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Проверката в Районен съд Дулово е извършена в периода  24.03.2014г.- 

28.03.2014г., в изпълнение на Заповед № ПП-01-30/20.03.2014г. на главния 

инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, от инспектор 

Светлана Бошнакова и експертите Атанас Попов и Христо Нанев. 

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

административната дейност на Районен съд - Дулово; организацията по 

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

Дулово; организация по приключване на гражданските дела в 

законоустановените срокове; приключилите граждански дела; констатиране 

на противоречива практика. 

Обхват: Проверката обхваща всички граждански дела образувани и 

разгледани в Районен съд – Дулово през проверявания период. 

Проверяван период: Проверяваният период включва времето от 

01.01.2012г. – 31.12.2013г. 

Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови 

проверки. 

Методът на проверката е непосредствено проучване на деловодните 

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

 

Проверката констатира следното: 

 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ. 

НАТОВАРЕНОСТ НА  СЪСТАВИТЕ ПО 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА.  УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

 

Административното и организационното ръководство на Районен съд- 

Дулово през 2012г. и през 2013г. е осъществявано от Председателя на съда, 

съдия Николай Кънчев, който заема тази длъжност от 13.04.2009г. 

В Районен съд - Дулово през проверявания период, по граждански дела 

са правораздавали основно съдиите Николай Кънчев и Веселин Димитров. 

Съдия Кънчев е правораздавал предимно по наказателни дела, а съдия 

Димитров – предимно по граждански. През проверявания период в съда е 

била назначена и съдия Анелия Александрова – Алексова. Съдия Алексова е 

назначена за съдия в Дуловския РС с Решение ВСС по протокол 

№22/31.05.2012г. и е встъпила в длъжност на 18.06.2012г. На 25.06. същата 

година тя е командирована в Радомирския РС от административния 

ръководител на Районен съд – Дулово „..за довършване на започнатите с 
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нейно участие дела, възложено с решението на ВСС, считано от 25.06.2012г. 

В последствие тя е командирована безсрочно в Радомир от председателя на 

ВКС, със заповед №1579/09.08.2012г., считано от 25.08.2012г. 

На нейно място, от 20.09.2011г. със заповед №344/15.08.2011г. на 

председателя на Силистренския ОС е командирована съдия Галина Енчева от 

ОС – Силистра. Със заповед №491/27.12.2012г. командировката ѝ е 

прекратена, като и е възложено да довърши вече започнатите в РС - Дулово 

дела. 

През 2013г. гражданските дела са разглеждани от следните съдии: 

Николай Кънчев, Веселин Димитров, Галина Енчева – само по делата 

останали за довършване. На мястотото на командированата в Радомир съдия 

Атанасова-Алексова, със заповед на Председателя на Окръжния съд, от РС – 

Силистра са били командировани, следните съдии, както следва: съдия 

Любка Карагеоргиева - командирована от 22.02.2013г. за срок от два месеца, 

съдия Мария Петрова командирована за срок от три месеца, считано от 

23.04.2013г., съдия Жанет Борова - за срок от три месеца, считано от 

18.09.2013г. След изтичане на срока на командировката ѝ, несвършените ѝ 

дела са били преразпределени на съдия Димитров. 

Поради факта, че гореизброените командировани от РС – Силистра 

съдии са правораздавали за твърде кратък период в Дулово, тяхната дейност 

бе проверена в основното им работно място РС – Силистра. 

Разпределението на всички дела се извършва електронно, според 

поредността на постъпването им и при спазване на принципа на случайния 

подбор. Прилага се системата, предоставена от ВСС – “Law Choice”. В съда 

действат утвърдени със заповед „Вътрешни правила за случайно 

разпределение на делата”. Съгласно същите, постъпилите в съда книжа се 

образуват в дела от Административния ръководител по тяхната поредност и 

се разпределят по докладчици, чрез горепосочената система в деня на 

постъпването им. Електронното разпределение на делата се извършва 

технически от служител на съда на длъжност ръководител сектор, а в негово 

отсъствие техническата дейност по определяне на съдията-докладчик се 

извършва от оправомощен със заповед за заместване съдебен служител, който 

има индивидуален код. Така определеният начин на разпределение е в 

съответствие  с разпоредбите на чл.46, ал.1 и 2 от ПАРОАВАС/отм/. 

