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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

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

 
            

 
 

 
 
 
 

 
 

АКТ 
 

с резултати от извършена проверка 
 

        
 
        На основание  Заповед  № 111/23.09.2010 г. на Главния инспектор 
на  Инспектората към  ВСС, издадена  съгласно чл.58, ал.1 ЗСВ е 
извършена  проверка  на организацията на дейността на съдия Виделина 
Пенчева Очева – титуляр на ІІІ брачен състав на Пловдивския районен съд 
по образуването, движението и приключването на разглежданите от нея за 
периода от 01.01.2010г. до 30.06.2010г. граждански дела.       
       
       Заповедта е издадена въз основа на данните, съдържащи се в писмо 
изх. №6630/12.05.2010г. на председателя на Пловдивския районен съд по 
пр. вх. №397/2010г. по описа на ИВСС, както  и в  писмо-отговор и 
приложените към него осем броя справки на зам. председателя на 
Пловдивския районен съд – съдия Н. Свиркова на писмо изх. 
№1773/16.07.2010г. по описа на ИВСС.         
          
        На основание  чл. 56, ал.2 от ЗСВ,  проверката е  възложена на 
инспектор Милка Итова  и   експерти   Мария Тодорова  и  Диана Иванова.  

 
        Проверката е извършена по данни, съдържащи се в  приключени 
преписки по сигнали вх. № 397/2010г. и вх. № 509/2010г. по описа на 
ИВСС, както и по данните от изисканите и представени от Пловдивския 
районен съд справки по дейността на съдия Очева относно: броя на 
висящите, неприключени към 01.01.2010г. граждански дела по общия 
исков ред, разглеждани в открито съдебно заседание, както  и за частните 
граждански дела; броя на разпределените граждански дела за периода  от 
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01.01.2010г. до 3006.2010г. – отделно граждански дела по общия исков ред 
и частни граждански дела; броя висящи дела към 30.06.2010г.; броя дела, 
приключени от съдия Очева с решение от разгледаните в открито с.з.  и 
броя дела, приключени с определение/прекратени/; новообразувани дела за 
периода от 01.01.2010г. до 30.06.2010г. с постъпил отговор от ответника и 
изтекъл срок за отговор по чл.131 ГПК, които не са насрочени 
своевременно; ненасрочени към 30.06.2010г. дела; брой свършени частни 
граждански дела за периода от м. януари 2010г. до м. юни 2010г. вкл. и 
постановените по тях извън законоустановените срокове съдебни актове; 
дела, обявени за решаване, по които няма постановено решение или 
постановеното решение е извън законоустановените срокове по чл.316 и 
чл.235, ал.5 ГПК за периода  януари –юни 2010г.; общ брой постановени от 
съдия Очева за същия период решения. 
         
         
             

К О Н С Т А Т А Ц И И : 
 

