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Контролната планова проверка в Окръжен съд - Велико Търново 

(ВТОС) бе извършена от 01.02.2010г. до 05.02.2010г. в изпълнение на 
Заповед №06/27.01.2010г. на Главния инспектор на Инспектората към 
Висшия съдебен съвет /ИВСС/ от инспектор Милка Итова и експерт Диана 
Иванова. 
 

ЗАДАЧА на проверката 
 Преодоляване на слабости и пропуски, констатирани с Акт за резултати 
от извършена комплексна планова проверка в Окръжен съд – Велико 
Търново, в изпълнение на заповед № 157/02.10.2008 г. на Главния инспектор 
на ИВСС.  

 
ЦЕЛ на проверката 

 Да се контролира изпълнението на препоръките, дадени с Акт за 
резултати от извършена комплексна планова проверка на Окръжен съд – 
Велико Търново изх.№238/22.01.2009г., в изпълнение на заповед № 
157/02.10.2008 г. на Главния инспектор на ИВСС.  

 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 
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ПЕРИОД и ОБХВАТ на проверката 

Проверката включва периода 01.01.2009г. - 31.12.2009г., с обхват 
граждански дела, образувани по общия исков ред, съобразно дадените 
препоръки. 

 
      МЕТОД на проверката 

 непосредствена проверка на граждански дела; 
 анализ на документацията. 

 
ИЗТОЧНИЦИ на информация: 
 Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка на 

Окръжен съд – Велико Търново изх.№238/22.01.2009г., в 
изпълнение на заповед № 157/02.10.2008 г. на Главния 
инспектор на ИВСС;  

 допълнителна информация, изискана от председателя на ОС-
Велико Търново с писмо изх.№ 3631/04.12.2009г. 

 
Плановата проверката в Окръжен съд - Велико Търново по 

гражданските дела бе извършена в периода 13.10.2008 г. - 17.10.2008 г. от 
инспектор Милка Итова и експертите Диана Иванова и Мариела Митева и 
включваше гражданските дела, разгледани през календарната 2007г. – до 
30.09.2008г. При извършване на проверката констатациите се отнасяха 
предимно до образуването, движението и приключване на делата, 
разглеждани по отменения ГПК. По реда на ГПК, в сила от 01.03.2008 г., 
бяха образувани и разгледани незначителен брой дела. 

 
Констатации и препоръки по Акта за планова проверка: 
 

Общият брой образувани граждански дела за 2007г. е 3826 броя, 
висящи към 01.01.2007 г. – 821 броя или всичко за разглеждане – 4647 броя 
(гр. дела, ч.гр.дела, адм. дела и фирмени дела). От тях свършени дела – 4033 
броя, в срок до три месеца – 3219 броя / 80 %/.  

Общият брой образувани граждански дела за първото полугодие на 
2008г. е 991, висящи към 1.01.2008 г. – 614 броя или всичко за разглеждане – 
1605 броя (гр. дела, ч.гр.дела, адм. дела, търговски дела и фирмени дела). От 
тях свършени дела – 1186 броя, в срок до три месеца 799 броя /67%/. 

Констатирани бяха следните причини за неприключване на 
гражданските дела на Окръжен съд- Велико Търново в кратки срокове:  
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-неизползване на  предвидените в ГПК способи за дисциплиниране на 
вещите лица, страните и пълномощниците им, които са станали причина за 
-неоснователно отлагане на делата; 
-непрецизно прилагане на разпоредбата на чл.107 ал.2 от ГПК/отм./; 
-множеството отводи;  
-недостатъчна предварителна подготовка на делата преди насрочването им 
в открито съдебно заседание. 
  

  Установени бяха и ДОБРИ ПРАКТИКИ в Окръжен съд  - Велико 
Търново: 

 Председателят на съда е създал много добра организация на работата 
в съда. Начинът на функциониране на съдебното деловодство, разположено 
на партерния етаж, както и поставените указателните табели максимално 
улесняват  гражданите, магистратите и съдебните служители. 

     
  Създадената добра организация на работата в служба «Деловодство»; 
  Постигнатата равномерност при разпределението на делата между 

всички съдии чрез системата за електронно разпределение на делата;         
  Извършване на проверки по всички дела за установяване на 

нарушения на сроковете, предвидени в процесуалните закони за 
изготвяне на съдебните актове; 

 Организиране на проверки на дейността на Районен съд – Велико 
Търново, Районен съд – Свищов, Районен съд - Горна Оряховица, 
Районен съд - Елена и Районен съд – Павликени чрез подготвени от 
председателя на съда специални бланки по утвърдени от него 
стандарти и изисквания за работата на съдилищата; 

  Започналата организация по създаване на електронно досие с 
определяне на документите за сканиране и за образуване 
електронното досие на делата; 

  Създадена комисия за събиране пликове от поставената в съда кутия 
за сигнали срещу съдебни служители и магистрати и изпращането им 
в Комисията за бора с корупцията във Висшия съдебен съвет. 

 
В хода на комплексната планова проверка бе констатирано и голям 

брой  отводи на съдите от ВТОС: 
 отводи на всички или почти всички съдии по гр. дело № 838/2007, 

гр.дело № 137/2007г., гр. дело №409/2007 г., гр. дело № 427/2007 г., 
гр. дело № 281/2007 г., гр.дело № 249/2007 г.,гр.дело №130/2007 г., 
гр.дело № 28/2007 г., гр.дело № 23/2007 г., гр.дело № 234/2008 г., 
гр.дело № 220/2008 г., гр. дело №693/2008 г.; 
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 отводи на съдия Татяна Събева- по 12 бр. гр. дела за 2007 г. и по 4 
бр. гр. дела за 2008 г.; на съдия Иванка Вачкова – по 10 бр. дела за 
2007 г. и по 5 бр. дела за 2008 г.; на съдия Ивелина Солакова –по 
10 бр. дела за 2007 г. и по 6 бр. дела за 2008 г.; на съдия 
Димитринка Гайнова – по 9 бр. дела за 2007 г. и по 4 бр. дела за 
2008 г.; на съдия Росица Динкова – по 9 бр. дела за 2007 г. и по  4 
бр. дела за 2008 г.; на съдия Станислав Стефански – по 10 броя 
дела за 2007 г. и по 3 бр. дела за 2008 г.; на съдия Елза Йовкова- 
по 9 броя дела за 2007 г. и по 2 бр. дела за 2008 г., на съдия 
Георги Драгостинов – по 9 бр. дела за 2007 г. и по 4 бр. дела за 
2008 г., на съдия Янка Павлова – по 8 бр. дела за 2007 г. и по 3 бр. 
дела за 2008 г. и др.  