          Бързите производства се разпределят в часа на постъпването им, 

съобразно определения със заповед дежурен съдия за конкретния ден на 

седмицата. 

Съгласно създадената организация на работа, частните граждански дела 

с предмет чл. 410 и чл. 417 от ГПК, са разпределяни между всички съдии в 

Районен съд – Дулово, съгласно заповедите на административния 

ръководител. Заповедни производства преимуществено (80%) са се гледали 
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от съдия Кънчев. Делата с правно основание чл.390 от ГПК са разпределяни 

между всички съдии, съобразно определения със заповед  дежурен съдия за 

конкретния ден на седмицата. 

Дежурствата се определят с ежемесечен график, като се изключват 

съдиите отсъстващи, поради ползването на отпуск или друга обективна 

причина. По дежурство се разглеждат молбите за извършване на 

разпоредителни действия от непълнолетни и малолетни, разпорежданията за 

вписване на приемане и отказ от наследство, разрешенията за сключване на 

брак от непълнолетен, искания за издаване на заповеди за връщане на 

непълнолетни и малолетни и за назначаване на особен представител. 

Промяна и преразпределение на дело за определяне на друг съдия-докладчик 

се прави при отвод или друга обективна причина, налагаща отсъствие. Всяка 

причина за преразпределение задължително се мотивира от председателя на 

съда и се въвежда от разпределящия в програмата.В програмата за случайно 

разпределение през 2012 г. са били включени трима съдии: Николай Кънчев, 

Веселин Димитров и Галина Енчева. През 2013г. в програмата са били 

включени съдиите Николай Кънчев, Веселин Димитров и Антония 

Атанасова-Алексова. Включването на името на съдия Атанасова-Алексова, 

извършена със заповед на Председателя на съда №13/15.01.2013г., се е 

наложило, поради прекратяване на командировката на съдия Енчева. Делата 

са се разпределяли на името на съдия Атанасова-Алексова, като в 

последствие с изрично разпореждане на Председателя на съда, са 

преразпределяни на командирования към момента от РС – Силистра, съдия. В 

програмата за случайно разпределение през 2012г. два пъти  е извършвано 

преразпределение на натовареността със заповед на административния 

ръководител на основание чл.80, ал.1 и ал.2 от ЗСВ: Заповед № 2/04.01.2012г. 

и със Заповед № 74/15.05.2012г. През 2013г. е извършвано преразпределение 

на натовареността четири пъти, със съответните заповеди, което се е 

наложило от факта, че през този период, съдиите които са замествали съдия 

Атанасова – Алексова са били командировани за кратки периоди  от два-три 

месеца 

 Протоколите за извършеното разпределение на случаен принцип се 

съхраняват и на електронен носител. 

В Районен съд - Дулово, е въведена АСУД, която позволява да бъдат 

отразявани всички съдопроизводствени действия и да бъдат извършвани 

бързи справки. В системата се прилагат копия от постановените съдебни 

актове, което осигурява откритост, достоверност и пълнота на информацията 

в съответствие с разпоредбата на чл.86, ал.1 от ПАРОАВАС/отм/.  

           В съда се водят по години, всички книги и регистри предписани от 

ПАРОАВАС/отм/. Книгите  и регистрите  се водят  редовно и коректно. 

Съдебните актове се публикуват на интернет страницата на съда в 
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съответствие с разпоредбите на ЗЗКИ и ЗЗЛД и се вписват в регистъра по 

чл.235, ал.5 от ГПК. 