          Преписката по сигнал вх. №397/2010г. по описа на ИВСС е 
приключила със становище, по което е констатирано, че съдия Виделина 
Очева неоправдано е забавила производството по гр.д. №10616/2009г. по 
описа на Пловдивския районен съд , ІІІ брачен състав с около четири 
месеца, като необосновано дълго е забавила произнасянето си по чл.131 
ГПК за връчване на преписи от исковата молба с приложенията на 
ответника за  отговор след извършеното от ищеца посочване на точен 
адрес и по чл.140 ГПК след постъпване на насрещната искова молба и 
изтичане на срока по чл.131, ал.1 ГПК. 
         Към постъпилото от председателя на Пловдивския районен съд писмо 
изх. №6630/12.05.2010г. по цитираната по-горе преписка са приложени: 
заповед №1110/14.12.2009г., с която  председателят на ПРС  обръща 
внимание на съдия Виделина Очева за допуснатото от нея нарушение 
– забавено движение на гр.д. №12422/2009г. по описа на ПРС, ІІІ бр. с-в 
и я задължава незабавно да предприеме всички необходими процесуални 
мерки по отстраняване на допуснатите нарушения; жалби срещу 
действия/бездействия на съдия Очева  от адвокат И. И., от Г.В., от Д. И., от 
В. П.,  от адвокат М.Б., от О.К.,  от Н.П. и  от Н.Р., по които са извършени 
проверки от административния ръководител или от зам. административния 
ръководител на ПРС и са констатирани  нарушения, довели до забава на 
производството по граждански дела или ненаписани в срок съдебни 
актове; справки, изготвени към 11.05.2010г. за дела на ІІІ брачен състав, 
обявени за решаване, по които няма постановено решение към 
30.01.2010г., 15.03.2010г. и 07.05.2010г. с натрупване; справка за дела на ІІІ 
брачен състав, ненасрочени към 10.05.2010г. и справка за новообразувани 
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дела на ІІІ брачен състав с постъпил отговор и изтекъл срок по чл.131 ГПК, 
ненасрочени към 30.01.2010г. 
         Преписката по сигнал вх. №509/2010г. по описа на ИВСС е 
приключена  със становище, по което е констатирано бездействие от 
страна на съдия Очева по гр.д. №68/2008г. по описа на ПРС, ІІІ бр. с-в, 
довело до постановяване на съдебен акт по чл.261, ал.1 ГПК/отм./ в 
неразумен срок и  което е сведено до знанието на административния 
ръководител на ПРС с цел предприемане на подходящи според него мерки  
за избягване на пропуски и нарушения по движението на делата, 
разпределени на съдия Очева, както и за своевременно постановяване на 
съдебните й актове.  
         Съгласно справка №2 на Пловдивския районен съд разпределените 
на ІІІ брачен състав  за периода от 01.01.2010г. до 30.06.2010г. дела са 
общо 334, от които частни граждански дела – 153 и граждански дела-
искови производства и развод по взаимно съгласие - 181 / по чл.49 СК -
92 броя, по чл.50 СК  - 55 броя, по чл.23 СК – 1 брой и други искове по СК 
– 33 броя/. 
         От справка №1, извлечение от деловодната програма   на ПРС, се 
установява, че  останалите несвършени към 01.01.2010г. дела на съдия 
Очева са общо 137, от които 3 броя частни граждански дела и 134 броя 
граждански дела / чл.49 СК -78 броя, чл.50 СК -16 броя и други искове по 
СК – 40 броя/.  И трите броя частни граждански дела  са образувани на 
15.12.2009г. по заявления по чл.410, ал.1 ГПК. Едното е приключено на 
04.01.2010г., а другите две – на 05.01.2010г. Едно от несвършените към 
01.01.2010г. граждански дела, разглеждани по общия исков ред  е 
образувано на 05.12.2006г. /гр.д. №1261/2006г./, пет са образувани  през  
2008г. и всички останали са образувани през 2009г. От тях:  през м. 
януари– 2, през м. февруари -2, през м. март -3, през м. април – 7, през м. 
май – 7, през м. юни -7, през м. юли -10, през м. август -5, през м. 
септември -12, през м. октомври -18, през м. ноември -26 и през м. 
декември -24. 
         Видно от справка №3, извлечение от деловодната програма на ПРС, 
останалите несвършени към 01.07.2010г. дела на съдия Очева са общо 
123, от които 1 брой частни граждански дела и 122 броя граждански 
дела / чл.49 СК -76 броя, чл.50 СК -3 броя и други искове по СК – 43 броя/. 
Образуваното  на 05.05.2010г. ч.гр.д. №6321/2010г.  е по подадено 
заявление по чл.410, ал.1 ГПК. За периода от 01.01.2010г. до 01.07.2010г. 