 
При комплексната проверка бе констатирано, че не се спазват 

визираните в чл. 12,ал.2 от ГПК(отм.) предпоставки за отвод на съдия. 
От проверените протоколи от съдебните заседания се установи, че не са 
ясни конкретните причини, пораждащи основателно съмнение за 
безпристрастност. 
 

      На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт, 
Инспекторатът към  ВСС е дал следните препоръки: 

  1. Похвално е старанието на председателя на съда – г - н Минов 
за подобряване на организацията на работата в съда, както и за 
постигнатата равномерност при разпределението на делата между 
всички съдии чрез системата за електронно разпределение на делата. В 
тази връзка, препоръчва на административното ръководство на Окръжен 
съд – Велико Търново добрата практика да продължи и в бъдеще; 
 2. Препоръчва на  съдиите в Окръжен съд – Велико Търново да 
спазват стриктно предвидените основания за отвод - чл. 22 от ГПК, 
предвид вмененото задължение за безпристрастност по чл.4 от ЗСВ. В 
края на всяко тримесечие до края на 2009г. председателят на ОС- 
Велико Търново следва да изпраща справка за броя на отводите на всеки 
съдия, с приложени към нея копия на определенията, с които са 
направени съответните отводи;  
 3. Препоръчва на председателя на Окръжен съд – Велико Търново 
да упражни правомощията си за ритмично администриране на спрените 
производства по делата; 
 4. Препоръчва на съдиите от Окръжен съд – Велико Търново да 
осъществяват срочното и ритмично разглеждане на делата, като 
използват предвидените в ГПК процесуални средства за 
дисциплиниране на вещите лица и страните по делата. Препоръчва също 
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така по-задълбочено предварително проучване на делата преди 
насрочването им в открито съдебно заседание за приключването им в 
разумни срокове, както и своевременно произнасяне по 
доказателствените искания на страните, направени в закрито съдебно 
заседание; 
 5. Препоръчва на председателя на  Окръжен съд –Велико Търново 
да създаде организация по стриктното прилагане на разпоредбата на 
чл.88 от ПАРОАВАС; 
 6. Препоръчва на съдия Елза Йовкова да подобри работата си по 
спазване на разумния срок при разглеждане на делата и преодоляване на 
констатираните слабости, довели до неговото нарушаване-необичайно 
висок брой отводи, недостатъчна предварителна подготовка по делата, 
непроизнасяне в срок по заявени доказателствени искания, 
непостановяване на съдебните актове в законоустановения срок;  
          Председателят на Окръжен съд - Велико Търново да използва 
правомощията си, предвидени в ЗСВ за подобряване на работата и 
отстраняване на констатираните слабости по движението на 
гражданските дела, разпределени на доклад на съдия Елза Йовкова. В 
началото на м. юли 2009г. председателят на ОС- Велико Търново да 
представи в ИВСС справка за броя на отводите, които съдия Елза 
Йовкова си е направила през първото полугодие на настоящата година и 
за броя на съдебните актове, които не е постановила в 
законоустановения срок през същия период. Към справката следва да 
бъдат приложени копия на определенията, с които съдията си е 
направила отвод;  
 7. Препоръчва на съдиите от Окръжен съд – Велико Търново да 
постановяват съдебните актове и особено по отношение на актовете, 
постановени по искове, които не са сложни от правна и фактическа 
страна в срок, съобразно изискването на чл. 235, ал.5 от ГПК; 
 8. Препоръчва на председателя на Окръжен съд – Велико Търново 
да продължи добрата практика от 2007г.  за извършване на проверки по 
всички дела за установяване на нарушения на сроковете, предвидени в 
процесуалните закони за изготвяне на съдебните актове. В началото на 
м. юли 2009г. председателят на ОС- Велико Търново да изпрати в ИВСС 
справка за делата, приключили през първото полугодие на 2009г., по 
които съдебните актове не са написани в законоустановения срок, като 
се посочи и правното им основание. 
  

Констатации при извършената контролна проверка: 
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Във връзка с контролната проверка на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет в Окръжен съд – Велико Търново и с оглед  изпълнение 
на препоръките, дадени с Акт изх. №238/22.01.2009г. за резултати от 
извършената от 13.10.2008г. до 17.10.2008 г. комплексна планова 
проверка в Окръжен съд – Велико Търново, обхващаща периода 
01.01.2007г. - 30.09.2008г., в изпълнение на Заповед № 157/02.10.2008г. 
на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, бяха 
изискани с писмо изх.№ 3631/04.12.2009г. и подготвени следните 
справки: 

1. Справка за съдиите, разглеждащи граждански дела за периода 
01.01.2009г. - 31.12.2009г.;  

2. Справка за брой дела, приключени с решение от разгледаните в 
открито съдебно заседание, по месеци, с обобщен сумарен резултат за 
периода януари 2009г.-декември 2009г., по съдии; 

3. Справка за делата с отменен ход по същество и върнати в 
съдебно заседание, за период януари 2009г. – декември 2009г., 
съдържаща номер на съответното дело, дата на образуване, дата на с.з. 
по същество, дата на определението за отменяне хода по същество, дата 
на насрочване в с.з., дата на обявяване на съдебния акт, съдия; 

4. Справка за броя на отводите на всеки съдия, с приложени към нея 
копия на определенията, с които са направени съответните отводи, за 
периода юли 2009г. – декември 2009г.;  

5. Справка за всички съдебни актове за периода 01.01.2009 г. –  
31.12.2009 г., постановени след едномесечния срок, по съдии, с 
посочване на правното основание, въз основа на което е образувано 
съответното дело. В справката следва да е отразена датата, на която е 
завършено разглеждането на делото, датата на обявяване на акта в 
книгата за открити заседания и съдията - докладчик, както и общия брой 
на постановените актове и общия брой на постановените актове извън 
законоустановения срок, за посочения период, по съдии. 