Бързите производства по чл.310 от ГПК са отбелязани в електронната 

деловодна система и са маркирани върху папките на делата с жълт етикет, 

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

Делата се образуват в деня на постъпване на книжата в съда, като се 

спазват процесуалните срокове. Разпорежданията на председателите на 

състави се изпълняват в срок от съдебния секретар и деловодител.     

Деловодството и дейността на съдебните секретари са добре организирани, 

поради което не стават причина за забавено движение на дела.  

          В хода на проверката бе установено че в съда не се отлагат цели 

съдебни заседания, освен по уважителни причини. През 2012г. съдия Кънчев 

е отложил насроченото за 30.01.2012г. съдебно заседание поради лоши 

метеорологични условия. По същата причина съдия Галина Енчева е 

отложила съдебно заседание, насрочено за 09.02.2012г. През 2013г. са 

отложени три съдебни заседания на съдия Кънчев – и трите по уважителни 

причини. 

          Делата се насрочват ритмично и през кратки интервали.  

Няма изгубени или унищожени дела, преди изтичане срока на 

съхранението им.  

В длъжностната характеристика на съдебния деловодител е отразено 

задължението му да проверява оставените без движение  и спрените дела и да 

ги докладва на съдията, незабавно след отстраняване на недостатъците или 

изтичането на срока, определен за това. 

Със Заповед № 197/31.03.2010г. на Административния ръководител на 

съда е регулирана дейността по прилагане на Наредба №14/2009г., за реда и 

начина на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД 

„Население”.  

 

 

2. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДА 

ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

  По данни от отчетния доклад за 2012г., Районен съд - Дулово, са 

разгледани 946 граждански и частни граждански дела. Приключени са 753 

дела или 80 на сто от делата. Висящността на съда е увеличена от 149 дела в 

началото на периода на 193 дела в края на периода или увеличение с 44 дела. 

  По данни от отчетния доклад за 2013г., Районен съд - Дулово, са 

разгледани 897 граждански и частни граждански дела. Приключени са 696 

дела или 78 на сто от делата. Висящността на съда е повишена от 193 дела в 

началото на периода на 201 дела в края на периода или с 8 дела.  
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                                       3. УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

По отношение условията на труд следва да отбележим, че материалната 

база е добра и достатъчна за работата на съда. Съдиите   разполагат със 

самостоятелни климатизирани кабинети, и са оборудвани с  персонални 

компютърни конфигурации. Съдът разполага с достатъчно съдебни зали, 

което позволява безпрепятствено правораздаване на гражданските състави. 

 

 

       ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА. 

 

1. ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ 

СЪДИЯ НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ 

 

Съдия Николай Кънчев, е с 18г. и 9 месеца стаж по чл.164 от ЗСВ. 

Той е Административен ръководител на съда от 13.04.2009г., като през 

проверявания период е правораздавал предимно по наказателни дела.  

Въпреки натовареността си, като съдия по наказателни дела и 

административните си отговорности, видно от справките за дейността на 

съдиите в Районен съд-Дулово, приложени към Отчетния доклад на съда, 

през 2012г. съдия Кънчев е разгледал общо 368 граждански и частни 

граждански дела (предимно заповедни производства: 326 дела). Свършени са 

346 дела или 94 на сто. Висящността на състава е увеличена в края на 2012г. 

от 10 дела на 22 дела или с 12 дела. През 2013г. съдия Кънчев е разгледал 

общо 379 граждански дела и частни граждански дела.  Приключил е общо 360 

дела или 95 на сто. Висящността на състава е намалена в края на годината от 

22 дела на 19 дела или с 3 дела.  

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

2012г., съдия Кънчев е насрочил 35 граждански дела в 28 открити заседания. 

Средно в заседание са разглеждани 1,25 дела. Приключени са  20 дела, като 

11 от тях са свършени с решение и 9 дела са свършени с определение. 

Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 57 на сто.  

През 2013г., съдия Кънчев е насрочил 54 дела в 40 открити съдебни 

заседания. Средно в открито заседание са разглеждани по 1,35 дела. 