съдия Очева е приключила  шестте, образувани преди 2009г. граждански 
дела.  От останалите, несвършени към 01.07.2010г. граждански дела,  37 са 
образувани през 2009г., а останалите – през 2010г.  
         За периода  01.01.2010г.  – 30.06.2010г. съдия Виделина Очева е 
постановила  решения по 127 броя граждански дела, от които 23 са 
обявени за решаване в периода от 16.09.2009г. до 16.12.2009г. За същия 
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период от време съдия Очева е прекратила с определение  
производствата по 34 граждански дела, между които гр.д. №1261/2006г., 
образувано на 05.12.2006г., гр.д. №1114/2008г., образувано на 11.11.2008г. 
и гр.д. №1265/2008г., образувано на 19.12.2008г. Прекратени са 
производствата и по четири частни граждански дела, от които две  - 
образувани по заявления по чл.417 ГПК, определенията по които са 
постановени в срок от един  до седем дни от датата на образуването им. 
Данните са съгласно справка №4 и извлечение към същата от деловодната 
програма на ПРС. 
         Съгласно справка  №6 – извлечение от деловодната програма на ПРС 
и доклад  по чл.106 ПАРОАВАС за м. юни 2010г.,  ненасрочените  от 
съдия Виделина Очева към 30.06.2010г. граждански дела са 70 броя. По 
две от делата – гр.д. №1403/2009г. и гр.д. №2491/2010г. производствата са 
спрени съответно   на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК и чл.229, ал.1, т.1 
ГПК.  Други две от делата не са насрочени в очакване изпълнението на 
съдебна поръчка от Полша и Гърция.  Без движение са производствата 
по 18 броя дела:  
                      =гр.д. №6573/2009г., образувано на 30.05.2009г., без движение  
с разпореждане от з.з. на 05.06.2009г., върнато в канцеларията на 
08.06.2009г.; 
                     =гр.д. №15255/2009г., образувано на 19.11.2009г., без 
движение с разпореждане от з.з. на 23.02.2010г., върнато в канцеларията на 
23.02.2010г; 
                     =гр.д. №15662/2009г., образувано на 26.11.2009г., без 
движение с разпореждане от з.з. на 15.01.2010г., върнато в канцеларията на 
20.01.2010г; 
                     =гр.д. №17136/2009г., образувано на 09.12.2009г., без 
движение с разпореждане от з.з. на 02.03.2010г., върнато в канцеларията на 
05.03.2010г; 
                    =гр.д. №3318/2010г., образувано на 15.03.2010г., без движение  
с разпореждане от з.з. на 23.04.2010г., върнато в канцеларията на 
27.04.2010г.; 
                    =гр.д. №4441/2010г., образувано на 09.04.2010г., без движение  
с разпореждане от з.з. на 23.04.2010г., върнато в канцеларията на 
27.04.2010г.; 
                    =гр.д. №4936/2010г., образувано на 16.04.2010г., без движение  
с разпореждане от з.з. на 10.06.2010г., върнато в канцеларията на 
10.06.2010г.; 
                    =гр.д. №5402/2010г., образувано на 22.04.2010г., без движение  
с разпореждане от з.з. на 26.05.2010г., върнато в канцеларията на 
27.05.2010г.; 
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                    =гр.д. №6091/2010г., образувано на 03.05.2010г., без движение  
с разпореждане от з.з. на 04.05.2010г., върнато в канцеларията на 
05.05.2010г.; 
                    =гр.д. №6514/2010г., образувано на 11.05.2010г., без движение  
с разпореждане от з.з. на 18.06.2010г., върнато в канцеларията на 
22.06.2010г.; 
                    =гр.д. №6855/2010г., образувано на 15.05.2010г., без движение  
с разпореждане от з.з. на 20.05.2010г., върнато в канцеларията на 
21.05.2010г.; 
                   =гр.д. №6974/2010г., образувано на 18.05.2010г., без движение  
с разпореждане от з.з. на 01.07.2010г., върнато в канцеларията на 
02.07.2010г.; 
                   =гр.д. №7731/2010г., образувано на 01.06.2010г., без движение  
с разпореждане от з.з. на 18.06.2010г., върнато в канцеларията на 
18.06.2010г.; 
                   =гр.д. №8747/2010г., образувано на 16.06.2010г., без движение  
с разпореждане от з.з. на 17.06.2010г., върнато в канцеларията на 
18.06.2010г.; 
                   =гр.д. №9043/2010г., образувано на 18.06.2010г., без движение  
с разпореждане от з.з. на 23.06.2010г., върнато в канцеларията на 
24.06.2010г.; 
                   =гр.д. №9067/2010г., образувано на 21.06.2010г., без движение  