 
Въз основа на изготвените справки и извършената проверка по 

дела, констатациите са следните: 
За периода на контролната проверка граждански дела в ОС-Велико 

Търново са разглеждали съдиите: Янко Янев, Поля Спасова, Георги 
Драгостинов, Иванка Вачкова, Татяна Събева, Мария Гаджонова, Елза 
Ребулова-Йовкова, Иванка Димова, Димитринка Гайнова - Радева, 
Станислав Стефански, Диана Костова, Янка Павлова, Маруся Кънева, 
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Ивелина Солакова, Росица Динкова, Йоана Генжова, Ивайло Йорданов и 
Владимир Балджиев. 

 
1. Брой дела, приключени с решение от разгледаните в открито 

съдебно заседание, за периода януари 2009г.-декември 2009г., по съдии; 
Свършените дела за 2009г. - І и ІІ инстанция са 733 броя. От тях с 

решение – 700 бр. дела  и  с определение – 33 броя дела:  
  I-ва инстанция II-ра инстанция Общо 

свърше
ни 

I-ва и 
II-ра 

съдия свърше
ни: 

от тях 
свършени с: свърше

ни: 

от тях свършени 
с: 

определе

ние 

решен

ие 

определе
ние 

решен
ие 

Мария Гаджонова 9 0 9 36 2 34 45 

Янко Янев 0 0 0 23 0 23 23 

Поля Спасова 17 1 16 31 2 29 48 

Иванка Димова 20 2 18 25 3 22 45 

Елза Йовкова 30 1 29 32 0 32 62 

Татяна Събева 15 0 15 22 1 21 37 

Иванка Вачкова 24 1 23 29 0 29 53 

Георги 
Драгостинов 15 2 13 36 1 35 51 

Диана Костова 18 2 16 27 2 25 45 

Маруся Кънева 19 0 19 30 1 29 49 

Станислав 
Стефански 14 0 14 35 2 33 49 

Димитринка 
Гайнова 20 0 20 31 3 28 51 

Росица Динкова 12 1 11 34 2 32 46 

Янка Павлова 20 0 20 25 2 23 45 

Ивелина Солакова 14 1 13 27 0 27 41 

мл.с.Йоана 
Генжова       2 0 2 2 

мл.с.Ивайло    
Йорданов 0 0 0 24 1 23 24 

мл.с.Владимир 
Балджиев 0 0 0 17 0 17 17 

общо 247 11 236 486 22 464 733 
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2. По отношение изпълнение на дадените в акта препоръки по 

т.1,т.5 и т.8 до председателя на ВТОС да продължи добрата организация 
на работата в съда и добрата практика от 2007 г.  за извършване на 
проверки по всички дела за установяване на нарушения на сроковете, 
предвидени в процесуалните закони за изготвяне на съдебните актове, 
бе констатирано следното: 

След връчване на акта за резултатите от комплексната планова 
проверка, председателят на съда, с оглед изпълнение на препоръките и 
на основание чл. 86,ал.1,т.1 от ЗСВ е издал заповеди № № 
11/30.01.2009г., 12/30.01.2009г., 13/30.01.2009г., 14/30.01.2009г., 
15/30.01.2009г., 16/30.01.2009г., 17/30.01.2009г. и 18/30.01.2009г.  Със 
заповедите е възложено служба „Деловодство” да изготвя ежемесечно и 
да представя на съответния зам.председател справка за ненасрочените 
дела, както и за делата по несъстоятелност. Зам.председателите на съда 
по изготвените справки да извършват ежемесечна проверка за 
предприетите действия от съдиите-докладчици. Ежемесечно да се 
изготвят справки от деловодителите на съставите за направените отводи 
на съдиите, въз основа на които зам.председателя на всяко тримесечие 
на изготвя анализ на причините за направените отводи и да докладва на 
председателя. Възложено е на заместник-председателите на съда на 
всяко тримесечие да извършват проверка на делата, по които 
производството е продължило повече от една година и да изготвят 
доклад до председателя с предложение за предприемане на мерки при 
констатирано забавяне. Системният администратор и статистика са 
задължени да изготвят ежемесечно справка на делата, обявени за 
решаване, по които е отменен хода по същество, която да се представя 
на заместник председателите за проверка и доклад на всяко тримесечие 
до председателя на съда, с анализ за причините, довели до забавяне на 
производството. Разпоредено е зам.председателите въз основа на 
ежемесечна справка от системния администратор и статистика, да 
извършват ежемесечна проверка на приключилите дела, по които 
съдебните актове не са изготвени в едномесечен срок, като анализират 
причините за закъснението и предлагат съответните мерки. Съобразно 
указаното в акта от извършената комплексна проверка, е разпоредено в 
началото на м. юли 2009г. системният администратор и статистика да 
изготвят обобщена справка за изпращане в ИВСС информация за делата, 
приключили през първото полугодие на 2009г., по които съдебните 
актове не са написани в законоустановения срок. Разпоредено е служба 
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„Деловодство” да води регистър на делата, по които е допуснато 
обезпечение и върху делата да се поставя стикер с дата, на която изтича 
определения от съда срок, след който делото да се докладва, с оглед 
евентуалната отмяна на обезпечението. Наредено е въз основа на 
представена ежемесечна справка, зам.председателите да извършват 
проверка и анализ на причините за отлагане на делата и при 
неоправдано отлагане, да предлагат организационни и дисциплинарни 
мерки. Указан е и редът за изпращане на несвършени дела при искане за 
послужване от други органи на съдебна власт, с възложени контролни 
функции на заместник-председателите на съда и на съдебния 
администратор.  

Разпорежданията на председателя на съда, дадени с цитираните 
заповеди, са изпълнявани и на всяко тримесечие съдия Янко Янков- 
зам.председател на съда е извършвал проверки и анализ по 
гражданските дела, за което е представял периодично доклади до 
административния ръководител. Тази практика продължава и към 
момента на контролната проверка. Дадените препоръки са изпълнени. 
 
 
 3. Предвид препоръката по т.2 за стриктно спазване предвидените 
основания за отвод - чл. 22 от ГПК, при проверката бе констатирано 
следното:  

За 2009г. съдия Станислав Стефански се е отвел от разглеждане на 
7 дела, съдия Мария Гаджонова – от 5 дела, съдия Иванка Димова – от 5 
дела, съдия Поля Спасова – от 4 дела, съдия Диана Костова – от 4 дела,  
съдия Янка Павлова – от 4 дела, съдия Ивелина Солакова – от 3 дела, 
съдия Татяна Събева – от 3 дела, съдия Елза Йовкова – от 3 дела, съдия 
Георги Драгостинов – от 2 дела, съдия Димитринка Гайнова – от 2 дела, 
съдия Иванка Вачкова – от 2 дела, съдия Маруся Кънева – от 2 дела, 
съдия Росица Динкова – от 2 дела, съдия Янко Янев – от 2 дела, съдия 
Владимир Балджиев – от 1 дело. 