Приключени с решение са 12 дела и с определение за прекратяване 16 дела 

или общо 28 дела. Съотношението приключени и насрочени дела  в открито 

заседание показва коефициент на ефективност в размер на 52 на сто.  

Проверката на случайно избрани граждански дела, разгледани в 

открито заседание от съдия Николай Кънчев показа следното: 
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Бяха проверени гр.д. №№ 64/12г.; 727/12г; 2/12г; 634/12г; 1120/11г; 

469/12г; 15/13г; 354/12г; 215/12г; 487/12г; 851/11г; 325/13г;519/13г; 

121/13г;355/13г. и др. 

Съдия Кънчев проверява редовността на исковите молби и се произнася 

с Разпореждане по чл.131 от ГПК, без забавяне  след постъпването им. 

Изключение правят: гр.д. №727/2012г., по което съдът е постановил размяна 

на книжа на 18.12.2012г., след като страната е изпълнила дадените на 

07.12.12г. указания за отстраняване на нередностите по исковата молба; гр.д. 

№ 2/2012г., по което размяната на книжа е постановена с 8 дни закъснение; 

по гр.д. № 215/2010г. забавянето на този етап от производството е с 4 дни; по 

гр. дело №634/12г. забавянето е от 7 дни; по гр.д. № 487/2012г. забавянето е с 

12 дни. Съобщенията до ответника, ведно с исковата молба и книжата по 

делото, се изпращат обикновено на следващия ден след постановяване на 

разпореждането. 

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

се произнася с определение по чл.140 от ГПК, най-късно на следващия ден. 

Определенията са подробни и съдържат проекти за доклади, както и 

произнасяне по доказателствените искания на страните и по допускане на 

доказателствата, които са относими, допустими и необходими. Но има макар 

и инцидентни случаи, като гр. дело № 64/2012г., където определението по 

чл.140 съдържа само датата за насрочване в открито заседание – не отразява 

по никакъв начин подготовка на делото в закрито заседание. Делата се 

разглеждат най-често в две до три  съдебни заседания, с изключение на  

делата за делби, за които е разбираемо протичането на процеса в повече 

съдебни заседания. 

По проверените дела не се установиха случаи на отлагане на делата 

поради нередовно призоваване. При трудности с призоваването, съдът 

прилага разпоредбите на Наредба № 14/19.11.2009г., за реда и начина на 

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

Не бяха констатирани случаи на оставяне без движение на исковата 

молба или прекратяване на съдебното производство, поради недопустимост 

на иска, забелязани в открито съдебно заседание.  

Проверката на съдебните граждански дела разглеждани по правилата на 

Глава ХХV от ГПК „Бързо производство” показа, че визираният в чл.312  

от ГПК срок се спазва от съдия Кънчев и бе констатиран само единичен 

случай -  по гр. дело №354/2012г., в който съдията се е произнесъл с два дни 

закъснение – на 19.07.2012г. вместо на 17.07.2012г.   

            Разпоредбите по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК, относно насрочване на 

делото в триседмичен срок, както и на чл.312, ал.1, т.2 от ГПК, досежно 

изготвянето на задължителен писмен доклад по делото са спазени. Не се 

прилага разпоредбата на чл.315, ал.2 ГПК, относно посочване на дата за 
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произнасяне с решение. Невинаги се спазва нормата на чл.316 от ГПК, за 

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

приключило разглеждането на делото. Така по гр.д. №518/2013г. просрочието 

е 18 дни; по гр.д.№№ 227/2011г. и 228/2011г. просрочието е с 22 дни. 

            Следствие  на доброто проучване на делата преди съдебно заседание, 

през проверявания период, съдия Кънчев не е постановявал определения за 

отменен ход по същество.  