с разпореждане от з.з. на 29.06.2010г., върнато в канцеларията на 
29.06.2010г.; 
                   =гр.д. №9757/2010г., образувано на 24.06.2010г., без движение  
с разпореждане от з.з. на 06.07.2010г., върнато в канцеларията на 
07.07.2010г.; 
                   =гр.д. №9783/2010г., образувано на 25.06.2010г., без движение  
с разпореждане от з.з. на 29.06.2010г., върнато в канцеларията на 
29.06.2010г.; 
         От справката не могат да се направят изводи кои са причините делата, 
по които производствата са обездвижени да не се докладват на съдия 
Очева,  въпреки изтеклите продължителни срокове от връщането им в 
деловодството на съда и евентуалното изпълнение на разпорежданията.         
Към датата на изготвяне на справката няма произнасяне от съдията-
докладчик по две дела- гр.д. №9077/2010г., образувано на 21.06.2010г. и 
гр.д. №9338/2010г., образувано на 22.06.2010г. 
         По десет от ненасрочените към 30.06.2010г. граждански дела, 
разпределени на съдия Очева  в справката не е отбелязано за какво 
разпореждане от з.з. става дума. Констатират се твърде продължителни 
срокове от образуване на делото до датата на разпореждането / от около 
десет дни до четири месеца/, но не е ясно дали е имало и други 
предхождащи разпореждания на съдията. 
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         За останалите дела по справката са отбелязани произнасяния на 
съдията-докладчик с разпореждане по чл.131 ГПК за  връчване на преписи 
от исковата молба с приложенията на ответника  за запознаване и отговор 
в предвидения срок. И тук се констатират продължителни периоди  между 
датата на образуване на съответното дело и датата на разпореждането по 
чл.131 ГПК. 
         От справка №5, извлечение от деловодната програма на ПРС, се 
установява, че 60/шестдесет/ броя  новообразувани граждански дела, по 
които е постъпил отговор от ответника или е изтекъл срока по чл.131, 
ал.1 ГПК, не са насрочени своевременно. По гр.д. №8108/2009г./развод/, 
образувано на 09.07.2009г.  с постъпил отговор на 15.06.2010г. към датата 
на изготвяне на справката няма насрочване. Не са насрочени и гр.д. 
№4154/2010г., образувано на 30.03.2010г. с постъпил отговор по чл.131 
ГПК на 10.05.2010г.,  гр.д. №5418/2010г., образувано на 23.04.2010г. с 
постъпил отговор от ответника на 03.06.2010г. и гр.д. №5636/2010г., 
образувано на 26.04.2010г. с постъпил отговор от ответника на 25.06.2010г. 
Като се изключат 14/четиринадесет/ броя от описаните общо 60 броя 
граждански дела, по които определението за насрочване на делото е 
постановено в рамките на осем до двадесет дни от постъпване на отговора, 
съответно от изтичане на срока по чл.131 ГПК, по всички останали дела 
производството е забавено неоправдано и необосновано за твърде дълъг 
период от време. Особено фрапиращи са закъсненията по гр.д.№ 
8586/2009г., образувано на 20.07.2009г. с постъпил на 25.09.2009г. 
отговор от ответника и постановено определение за насрочване на 
делото след шест месеца – на 26.03.2010г. По гр.д.№12197/2009г., 
образувано на 09.10.2010г. с постъпил на 11.02.2010г. отговор от 
ответника, определението за насрочване на първото о.с.з. по делото е 
постановено след около пет месеца – на 09.07.2010г. Четири месеца е 
забавено насрочването на първо о.с.з. по гр.д. №16138/2009г., 
образувано на 30.11.20009г., постъпил отговор по чл.131 ГПК на 
08.03.2010г., определение за насрочване на делото от 08.07.2010г. С 
повече от шестдесет дни, пак по причина несвоевременно насрочване 
след сроковете по чл.131 ГПК, е забавено производството по гр.д. 
№12783/2009г., гр.д. №13075/2009г., гр.д. №14946/2009г., гр.д. 
№15583/2009г., гр.д. №16491/2009г., гр.д. №53/2010г., гр.д. №136/2010г., 
гр.д. №1247/2010г. 
         За периода  месец януари – месец юли 2010г. съдия Очева е 
разгледала и свършила 154 броя частни граждански дела – 
обезпечения, заявления по чл.410, ал.1 ГПК, заявления по чл.417 ГПК, 
отказ от наследство и други / справка – извлечение от деловодната 
програма на ПРС №7/.  Просрочени са актовете й по 61/шестдесет и 
едно/ от тези частни граждански дела. Няма допуснати просрочия по 
десетте обезпечителни производства. Съдебните актове са постановени 