 
Съобразно предоставената справка, информацията по състави и 

дела е следната: 
 

номер 
дело 

дата на 
определението Отвод от съдия докладчик отвод на член от състав 

1073/2009 23.10.2009 г. Мария Гаджонова  
1080/2009 16.11.2009 г. Георги Драгостинов  
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1181/2009 23.11.2009 г. Мария Гаджонова  
1192/2008 08.04.2009 г. Янка Павлова  
1195/2009 26.11.2009 г. Станислав Стефански  
1211/2009 30.11.2009 г. Иванка Димова  
1277/2009 21.12.2009 г. Станислав Стефански  
157/2009 18.02.2009 г. Мария Гаджонова  
168/2009 16.03.2009 г. Иванка Димова  
312/2009 08.04.2009 г. Елза Йовкова  
323/2009 08.05.2009 г. Станислав Стефански  
324/2009 30.04.2009 г. Станислав Стефански  
356/2009 29.05.2009 г. Владимир Балджиев  
356/2009 15.05.2009 г. Димитринка Гайнова  
356/2009 13.05.2009 г. Елза Йовкова  
356/2009 04.06.2009 г. Иванка Вачкова  
356/2009 20.05.2009 г. Иванка Димова  
356/2009 19.06.2009 г. Ивелина Солакова  
356/2009 11.05.2009 г. Мария Гаджонова П. Спасова, Д. Костова 
356/2009 12.06.2009 г. Маруся Кънева  
356/2009 09.06.2009 г. Росица Динкова  
356/2009 22.05.2009 г. Станислав Стефански  
356/2009 10.06.2009 г. Татяна Събева  
356/2009 16.06.2009 г. Янка Павлова  
356/2009 25.05.2009 г. Янко Янев  
380/2009 03.06.2009 г. Георги Драгостинов  
380/2009 26.06.2009 г. Диана Костова  
380/2009 17.06.2009 г. Димитринка Гайнова  
380/2009 10.06.2009 г. Елаза Йовкова  
380/2009 26.05.2009 г. Иванка Вачкова  
380/2009 23.06.2009 г. Иванка Димова  
380/2009 08.06.2009 г. Мария Гаджонова  
380/2009 04.06.2009 г. Маруся Кънева  
380/2009 29.06.2009 г. Поля Спасова  
380/2009 24.06.2009 г. Росица Динкова  
380/2009 22.06.2009 г. Станислав Стефански  
380/2009 01.06.2009 г. Татяна Събева  
380/2009 15.06.2009 г. Янка Павлова  
380/2009 17.06.2009 г. Янко Янев Ивелина Солакова 
385/2009 13.05.2009 г. Иванка Димова  
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447/2009 24.09.2009 г. Таня Събева  
447/2009 18.09.2009 г. Янка Павлова  
452/2009 13.05.2009 г. Ивелина Солакова  
478/2009 19.05.2009 г. Поля Спасова  
496/2005 03.02.2009 г. Поля Спасова  

59/09 27.01.2009 г. Диана Костова  
619/2009 31.08.2009 г. Диана Костова  
692/2009 02.11.2009 г. Станислав Стефански  

 
По гр. дело № 356/2009г.  и гр.дело №380/2009г. всички 

граждански съдии от ОС-Велико Търново са си направили отвод. По-
голямата час от отводите на съдия Стефански са свързани с функциите 
на съпругата му –ЧСИ Д.Колева. Не бяха констатирани нарушения, с 
оглед дадената препоръка и изискванията на чл. 22 от ГПК. От 
предоставените протоколи от съдебните заседания се установи, че 
определенията са ясни, посочени са конкретните причини, пораждащи, 
според съда, основателно съмнение за безпристрастност. 
 
 4.  Във връзка с препоръката по т.3 председателят на Окръжен съд 
– Велико Търново да упражни правомощията си за ритмично 
администриране на спрените производства по делата, бе извършена 
проверка на делата, по които производството е спряно. Констатациите 
са следните: 
 

 

 

СПРЕНИ ДЕЛА 

          правно основание 
брой 
дела 

чл. 182, ал.1, б. "А",ГПК(отм.) 2 
чл. 182, ал.1, б. "Б",ГПК(отм.) 1 
чл. 182, ал.1, б. "Г",ГПК(отм.) 10 
чл. 182, ал.1, б. "Д",ГПК(отм.) 4 
чл. 182, ал.1, б. "Е", във вр. с чл. 637, ал.1, ТЗ 1 
чл. 229, ал.1, т. 1,ГПК 5 
чл. 229, ал.1, т. 3,ГПК 1 
чл. 229, ал.1, т. 4,ГПК 8 
чл. 229, ал.1, т. 5,ГПК 2 