Съдия Кънчев изготвя срочно съдебните решения. От предоставените 

за целта на проверката справки, е видно, че през проверявания период са 

постановени 5 съдебни решения извън едномесечния срок по чл. 235, ал.5 от 

ГПК. По 4 от тях просрочието е с няколко дни след изтичане на 

едномесечния срок, поради което може да бъде преценено като незначително. 

Само по гр.д. № 5/2013г. просрочието е 16 дни. 

 По отношение качеството на работа следва да посочим, че през 

проверявания период са обжалвани 13 съдебни акта, постановени от съдия 

Николай Кънчев. Изцяло потвърдените съдебни актове са 5 или 38 на сто от 

обжалваните. 

         Действията на съдия Кънчев по проверените дела показват 

съобразяване във висока степен с разпоредбите на действащия ГПК за 

бързина на процеса. Предвид факта, че съдия Кънчев е ангажиран с 

административното ръководство на съда и предвид обстоятелството, че 

правораздава  основно наказателни дела,(80%), , дейността на съдия Кънчев 

по граждански дела следва да се оцени, като повече от добр  

 

                                     ІIІ. ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ 

                                   СЪДИЯ ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ 

 

Съдия Веселин Димитров е със стаж от 16години и девет месеца по 

чл.164 от ЗСВ.  

Видно от справките за дейността на съдиите в Районен съд - Дулово, 

приложение към Отчетния доклад на съда, през 2012г. съдия Димитров е 

разгледал 375 граждански и частни граждански дела. Свършени са 278 дела 

или 74 на сто от делата. Висящността на състава е намаляла в края на 2012г. 

от 104 дела на 97 дела или със 7 дела. През 2013г. съдия Димитров е 

разгледал 393 дела, от които е приключил 228 дела или 56 на сто. 

Висящността на състава е увеличена от 97 дела в началото на проверявания 

период на 165 дела в края му, или с 68 дела. 

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

2012г., съдия Димитров е насрочил 305 граждански дела в 64 открити 

заседания. Средно в заседание са разглеждани 5 дела. Приключени са 166 

дела, като 144 от тях са свършени с решение и 22 дела  с определение. 
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Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент на 

ефективност в размер на 54 на сто.  

През 2013г., съдия Димитров е насрочил  247 дела в 66 открити 

съдебни заседания. Средно в заседание са разглеждани по 4 дела. 

Приключени с решение са 120 дела и с определение за прекратяване 27 дела 

или общо 147 дела. Съотношението приключени и насрочени дела показва 

коефициент на ефективност в размер на 60 на сто. Общо за проверявания 

период са насрочени 552 дела, от които приключени с решение са 264 дела и 

с определение 49 дела. Средната ефективност на правораздаване за 

проверявания период възлиза на 57 на сто.  

Съдия Веселин Димитров е бил докладчик и по наказателни дела в 

съответното процентно съотношение уредено във Вътрешните правила./5%-

НОХД и 15% НЧХД/. 

Проверката на случайно избрани граждански дела, разгледани в 

открито заседание от съдия Веселин Димитров показа следното: 

                    

Бяха проверени гр.д. №№ 700/12г.; 387/12г.; 649/12г.; 721/12г.; 

507/12г; 440/12г.; 226/13г.; 342/13г.; 132/13г.; 494/12г.; 1092/12г; 588/11г; 

451/13г.; 291/13г.; 77/13г.; 358/13г.; 623/13г.; 375/13г.; 720/2012г; /12г.  и др. 

          Съдия Димитров проверява редовността на исковите молби  и се 

произнася с Разпореждане по чл.131 от ГПК, веднага след постъпването им. 

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

произнася с определение по чл.140 от ГПК в срок. 

           Определенията  съдържат произнасяне по доказателствените искания 

на страните и по допускане на доказателствата, които са относими, 

допустими и необходими. Проверените  дела се разглеждат в две или три, а 

нерядко и едно съдебно заседание, с изключение на  делата за делби, които са 

с по – голяма фактическа и правна сложност. 