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извън предвидения  в чл.411, ал.2 ГПК процесуален тридневен срок по 
делата, образувани по подадени заявления по чл.410, ал.1 ГПК /45 броя/ и 
по чл.417 ГПК /16 броя/. Със забава от десет до двадесет дни  са 
постановени съдебните актове по 21/двадесет и един/ броя частни 
граждански дела: гр.д. №17658/2009г.; гр.д. №17679/2009г.; гр.д. 
№17701/2009г.; гр.д. №6112/2010г.; гр.д. №6130/2010г.; гр.д. 
№6137/2010г.; гр.д. №8241/2010г.; гр.д. №8264/2010г.; гр.д. 
№8281/2010г.; гр.д. №8305/2010г.; гр.д. №8333/2010г.; гр.д. 
№8347/2010г.; гр.д. №8372/2010г.; гр.д. №8435/2010г.; гр.д. 
№8442/2010г.; гр.д. №8460/2010г.; гр.д. №8487/2010г.; гр.д. 
№8152/2010г.; гр.д. №8232/2010г.; гр.д. №8771/2010г. По останалите 
40/четиридесет/ броя частни граждански дела просрочието при 
постановяване  на  окончателния съдебен акт е предимно от три и четири 
дни. 
         Изисканата и представена от ПРС справка №8 е за обявените за 
решаване дела от съдия Очева, по които няма постановено решение или 
постановеното решение е извън законоустановения процесуален срок, за 
периода от м. януари 2010г. до м. юни 2010г. Видно от шифъра на 
предмета на описаните в справката 49 броя граждански дела, всички те са 
разглеждат по общия исков ред, образувани са през 2009г. и 2010г./при 
действието на ГПК/ и следователно относимият процесуален срок е този, 
предвиден в чл.235, ал.5 ГПК. От справката се установява, че към дата 
13.07.2010г., по 28 броя  обявени за решаване граждански дела няма 
постановени съдебни актове при изтекъл срок по чл.235, ал.5 ГПК. 
Няма изготвени решения по гр.д. №7501/2009г., обявено за решаване 
на 02.12.2009г., по гр.д. №238/2008г. и по гр.д. №6630/2009г., обявени за 
решаване на 13.01.2010г., по гр.д. №1175/2009г., обявено за решаване 
на 20.01.2010г., по гр.д. №5808/2009г. и гр.д. №11704/2009г., обявени за 
решаване на 24.02.2010г., по обявените за решаване на 01.03.2010г. 
гр.д. №8990/2009г. и гр.д. №13884/2009г., по обявените за решаване на 
10.03.2010г. гр.д. №3436/2009г. и гр.д. №13636/2009г.,  по гр.д. 
№2419/2009г., обявено за решаване на 08.03.2010г., по гр.д. 
№5689/2009г., обявено за решаване на 22.03.2010г. Няма постановени 
решения по обявени за решаване през м. април 2 броя дела, през м. 
май – 11 броя дела и през м. юни – 3 броя дела. По 21 броя граждански 
дела съдът е обявил решението с мотивите си  извън предвидения 
едномесечен срок от датата на заседанието, в което е завършено 
разглеждането на делото. С повече от пет месеца е забавено 
обявяването на решението по гр.д. №556/2007г., гр.д. №950/2008г., гр.д. 
№285/2008г. С четири и повече от четири месеца е забавено 
обявяването на решението по гр.д. №3623/2009г., гр.д. №6023/2009г., 
гр.д. №5249/2009г. С повече от три месеца е забавено обявяването на 
решението по гр.д. №1283/2008г., гр.д. №9028/20009г. – развод по 
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взаимно съгласие,  гр.д. №1168/2008г., гр.д. №7194/2009г., гр.д. 
№3562/2009г. Останалите, отразени в справката съдебни решения са 
изготвени със забава в периоди повече от два месеца до по-малко от 
един месец. 
         С писмо изх. №10252826.07.2010г. на ПРС, заместващият 
председателя на Пловдивския районен съд  за периода от 14.07.2010г. до 
01.08.2010г. зам. председател на съда - Н. Свиркова уведомява ИВСС, че 
на основание чл.80, ал.1, т.1 вр. чл.311, т.1 ЗСВ със заповед 
№695/19.07.2010г. на председателя на ПРС е открито дисциплинарно 
производство срещу съдия  Виделина Очева. Копие от заповедта не е 
изпратено да ИВСС и не може да се прецени за какви конкретни 
нарушения се отнася откритото от административния ръководител на 
съдията дисциплинарно производство. 
         Според председателя на Пловдивския районен съд по непотвърдена 
информация  съдия Очева има здравословни проблеми /писмо изх. 
№6630/12.05.2010г. на ПРС, приложено по пр. №397/2010г. по описа на 
ИВСС/. В жалбата на адвокат И. с вх. №28016/04.12.2009г. на ПОС се сочи, 
че съдия Очева е заспала по време на съдебно заседание по гр.д. 
№895/2008г., проведено на 15.12.2008г. в зала №6 на Районен съд – 
Пловдив. 
 