ОБЩО: 34 
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 Към 02.02.2010г. производството по 34 бр. дела е спряно. На 
случаен принцип бяха проверени: 
- Гр.дело № 608/2002г. – по акт за начет, спряно с определение от 
25.02.2004г. до приключване с влязъл в сила съдебен акт на 
производството по сл.дело № 458/2002г. на ОСС-В.Търново. Изисквани 
са периодично справки. Последната информация от 06.01.2010г. е, че 
делото е висящо пред АпС - Велико Търново и разпореждането на 
съдията – докладчик Йовкова от 11.01.2010г. е за справка след 20 дни;  
- В.гр.д.№ 783/2006г. по чл.196 и сл. от ГПК(отм.). Производството по 
делото е спряно с протоколно определение от 16.10.2006г. до влизане в 
сила на решение по гр.дело № 1525/2006г. на РС-Стара Загора. 
Изисквани са периодично справки по движението на преюдициалното 
дело, последната от които е от 16.12.2009г., според която 
преюдициалното дело не е приключило. С писмо от 02.02.2010г., по 
разпореждане на съдия Кънева, е изискана поредната информация за 
висящността на преюдициалното дело; 
- Гр.дело №1046/2008г., спряно с протоколно определение от 
08.07.2009г. по взаимно съгласие на страните по чл. 229,ал.1,т.1 от ГПК. 
Производството по делото е прекратено с определение от 28.01.2010г., 
тъй като нито една от страните не е искала в предвидения шестмесечен 
срок възобновяването му; 
- В.гр.д.№ 1246/2008г. – делба. Производството по делото е спряно с 
протоколно определение от 16.03.2009г. до приключване на гр.дело № 
798/2008г. на ВТРС. Изисквани са периодично справки за движението 
на преюдициалното дело и видно от последната приложена справка от 
деловодителя на състава от 22.10.2009г., делото не е приключило. 
Разпореждането на съдията-докладчик – Динкова е да се изиска справка 
на 11.02.2010г. за движението на преюдициалното дело; 
- Гр.дело № 1211/2006г. по чл. 49 от ЗЗД, спряно с протоколно 
определение от 18.09.2007г. по чл. 182,ал.1,б.”д” от ГПК(отм.) до 
приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по сл.дело 
№ 363/2004г. на ІV ТО на СфСлС и сл.д.№271/2003г. на ОСС-
В.Търново. Изисквани са периодични справки и видно от полученото на 
06.01.2010г. писмо от СГП,  производството по делото не е приключило; 
-В.гр.дело № 949/2007г., спряно с протоколно определение от 
05.03.2002008г. на основание чл. 182,ал.1,б.”г” от ГПК(отм.) до 
приключване с влязъл в сила съдебен акт по адм.д № 198/2008г. на АдС-
Велико Търново. Изисквани са периодично справки, последната от 
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които е от 29.01.2010г., според която няма влязъл в сила съдебен акт по 
преюдициалното дело. 

Видно от констатираното при извършената проверка по делата, по 
които производството е спряно, не бяха установени пропуски и слабости. 
По всяко дело са изисквани периодично справки през два – три месеца. 
Делата се водят прецизно, проверяват се периодично. Към кориците на 
делата са прикрепени контролни листове с вписани дата, на която делото е 
докладвано на съдията, дата и подпис на съответния съдебен служител, 
дата на която са изискани справки и отговори на органа, пред който е 
висящо съответното преюдициално дело.  
 Дадената препоръка относно делата, по които производството е 
спряно, с акта за резултатите от извършена планова проверка в ОС-
ВеликоТърново е изпълнена.  

 
5. Относно препоръката по т.4 от акта съдиите от Окръжен съд – 

Велико Търново да осъществяват срочното и ритмично разглеждане на 
делата, като използват предвидените в ГПК процесуални средства за 
дисциплиниране на вещите лица и страните по делата, както и по-
задълбочено предварително проучване на делата преди насрочването им 
в открито съдебно заседание за приключването им в разумни срокове, в 
хода на контролната проверка бяха проверени следните гр.дела, 
образувани по рада на ГПК в сила от 01.03.2008г.: 
- Гр.дело №1056/2009г. - постъпила искова молба на 08.09.2009г. с 
правно основание чл.41 и чл.82 от СК. Молбата е оставена без движение 
на 08.09.2009г. След изпълнение на разпореждането на съда, делото е 
образувано на 16.10.2009г. и разпределено на съдия-докладчик на 
същата дата. Следва разпореждане от 19.10.2009г. с оглед искане за 
освобождаване от държавна такса. С определение от 27.10.2009г. 
ищцата е освободена от заплащане на държавна такса. Следва 
определение от 27.10.2009г. по чл. 131 от ГПК. Съобщението е получено 
от ответника на 06.11.2009г. По делото не е постъпил писмен отговор от 
ответника и с определение от 11.12.2009г. съдът се е произнесъл по 
доказателствата и е насрочил делото за 28.01.2010г. В с.з. от 28.01.2010г. 
е даден ход на делото, обявен е проекто-докладът за окончателен и са 
събрани допуснатите доказателства по делото. Същото е отложено  за 
18.02.2010г. за събиране на нови доказателства; 
- Гр.дело №852/2009г. – исковата молба е постъпила на 12.08.2009г. 
Молбата е оставена без движение на 12.08.2009г. След изпълнение на 
разпореждането на съда от ищеца на 19.08.09г., делото е образувано на 
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20.08.2009г. Исковата молба е оставена без движение на 18.09.2009г. и 
разпорежданията на съда са изпълнени на 29.09.2009г. Следва 
разпореждане по чл.131 от ГПК на 01.10.2009г. Съобщенията до двата 
ответника са получени съответно на 02.10.2009г. и на 08.10.2009г. С 
определение от 23.11.2009г. делото е насрочено за 15.12.2009г. В 
съдебно заседание на 15.12.2009г. делото е отложено за 26.01.2010г., тъй 
като е прието, че един от ответниците е нередовно призован и не е 
получил препис от исковата молба. В с.з. на 26.01.2010г. е даден ход на 
делото, същото е докладвано по реда на чл.146 от ГПК и е разпоредено 
личното явяване на ответника за 23.02.2010г., за поставяне под 
запрещение; 
- Гр.дело № 890/2009г. – исковата молба е постъпила на 29.07.2009г., 
делото е образувано на 01.09.2009г. На 30.07.2009г. исковата молба е 
оставена без движение за внасяне на държавна такса. Следва 
разпореждане на съда от 18.09.2009г. по чл. 367 от ГПК. Съобщението 
до ответника е получено на 29.09.2009г. и писменият отговор е постъпил 
по делото на 08.10.2009г. С определение от 09.10.2009г. е оставено без 
уважение възражението на ответника за разглеждане на спора по общия 
исков ред. Постъпила е допълнителна искова молба на 13.11.2009г. С 
разпореждане от 16.11.2009г. по чл. 373 от ГПК, препис от 
допълнителната искова молба е изпратен на ответника. Съобщението до 
ответника е получено на 24.11.2009г. Отговорът на допълнителната 
искова молба е представен по делото на 07.12.2009г. С определение от 
08.12.2009г. са допуснати доказателствата по делото и е насрочено за 
21.01.2010г. В съдебно заседание на 21.01.2010г. е даден ход на делото, 
същото е докладвано и е отложено за 16.02.2010г. за събиране на 
допълнителни доказателства; 
- Гр.дело №709/2009г., за поставяне под пълно запрещение. Исковата 
молба е постъпила на 13.07.2009г., делото е образувано на 14.07.2009г. и 
е извършено разпределение на съдия- докладчик, съобразно принципа 
на случайния избор. С разпореждане от 16.07.2009г. е оказано да се 
изпрати препис от исковата молба на ответника. Съобщението е 
получено от ответника на 22.07.2009г. С определение от 18.09.2009г. са 
приети доказателства и делото е насрочено за 14.10.2009г. В съдебно 
заседание на 14.10.2009г. е даден ход на делото, същото е докладвано и 
е обявено за решаване, като е посочена дата на постановяване на акта – 
23.10.2009г. На 23.10.2009г. е постановено съдебното решение. 
    