           Редки са случаите на отлагане на делата поради непризовани или късно 

призовани страни. При трудности с призоваването, съдът прилага 

разпоредбите на Наредба № 14/19.11.2009г., за реда и начина на предоставяне 

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

          През проверявания период бяха констатирани 10 случая на отмяна на 

хода по същество от страна на съдия Димитров. Отмяната се дължи на 

нередовно призоваване (например по гр. д. № 770/2012г. и по гр. д.№ 

172/2011г.), нередовно процесуално представителство на страна по делото, 

(например: гр.д.№ 797/2011г.),  несъбиране на поискани своевременно 

доказателства (например: гр. д.№31/2012искане за назначаване на експертиза) 

и на констатирана недопустимост на иска (например по гр.дело № 156/2010г. 

съдът е отменил даденият ходът по същество на делото, поради промяна на 

петитума на иска от страна на встъпилите наследници на ищцата,починала в 
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хода на процеса,която промяна е обусловила недопустимостта на този иск/ .В 

повечето случаи отмяната на хода по същество се дължи на недобро 

първоначално проучване, от страна на докладчика, на материалите по делото. 

Следва да се отбележи, че въпреки отмяната на хода по същество, съдия 

Димитров е положил усилия и успял да приключи делата в разумни срокове.  

Опитът на съдия Димитров е позволявал, при внимателно проучване на 

делата, да се избегнат причините довели до отмяната на хода по същество. 

Това от своя страна  би повишило ефективността на правораздаване.  

Проверката на съдебните граждански дела разглеждани по правилата на 

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

сл. от ГПК срокове се спазват стриктно от съдия Димитров. Съдът, 

разпорежда размяна на книжа в срок, в съответствие с разпоредбата на 

чл.311, ал.1 от ГПК, съгласно която съдът проверява редовността и 

допустимостта на иска в деня на постъпване на исковата молба. Така е по 

гр.д. №721/2012г. и гр.д. №  440/2012г и др. Спазва се и разпоредбата на 

чл.312, ал.1 от ГПК, относно алтернативния срок за изготвяне на 

определението за насрочване на делото. Съдът се произнася веднага след 

постъпване на  отговора на исковата молба, ако не е изтекъл  едномесечния 

срок по чл.131 от ГПК.  

            Разпоредбите по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК, относно насрочване на 

делото в триседмичен срок, както и на чл.312, ал.1, т.2 от ГПК, досежно 

изготвянето на задължителен писмен доклад по делото са спазени. Прилага се 

разпоредбата на чл.315, ал.2 ГПК, относно посочване на дата за произнасяне 

с решение. Спазва се нормата на чл.316 от ГПК, за постановяване на 

решението в двуседмичен срок след заседанието, в което е приключило 

разглеждането на делото. 

Съдия Димитров постановява срочно съдебните актове От 

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

проверявания период - 2012г. - са постановени 15 съдебни решения извън 

едномесечния срок по чл. 235, ал.5 от ГПК, но просрочията са минимални, до 

5 дни; През 2013г. съдия Димитров няма просрочени решения. Въпреки 

натовареността си, едновременно заемайки длъжността на заместник-

административен ръководител на съда и в качеството си на единствен 

титуляр – докладчик по граждански дела през периода 2012г. – 2013г., съдия 

Димитров е положил значителни усилия за експедитивно приключване на  

възложените му преписки.  

          По отношение качеството на работа трябва да посочим, че през 

проверявания период са обжалвани 76 съдебни акта, постановени от съдия 

Веселин Димитров. Изцяло потвърдените съдебни актове са 36 или 47 на сто 

от всички обжалвани актове, като се има предвид, че  20 дела все още не са 

върнати от Силистренския ОС.  
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          Действията на съдия Димитров по проверените дела, свидетелстват за 

съобразяване изцяло с разпоредбите на действащия ГПК за бързина на 

процеса.  