И З В О Д И : 
 

         За периода месец януари 2010г. – месец юли  2010г. съдия Очева е 
приключила общо 154 броя частни граждански дела, като по 61 броя от 
тях съдебните актове е постановила извън предвидения в чл.411, ал.2 
ГПК тридневен процесуален срок. Четиридесет и пет броя от делата са 
образувани по заявления по чл.410, ал.1 ГПК  и 16 броя са образувани по 
заявления по чл.417 ГПК. Със забава от десет до двадесет дни са 
постановени съдебните актове по 21 броя частни граждански дела, по 
останалите просрочени 40 броя съдебни актове забавата е три –четири дни. 
Средно на месец съдия Очева е разглеждала 25, 26 броя частни граждански 
дела, по които е следвало да се произнесе в кратки срокове, а това означава 
да постановява всеки работен ден поне по един съдебен акт. В същото 
време тя е провеждала открити съдебни заседания, давала е дежурства, 
разглеждала е доклади и е следвало да изготвя и решения по приключени 
по общия исков ред граждански дела. 
         За периода от 01.01.2010г. до 30.06.2010г. съдия Очева е постановила 
решения по 127 броя граждански дела, от които 23 са обявени за решаване 
в периода от 16.09.2009г. до 16.12.2009г., т.е. съдия Очева е писала средно 
по 21 съдебни решения на месец.  Към дата 13.07.2010г. по 28 броя 
обявени за решаване граждански дела, няма постановени съдебни 
актове/решения/ при изтекъл срок по чл.235, ал.5 ГПК. Едно от делата е 
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обявено за решаване през м.декември 2009г., 3 – през м. януари 2010г., 2 – 
през м. февруари 2010г., 6 – през м. март 2010г., 2 – през  м. април 2010г., 
11 – през м. май 2010г., 3 – през м. юни 2010г. По 21 броя дела съдът е 
обявил решението с мотивите си  след изтичане на предвидения 
едномесечен срок  от датата на заседанието, в което е завършено 
разглеждането на делото, като по три от делата забавата е повече от  пет 
месеца, по три от делата –  повече от четири месеца, по пет от делата – 
повече от три месеца. 
         При 61 броя просрочени съдебни актове по частни граждански дела 
безспорно е налице системно неспазване на предвидения в чл.411, ал.2 
ГПК срок за изготвяне на актовете по подадени заявления по чл.410, 
ал.1 и чл.417 ГПК.  
         Системност е налице и при неспазване на предвидения в чл.235, 
ал.5 ГПК едномесечен срок за изготвяне на решенията по делата, 
чието разглеждане е приключено. За периода от януари до юни 2010г. 
срокът не е спазен по 49 броя дела. 
        За периода 01.01.2010г. – 30.06.2010г. от общо разглежданите от съдия 
Очева  315 броя граждански дела /181броя  новообразувани и 134 броя 
останали несвършени от предходната година/, към 30.06.2010г. 
ненасрочени са 70 броя дела или 22%. Разпореждането за оставяне на 
производството без движение, видно от описаните в констативната част 
осемнадесет броя граждански дела, е постановено след изтичане на твърде 
продължителен срок след образуването на делата, а не непосредствено 
след образуването им, какъвто е разумния срок. По редица от делата този 
срок е от един месец до четири месеца. Твърде продължителни са и 
периодите от датата на образуване на делото до датата на разпореждането 
на съдията-докладчик, включително разпореждането по чл.131 ГПК по 
останалите ненасрочени дела, производствата по които не са обездвижени. 
         Не са насрочени своевременно 60 броя новообразувани дела, по които 
е постъпил отговор от ответника или е изтекъл срока по чл.131, ал.1 ГПК 
за отговор. Вярно е, че в ГПК не е предвиден изрично срок за 
произнасянето след постъпване на отговора от ответника, респ. след 
изтичането на едномесечния срок за отговор, но за разумен срок  би 
следвало да се приеме обективно достатъчния срок за запознаване и анализ 
на документите. Дори да се изключат 14 /четиринадесетте/ граждански 
дела, по които срокът за произнасяне с определение по чл.140 ГПК е 
между осем и двадесет дни, безспорно производството по останалите 46 
броя граждански дела е забавено неоправдано и необосновано за твърде 
дълъг период от време – с повече от шестдесет дни до пет месеца. 
         Налага се извод за лоша организация на работата на съдията по 
движението на разпределените й дела, както и несъобразяване и 
несъблюдаване на установените с действащия вече трета година ГПК 
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правила, целящи ускоряване на процеса на разглеждане на делата и 
приключването им в кратки срокове. 
         Въпреки натовареността в дейността на съдия Очева, може да се 
приеме, че тя  е извършила дисциплинарни нарушения по смисъла на 
чл.307, ал.3, т.1 ЗСВ – системно неспазване на сроковете, предвидени в 
процесуалните закони и чл.307, ал.3, т.2 ЗСВ – бездействие, което 
неоправдано забавя производството, при това по твърде голям брой 
граждански дела. 
         Въпреки образуваното от председателя на Пловдивския районен съд 
дисциплинарно производство срещу съдия Очева,  за дейността й и 
допуснатите от нея нарушения следва да бъде сигнализиран Висшия 
съдебен съвет. Възможно е констатираните с настоящия акт нарушения по 
движението и приключването на разглежданите от съдия Очева 
граждански дела да не са предмет на вече образуваното от 
административния ръководител дисциплинарно производство. Следва да 
се съберат данни и се извърши проверка за съществуващи здравословни 
проблеми, които може да са в основата на поведението на съдия Очева, 
предвид писмото на председателя на ПРС и оплаквания в жалби на 
адвокати и страни по делата, касаещи действия на съдията в съдебно 
заседание. 
 