 



 

 15

  Бяха проверени и следните дела: 
 В.гр.дело № 85/2007г., образувано на 23.01.2007г. по искова молба с 
правно основание чл. 97,ал.1 от ГПК(отм.), чл.108 и чл. 109 от ЗС. С 
протоколно определение от 23.04.2007г. съдът се е разпоредил за 
следващото съдебно заседание – 21.05.2007г. да бъде призовано вещото 
лице арх. Лалев, който след като се запознае със показанията на 
повторно разпитания свидетел, да отговори налага ли се промяна на 
даденото от него заключение, прието от първоинстанционния съд. 
Вещото лице е получило призовка на 27.04.2007г. В съдебно заседание 
на 21.05.2007г. съдът е дал ход на делото, заключението на в.лице е 
прието и съдът е дал ход по същество на делото. С определение от 
12.07.2007г. съдът е отменил протоколното определение от 21.05.2007г. 
за даване ход по същество на делото, тъй като е констатирал, че 
показанията на разпитания повторно свидетел променят заключението 
на вещото лице. С оглед на това, поради необходимост делото да се 
изясни от фактическа страна с допускане и изслушване на нова СТЕ, с 
определението от 21.05.2007г. съдът е допусната нова единична СТЕ и е 
назначил в.л. инж. Кольо Николов. Делото е насрочено за 22.10.2007г. 
Призовката за вещото лице е подписана на 16.07.2007г. Заключението 
по допуснатата СТЕ е постъпило на 12.10.2007г. В с.з. на 22.10.2007г. 
съдът е приел заключението на вещото лице и е дал ход на делото по 
същество. Решението е постановено на 29.11.2007г. На 04.01.2008г. е 
подадена  касационна жалба и ВКС с решение № 21.05.2009г. по гр.дело 
№ 853/2008г. е отменил изцяло решението на ВТОС по гр.дело № 
85/2007г. и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав. Делото 
е образувано под № 504/2009г. С определение от 03.06.2009г. е оставено 
без движение производството, с оглед отменителното решение на ВКС. 
С протоколно определение от 27.10.2009г., с оглед указанията в 
мотивите на отменителното решение на ВКС, е допусната СТЕ, като е 
определени депозит от 350 лв. на вещото лице и делото е отложено за 
23.11.2009г. Съобщението до вещото лице е получено на 18.11.2009г., 
след внасяне на определения депозит. С молба от 19.11.2009г. вещото 
лице е поискало отлагане на делото, поради краткия срок за изготвяне 
на заключението. Съдебното заседание на 23.11.2009г. е отложено за 
изготвяне на заключението по допуснатата експертиза за 15.12.2009г. 
Заключението на вещото лице е депозирано на 07.12.2009г. В съдебно 
заседание на 15.12.2009г. е прието заключението на вещото лице и с 
оглед оспорването е допусната тройна СТЕ. Делото е отложено за 
02.02.2010г. На 28.12.2009г. са определени вещите лица в състава на 
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тройната експертиза. С молба от 12.01.2010г. вещото лице Атанаска 
Коцева е поискала замяната й, тъй като е болна.  С разпореждане от 
12.01.2010г. съдът е заменил в.л. с ново вещо лице Ангел Захариев. 
Вещото лице Милчо Михайлов в състава на тройната експертиза е 
получил съобщението на 05.01.2009г., вещото лице Пенчо Недялков - на 
15.01.20010г С молба от 22.01.2010г. вещото лице  П.Недялков е 
поискал замяната му, тъй като е болен. С разпореждане на съда е 
заменено вещото лице с друго в.л.- Иван Миневски, който е получил 
призовка на 27.01.2010г. По делото е постъпила молба от в.л. Милчо 
Михайлов от 29.01.2009г., в която е заявил, че не може да изготви 
заключение, с оглед основните му трудови функции в „Топлофикация” 
ЕАД и е поискал отписването му от списъка на вещите лица. С молба от 
01.02.2010г. вещото лице И.Миневски е заявил, че не може да изготви 
заключението, тъй като късно е получил призовката - на 27.01.2010г. В 
съдебното заседание от 02.02.2010г. са заменени вещите лица и делото е 
отложено за 01.03.2010г. 
  От проверените на място дела е видно, че делата се насрочват в 
кратки срокове, определенията, с които се насрочват съдебните 
заседания и съдът се произнася по доказателствата и доказателствените 
искания са своевременни и точни. От прегледаните, неприключили дела 
може да се направи извод, че основната част от причините за отлагане 
на делата и неприключването им в тримесечен срок са сложност от 
правна и фактическа страна, спиране на производство поради 
преюдициален спор и главно - проблеми с вещите лица - неяваване и  
неизготвяне в срок заключенията по съдебните експертизи. Назначават 
се вещи лица, включени в съответните списъци, които в последствие с 
молби до съда желаят да бъдат заменени и отказват да работят, без да са 
се заличили от този списък. Друга част от вещите лица, след като вече са 
назначени, не изготвят в срок заключенията или се отказват от 
изготвянето им поради лични, здравословни и други проблеми. В тази 
връзка, проверяващите считат, че отново следва да се даде препоръка 
всички състави да използват процесуалните способи за дисциплиниране 
на вещите лица. С оглед по – добрата организация на експертната 
помощ на съда, би следвало списъците да се актуализират своевременно 
и периодично, с оглед да не се назначават вещи лица, които не работят, 
като при отказ на вещо лице да изготви заключението си по допуснатата 
експертиза без достатъчно основателна причина, същото да се заличи от 
списъците на вещи лица, без възможност за вписване отново за 
определен период от време. 
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Дела с отменен ход по същество и върнати в съдебно заседание, за 

период януари 2009г. – декември 2009г.:  
 Във връзка с направената препоръка по т.4  в акта за резултатите от 
комплексната планова проверка съдиите по-задълбочено предварително 
да проучват делата преди насрочването им в открито съдебно заседание, 
бе извършена проверка на делата с отменен ход по същество, в хода на 
която се установи, че за 2009г. има само едно дело с отменен ход по 
същество: гр.дело № 150/2009г., младши съдия Ивайло Йорданов, 
образувано на 16.02.2009г. Делото е обявено за решаване в съдебно 
заседание на 13.04.2009г., на 24.04.2009г. е постановено определението 
за отмяна хода по същество за изясняване на делото от фактическа 
страна, съдебното заседание е проведено на 28.04.2009г. и съдебният акт 
е постановен на 13.05.2009г. Препоръката е изпълнена. Слабостите, 
констатирани при комплексната проверка в тази насока, са преодолени. 
 