 Проверяващият екип счита, че съдия Димитров разполага с 

необходимите знания и професионален опит, които ще му позволят за в 

бъдеще, при по внимателно и задълбочено предварително проучване на  

делата, ограничи до необходимия минимум случаите, на отмяната на хода по 

същество. Това от своя страна ще повиши още повече неговата ефективност в 

правораздаването. 

  

 

                                       V. ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ 

                                         СЪДИЯ ГАЛИНА ЕНЧЕВА 

 

Съдия Галина Енчева  е с двадесет и две годишен  стаж по чл.164 от 

ЗСВ. Съдия Енчева е била командирована със заповед на административния 

ръководител на Окръжен съд – Силистра, от ОС в Районен съд – Дулово, за 

времето от 20.09.2011г. до 27.12.2012г.. Със заповедта за прекратяване на 

командировката ѝ е възложено да приключи, разпределените ѝ и започнати с 

нейно участие дела. Съдия Енчева е правораздавала и по наказателни дела, с 

следното процентно съотношение:  15% от НОХД,  45% НЧХД и  60% АНД 

 Видно от справките за дейността на съдиите в Районен съд - Дулово, 

приложени към Отчетния доклад на съда, през 2012г. съдия Енчева е 

разгледала  193 граждански и частни граждански дела, като от тях до края на 

годината са приключени 125 дела или 65% от всички гледани дела. През 

2013г., съгласно справката, съдия Енчева е разгледала 57 от неприключените 

от нея през 2012г. 68 дела. От които 57 е  успяла да приключи 54 дела. 

Неприключени са останали 3 дела.  

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

2012г., съдия Енчева е насрочила 112 граждански дела в 56 открити 

заседания. Средно в заседание са разглеждани 2 дела. От гледаните в  открито 

съдебно заседание дела са приключени 40 дела или 36 на сто от делата. 

 През 2013г., съдия Енчева е насрочила 74 дела в 24 открити съдебни 

заседания. Средно в заседание са разглеждани по 3,1 дело. Приключени с 

решение са 54 дела и с определение за прекратяване 7 дела или общо 61 

дела.Общо за проверявания период са насрочени 186 дела, от които 

приключени с решение са 80 дела и с определение за прекратяване 11 дела. 

Средната ефективност на правораздаване за проверявания период възлиза на 

49 на сто.  

Проверката на случайно избрани граждански дела, разгледани в 

открито заседание от съдия Галина  Енчева показа следното: 
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Бяха проверени гр.д. №№ 468/2012г.; 683/2012г; 894/11г.; 266/12г.; 

189/12г.; 180/12г.; 724/12г.; 944/12г; 668/12г.; 189/12г.; 339/12г.; 390/12г.; 

284/12г.; 508/12г.; 655/12г.; 695/12г.; 446/12г.; 455/12г.;339/12г.;54/12г.;  и 

др.  

          Съдия Енчева проверява редовността на исковите молби и се произнася 

с Разпореждане по чл.131 от ГПК, в деня на постъпването им, или най-късно 

на следващия ден. След изтичане на едномесечния срок по чл.131 от ГПК, 

съдия Енчева се произнася с определение по чл.140 от ГПК със закъснение. 

Така например по гр. дело №284/12г., отговора от особения представител на 

втория ответник е постъпил на 10.08.12г., а определението по чл.140 от ГПК е 

постановено 09.11.2012г. с три месеца забавяне. Така  е и по гр.д. № 180/12г., 

по което определението по чл. 140 е постановено два и половина месеца, след 

получаване на отговора по чл. 131 от ГПК. Подобно забавяне се забелязва и 

по гр. д. № 508/12г., гр. дело № 468/12г., а по гр.д.724/12г. изобщо няма 

такова определение. Определенията, са подробни и съдържат проекти за 

доклади, както и произнасяне по доказателствените искания на страните и по 

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

Проверените  дела се разглеждат обикновено в две или три, а често 

приключват и в едно съдебно заседание. 

