

по администрирането на делото. 

 3. Проверката опровергава твърдението, че не съществуват 

конкретни данни, изведени от фактологията по движението на делото 

или приложението на закона, които да обосноват извода за толериране на 

ищците. 
А.На първо място, това е обсъжданото по-горе процесуално поведение 

на съдията-докладчик, което предпоставя извънредно голяма процесуална 

свобода, респективно - неограничена във времето възможност за едната 

страна в процеса по отношение на изпълнението на разпореждането за 

вписване. С това се осигурява съществуването на висящо дело, на което не е 

даден ход поради нередовност на исковата молба, но което се използва с 

аргумент за преюдициалност от страна на ищците за спирането на друго дело 

- административно производство по адм.д.№ 3015/2012 г. на АС-Варна, 

коментирано в раздел II-ри от акта. 

При обсъждането на този проблем не може да бъде игнориран фактът, 

че вписването е инициирано с молба от ищците, подадена на 18.06.2012 г., 

въз основа на която е постановено разпореждането от 19.06.2012г. 

Предоставената с това разпореждане процесуална възможност на ищците да 

влияят на продължителността на изискваните от тях процесуални  действия, 

което те реализират в продължение на 10 месеца като висящност на един 

процес, в който не е даден ход на исковата молба поради нередовност, 

създава неравнопоставеност на страните. Съдът не е предприел мерки за 

дисциплиниране на процеса до намесата на Инспектората и не е 

санкционирал демонстративното бездействие на ищците.  

С това е допуснал нарушение на служебното начало, регламентирано в 

чл. 7, ал.1 от ГПК, както и принципа на равнопоставеност на страните, 

прогласен в чл. 9 от ГПК.  

 

Б. При администрирането на нередовната искова молба е допуснато 

нарушение на диспозитивното начало на гражданския процес, прогласено в 

чл. 6 от ГПК,  което също ползва ищците.    
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Съдът е постановил Разпореждане от 21.04.2012 г. за продължаване на 

срока за изпълнение на указанията на съда с 6 седмици, считано от 

30.03.2012 г., с техническа поправка на цифрата „3” в числото „30”. При 

постановяване на това разпореждане, в мотивите на акта съдът се позовава на 

„изложените в молбата основания за продължаване на срока за изпълнение на 

указанията”. По подразбиране следва да се приеме, че по делото е постъпила  

молба от ищците, в която се прави искане по чл. 63, ал.1 от ГПК за 

удължаване на 1-седмичния срок за отстраняване на нередовностите, 

определен в разпореждането от 20.03.2012 г.  

По делото, обаче, няма подадена молба от ищците за удължаване на 

срока. Този факт е установявен при първоначалното проучване по преписка 

№ 01-1014/12 г. и се потвърждава от проверката, направена по оригиналното 

дело.Така, освен че в разпореждането има некоректно позоваване на 

несъществуващ по делото документ, или по някакъв начин е направено 

неправомерно разширително тълкуване на волята на страната, с този акт е 

нарушена нормата на чл. 63, ал.1 от ГПК и е погазен един от основните 

принципи на гражданския процес – диспозитивното начало.  

Според чл.63, ал.1 от ГПК законните и определените от съда срокове 

могат да бъдат продължавани от съда по молба на заинтересованата страна 

(…). В случая съдът служебно е упражнил правата на ищците, извън 

обсега на разпоредителната си власт и на диспозитивното начало, и се е 

произнесъл по непотърсено право. По такъв начин защитният орган се е 

превърнал в страна, която застава наред с лицето, чието право брани, срещу 

другата страна (Ж.Сталев, Българско гражданско процесуално право, 

Диспозитивно начало). 

Нарушението на нормата на чл.6,ал.2 от ГПК сочи на тенденция, 

обратна на съдийското безпристрастие в процеса. 

 

Като допълнителни аргументи в подкрепа на този извод следва да се 

обсъдят и следните факти: 

Указаните за уточняване обстоятелства и документите, с които те се 

подкрепят (с изключение на актуалната данъчна оценка и актуалната скица на 

мястото), са представени от адвоката на ищците с уточняваща молба от 

30.03.2012 г.- двадесет и един ден преди постановяването на разпореждането 

за удължаване на срока.  