 6. Във връзка с дадената препоръка по т.6 от акта за резултатите от 
комплексната планова проверка съдия Елза Йовкова да подобри 
работата си по спазване на разумния срок при разглеждане на делата и 
преодоляване на констатираните слабости, довели до неговото 
нарушаване-необичайно висок брой отводи и непостановяване на 
съдебните актове в законоустановения срок, бе констатирано следното:  
           Съдия Елза Йовкова за 2009г. има три отвода, два от които са по 
искане за отвод на всички съдии от ВТОС и един е по гр.дело № 
312/2009г., по въззивна жалба, подадена от Свилен Йовков - брат на 
съпруга й. 
 При проверката бе установено и следва изрично да се отбележи 
много добрата работа на съдия Елза Йовкова, при която са преодолени 
констатираните при плановата проверка проблеми, свързани с 
множеството немотивирани и неоснователни отводи по делата и 
срочността при постановяване на съдебните актове, като изрично следва 
да се отбележи, че съдия Йовкова е свършила най-много дела за 2009г., 
в сравнение с всички граждански съдии в ОС-Велико Търново. 
       
            7. Срочност при обявяване на решенията с мотивите – препоръка 
по т. 7 от акта за резултатите от комплексната планова проверка съдиите 
от Окръжен съд – Велико Търново  
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Констатации по Акта за планова проверка:  
 

При извършената планова проверка бе констатирано, че през 2007 
г. са свършени общо 337 първоинстанционни и 855 второинстанционни 
граждански дела, както и 4237 фирмени дела. От тях са обжалвани 
съдебни актове по 332 гр.дела и по 10 броя фирмени дела. 

Най-голям брой потвърдените съдебни актове по 
първоинстанционни дела са имали съдиите  Събева, Димова, Павлова – 
(по 11 броя) и съдия Елза Йовкова (10 броя).  
 Най- много потвърдени съдебни актове по въззивните дела има 
съдия Вачкова – 33 броя, след която  съдия Е. Йовкова – 19 броя,  съдия 
Гайнова – 17 броя и съдия Драгостинов – 15 броя. В акта за плановата 
проверка е отбелязано, че съдии от ВТОС, чиито най-много съдебни 
актове са потвърдени от горните инстанции, в същото време (за сметка 
на доброто качество) не са спазвали стриктно едномесечния срок за 
постановяване на съдебните актове, съгласно изискването по чл. 235, 
ал.5 от ГПК. 

 
 
Препоръки, дадени с акта за резултатите от комплексна 

планова проверка: 
  
 Съдиите от Окръжен съд – Велико Търново да постановяват 
съдебните актове и особено по отношение на актовете, постановени по 
искове, които не са сложни от фактическа и правна страна в срок, 
съобразно изискването на чл. 235, ал.5 от ГПК, както и продължаване на 
добрата практика от страна на председателя на Окръжен съд – Велико 
Търново от 2007 г. за извършване на проверки по всички дела, с цел 
установяване нарушения на сроковете, предвидени в процесуалните 
закони за изготвяне на съдебните актове. 

 
 В резултат на изпълнението на дадената препоръка и контролът, 

упражнен от административния ръководител, се констатира в голяма 
степен преодоляване на проблема със срочното постановяване на 
съдебните актове. 
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Констатациите относно постановените актове извън 
законоустановения едномесечен срок, по състави, за 2007г. и за 2009г. са 
както следва: 

 
 

съдия   

Общ брой за 
2009г.  От тях  

Съдебни актове 
над едномесечен 
срок за 2007г. решени дела 

до 1 
месец 

над  1 
месец 

 733 654 79 
0 Мария Гаджонова 45 45  0 
0 Янко Янев 23 23  0 
0 Поля Спасова 48 45 3 
0 Иванка Димова 45 45 0 
                         53 Елза Йовкова 62 62 0 
                         14 Татяна Събева 37 36 1 
                         57 Иванка Вачкова 53 48 5 
                         34 Георги Драгостинов 51 36 15 
0 Диана Костова 45 45 0 
                         62 Маруся Кънева 49 46 3 
                           1 Станислав Стефански 49 34 15 
                         60 Димитринка Гайнова 51 28 23 
0 Росица Динкова 46 33 13 
                         16 Янка Павлова 45 45  0 
                         28 Ивелина Солакова 41 41  0 
                         20 Йоана Генжова 2 1 1 
- мл.с. Ивайло Йорданов 24 24 0 
- мл.с. Владимир Балджиев 17 17 0 

 
 Видно от изложеното, съществена промяна е постигната при съдия 

Елза Йовкова, съдия Янка Павлова и съдия Ивелина Солакова, които за 
разлика от констатираното през 2007г. просрочено постановяване на 
съдебните актове, през 2009г. нямат съдебни актове, постановени след 
законоустановения срок. 
          Съдия Татяна Събева има 1 съдебен акт, постановен след 
законоустановения едномесечен срок, съдия Йоана Генжова – 1 съдебен 
акт, съдия Маруся Кънева – 3 съдебни акта, съдия Иванка Вачкова – 5 
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съдебни акта. Съдия Станислав Стефански има 15 съдебни акта, 
постановени в рамките до 3 месеца, като през периодите 11.02.2009 г .– 
13.02.2009 г., 23.02.2009 г. – 27.02.2009 г., 09.03.2009 г. – 14.03.2009 г., 
26.03.2009 г .– 29.03.2009 г., 13.04.2009 г. – 15.04.2009 г., 17.06.2009 г. – 
19.06.2009 г., 19.11.2009 г. – 25.11.2009 г. е бил в отпуск по болест. 