         На основание чл.58, ал.2 ЗСВ Инспекторатът към Висшия съдебен 
съвет дава следните  
 

П Р Е П О Р Ъ К И : 
 

         1. ПРЕПОРЪЧВА на председателя на Пловдивския районен съд да   
         осъществява   постоянен    контрол върху     дейността на      съдия     

Виделина Пенчева Очева и изпраща в ИВСС ежемесечни справки  
за дейността й по движение на разглежданите от нея граждански 
дела и спазване на предвидените в ГПК процесуални срокове. 
 
2. ПРЕПОРЪЧВА  на съдия ВИДЕЛИНА ПЕНЧЕВА ОЧЕВА от 
Пловдивския районен съд да предприеме незабавно постоянни 
мерки за подобряване организацията на дейността си по 
движението и приключването на разпределените й за разглеждане 
граждански дела. 
 
3. ПРЕПОРЪЧВА  на съдия  ВИДЕЛИНА ПЕНЧЕВА ОЧЕВА  от 
Пловдивския районен съд да предприеме незабавно мерки за 
отстраняване на констатираните в настоящия акт нарушения и за 
извършване на предписаните по ГПК процесуални действия. 
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СРОК  за изпълнение на препоръките – постоянен. 
 

 
          На основание чл.58, ал.3 ЗСВ екземпляр от настоящия акт да се 
изпрати на председателя на Районен съд –Пловдив. 
         На основание чл.58, ал.3 ЗСВ екземпляр от настоящия акт да се 
изпрати на проверявания магистрат – съдия Виделина Очева.  
         На основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ  екземпляр от настоящия акт да се 
изпрати на Висшия съдебен съвет. 
 
                                                       
                                                               ИНСПЕКТОР: 
 
                                                                                         /М. ИТОВА/ 