 Останалите два документа - представените с молба от 23.05.2012 г. 

данъчна оценка и скица са с дати, които също предхождат момента на 

постановеното разпореждане за удължаване на срока: 

- данъчната оценка е издадена по подадено искане от 11.04.2012 г. и е с 

дата 12.04.2012 г. ; 
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- актуалната скица е издадена на 18.04.2012 г. въз основа на документ с 

вх.№ 94-10215/11.04.2012 г., при това, за да послужи по друго дело -  № 

3619/2012 г. на ВРС. 

От анализа на описаните дати следва, че най-късната дата, на която 

ищците са разполагали с всичките документи за изправяне на нередовностите 

на исковата молба, е 18.04.2012 г. и тя предхожда служебното удължаване на 

срока за изпълнение на указанията с разпореждане от 21.04.2012 г., при това, 

считано от 30.03.2012 г. Тези действия на съда създават режим, 

благоприятстващ ищците в процеса: 

- от една страна, създават права с обратна сила в полза на ищците; 

- същевременно въвеждат един продължителен срок от 6 седмици, от 

който страната реално не се е нуждаела, тъй като в момента на 

произнасянето, както е посочено по-горе, тя е разполагала с последните два 

документа. Тези процесуални действия на съда  противоречат на правилата, 

въведени в чл. 7,ал.1 от ГПК за упражняването на служебното начало и в най-

добрия случай могат да бъдат квалифицирани като процесуално 

разточителство. 

Обсъжданите конкретни данни, изведени от фактологията по 

движението на делото или приложението на закона, обосновават извода на 

проверяващия орган за извършени процесуални действия на съда, които 

нарушават принципа за равенството на страните в процеса – чл. 9 от ГПК. 

 

Предвид изложеното, няма основание за отмяна на препоръките на 

Инспектората за прилагане на дисциплинираща мярка „обръщане на 

внимание” на съдия Деница Славова, IХ-ти състав, Районен съд-Варна, във 

връзка с допусната забава на движението и насрочването на гр.д.№ 

3602/2012г. по описа на РС-Варна. 

 

 ПРЕПОРЪКИ 

Предвид изложеното и на основание чл.58, ал.2 от Закона за съдебната 

власт, Инспекторатът към ВСС прави следните препоръки на г-жа Ерна Жак 

Якова-Павлова, председател на Районен съд – Варна: 

1.В рамките на общото ръководство на съдебния орган да създаде 

необходимата организация за прилагане към всяко дело на извадка от 

системата за разпределението на делата и преписките на принципа на 

случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на 

постъпването им. 

2.Да засили контрола по отношение на работата на „Служба „Връчване 

на призовки и съдебни книжа” за стриктното изпълнение на задълженията им 

и своевременното връчване на призовките и съобщенията съгласно 

изискванията на процесуалните закони. 
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3. Да следи периодично движението на гражданско дело № 3602/2012г., 

разпределено на съдия-докладчик Деница Славова, IХ състав до неговото 

приключване в първа инстанция. 

 

На основание чл. 58, ал.3 от ЗСВ  екземпляри от акта да се връчат на 

административния ръководител на Окръжен съд – Варна г-жа Ванухи 

Аракелян, на административния ръководител на РС-Варна г-жа Ерна Жак 

Якова – Павлова и на съдия Деница Славова – РС-Варна, които могат в 7-

дневен срок от връчването му да направят възражения и да ги представят на 

главния инспектор.  

На основание чл. 198, ал.2, т.3 от ЗСВ екземпляри от акта да се 

приложат към трудовите досиета на съдия Ерна Якова-Павлова и съдия 

Деница Славова. 

На основание чл. 58, ал.2 и 4 от ЗСВ, в срок от 1 месец от получаване на 

акта председателят на РС – Варна да уведоми главния инспектор за 

предприетите мерки за изпълнение на препоръките. 

На основание чл.54, ал.1,т.5 от ЗСВ актът да се изпрати на Висшия 

съдебен съвет.  

 

 

     ИЗГОТВИЛ АКТА: 

      АНА КАРАИВАНОВА 

      ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР 
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