Информацията по съдии за броя на предадените в деловодството 
граждански и административни дела за периода 01.01.2010г. - 03.02.2010 г., 
разпределени по срочност на  съдебните актове, е следната: 

 

 Съдия 
Граждански дела 

ГР. I инс. ГР. II инс. 
Об
щ
о    

До 
1 м. 

На
д 
1 
м. 

На
д 
3 
м. 

Прекра
тени 

Об
щ
о 

До 
1 м. 

Над 
1 м. 

Над 
3 м. 

Прекр
атени 

Об
щ
о 

 Даниел Минов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Янко Янев 0 0 0 0 0 5 0 0 1 6 6 
 Елза Йовкова 2 0 0 2 4 1 0 0 0 1 5 
 Иванка Вачкова 1 0 0 1 2 2 0 0 0 2 4 
 Георги Драгостинов 3 1 0 0 4 4 0 0 0 4 8 
 Маруся Кънева 2 0 0 0 2 4 0 0 0 4 6 
 Димитринка Гайнова 2 0 0 1 3 3 0 0 0 3 6 
 Ивелина Солакова 2 1 0 0 3 1 0 0 1 2 5 
 Йоана Генжова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Ивайло Йорданов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Мария Гаджонова 1 0 0 0 1 3 0 0 0 3 4 
 Иванка Димова 3 0 0 1 4 3 0 0 0 3 7 
 Татяна Събева 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 3 
 Диана Костова 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 4 
 Росица Динкова 5 0 0 3 8 5 0 0 0 5 13 
 Поля Спасова 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 3 
 Станислав Стефански 3 0 0 2 5 3 0 0 0 3 8 
 Янка Павлова 3 0 0 1 4 3 0 0 2 5 9 
 Владимир Балджиев 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 
             
  30 2 0   45 43 0 0   48 93 

 
Двете граждански дела - първа инстанция, по които съдебният акт е 

изготвен над едномесечния срок са: гр.дело № 491/2009 г. - обявено за 
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решаване на 09.12.2009 г., съдебният акт е постановен на 14.01.2010 г.; 
гр.дело № 1086/2009 г. - обявено за решаване на 10.12.2009 г., съдебният 
акт е постановен на 12.01.2010 г. 
 

Установено бе, че част от съдебните актове за 2009г. са постановени 
извън едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК, но в разумен срок, 
съобразно чл.13 от ГПК. Повече от съдебните актове извън 
законоустановения едномесечен срок, са постановени в рамките на 
двумесечен срок. 

   
ИЗВОДИ: 
 
В резултат на изпълнените препоръки, при контролната проверка 

се констатира подобряване работата на ОС- Велико Търново като 
цяло. 

 
Добрите резултати се дължат на: 

 Усилията, положени от административното 
ръководство на съда и от съдиите за изпълнение на 
дадените препоръки във връзка с констатираните 
при плановата проверка нарушения и пропуски; 

 Новите процедури, уредени с ГПК относно размяната 
на книжата и разглеждане на делата в открито 
заседание; 

 Прецизната преценка по редовността и 
допустимостта на исковите молби, както и 
своевременното изготвяне на актовете, с които съдът 
се произнася по предварителните въпроси, 
доказателствата и доказателствените искания и 
насрочва съдебните заседания през кратък период от 
време – в рамките на месец. 

 
 През 2009г. съдиите в ОС-Велико Търново са подобрили 
работата си по отношение спазване на разумния срок при 
разглеждане и решаване на гражданските дела и са преодолели 
констатираните слабости, свързани с необичайно високия брой 
немотивирани и неоснователни отводи. Броят на отводите по делата 
е намалял чувствително, като са спазвани предвидените в чл. 22 от 
ГПК предпоставки за отвеждане на съдия. 
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Специално следва да се подчертае много добрата работа на 

съдия Елза Йовкова, при която е преодолян констатирания при 
плановата проверка проблем с множеството отводи по делата, както 
и липсата на просрочени съдебни актове. Съдия Елза Йовкова за 
периода 01.01.2009г. – 31.12.2009г. е свършила 62 бр. дела (61 
решения и 1 определение) - най-много от всички граждански съдии 
в ОС-Велико Търново и всички съдебни актове са постановени в 
законоустановения едномесечен срок. Старанието на съдия Йовкова 
е похвално и следва да се насърчи добрата работа да продължи и в 
бъдеще. 
 Проверяващите констатираха добрата организация на 
работата на съда, в следствие на което делата са насрочвани през 
кратки интервали от време и не бе установено неоснователно 
забавяне на производството по гражданските дела. 
  
 ПРЕПОРЪКИ: 
 

 Препоръчва отново съдиите от Окръжен съд – Велико 
Търново да използват предвидените в ГПК процесуални 
средства за дисциплиниране на вещите лица, с цел 
недопускане забавяне производството по делата; 

 
 Препоръчва на съдиите от Окръжен съд – Велико Търново 

да продължат добрата работа, констатирана при 
контролната проверка по гражданските дела, както и да 
постановяват съдебните актове в законоустановения срок по 
чл. 235, ал.5 от ГПК; 

 
 Новото административно ръководство в лицето на 

председателя съдия Мая Маркова да продължи добрите 
практики в работата на предишния председател на ОС-
Велико Търново, установени в хода на контролната 
проверка. 

 
 СРОК:  
 
 На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт, определям 
постоянен срок за изпълнение на дадените препоръки. 
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На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, 

председателят на Окръжен съд – Велико Търново да уведоми Главния 
инспектор на Инспектората към ВСС за изпълнение на препоръките. 
Справка за постановените актове извън законоустановения едномесечен 
срок да се изпрати в ИВСС  в края на 2010г. 

 
На основание чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се 

изпрати на председателя на ОС- Велико Търново, който да запознае с 
него съдиите и съдебните служители в съда. 

 
 На основание чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗСВ, копие от Акта да се изпрати 
на   Висшия съдебен съвет, както и на Апелативен съд- Велико Търново. 
   
 
 
  ИНСПЕКТОР:                                                                                                                      

                                  
…………….…….……………                                    

                                              МИЛКА ИТОВА 
 
 
  
Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на ………………- 

Председател на Окръжен съд- Велико Търново. 
На основание чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор.        
              Получил акта:………………………………. 

       