             Редки са случаите на отлагане на делата поради непризовани или 

късно призовани страни. По проверените дела не бе установена необходимост 

от прилагането на  разпоредбите на Наредба № 14/19.11.2009г., за реда и 

начина на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД 

„Население”.   

Не бяха констатирани случаи на оставяне без движение на исковата 

молба или прекратяване на съдебното производство, поради недопустимост 

на иска, забелязани в открито съдебно заседание.  

Проверката на съдебните граждански дела разглеждани по правилата на 

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

сл. от ГПК срокове не се спазват стриктно от съдия Енчева. Съдът 

разпорежда размяна на книжа незабавно след постъпването на исковата 

молба в съответствие  с разпоредбата на чл.311, ал.1 от ГПК , но не се  спазва  

разпоредбата на чл.312, ал.1 от ГПК, относно изготвяне на определението за 

насрочване на делото в деня на постъпване на отговора на ответника или на 

изтичане на срока за това. Така е процедирано по почти всички проверени 

дела, подлежащи на разглеждане по реда на „Бързо производство” през 

проверявания период, като забавянето е от 20 дни по гр. дело 655/2012г., по 

гр. дело 446/2012г. забавянето е от 49 дни. 

          Разпоредбите по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК, относно насрочване на делото 

в триседмичен срок, както и на чл.312, ал.1, т.2 от ГПК, досежно изготвянето 

на задължителен писмен доклад по делото са спазени.  Не се прилага 
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разпоредбата на чл.315, ал.2 ГПК, относно посочване на деня в който съдът 

ще обяви решението си, както и нормата на чл.316 от ГПК, за постановяване 

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

разглеждането на делото. Произнасянето с решение по някои дела се е 

забавило с месеци: така например по гр. д.№ 655/12г., делото е обявено за 

решаване в съдебно заседание на 30.05.2013г., а решението е постановено на 

10.10.2013г. – забавянето е с около 4месеца; по гр.д.№ 446/12г.- делото е 

приключила в с.з. на 15.11.2012г., а решението е постановено на 06.06.2013г. 

– забавянето е с около 6 месеца.. 

 Съдия Енчева има постановено едно определение за отменен ход по 

същество в съдебно заседание и оставяне на делото без движение – по гр. 

дело № 668/2012г – тъй като е установила, че има неконституиран съделител. 

   Съдия Енчева не постановява срочно съдебните актове. От 

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

проверявания период има голям брой  постановени  съдебни решения след 

едномесечния срок по чл. 235, ал.5 от ГПК – 16 през 2012г. и 46 през 2013г. 

Често забавянията са повече от два месеца след срока, както в по-горе 

цитираните дела;  по гр. д. № 724/2012г.- делото е приключило в съдебно 

заседание (с.з.) на 30.05.2013г., решението е постановено на 08.08.2013г. и 

обявено на 15.08.2013г. – забавянето е 45дни; по гр. д. № 966/2011г. - делото е 

приключило в с.з.на 27.09.2012г., решението е постановено и обявено на 

21.02.2013г. – забавяне с 3 месеца и 25 дни; по гр. д. №1078/2011г., делото е 

приключило в с.з. на 06.11.2012г., решението е постановено и обявено на 

05.03.2013г. – забавяне с 3 месеца; по гр.д. № 46/2012г. делото е приключило 

в с.з.на 06.11.2012г., решението е постановено и обявено на 13.05.2013г. – 

забавянето е повече от 5 месеца. 

              По отношение качеството на работа следва да посочим, че през 

проверявания период са обжалвани и върнати 12 съдебни акта, постановени 

от съдия Галина Енчева. Изцяло потвърдените съдебни актове са 5 или 42 на 

сто. 

     Действията на съдия Енчева по проверените дела, показват 

познаване на разпоредбите на действащия ГПК за бързина на процеса. С 

оглед, обаче,  на професионалният опит и квалификация на съдия Енчева, 

необяснимо е допуснатото от нея несвоевременно произнасяне с 

определенията по чл. 140 от ГПК и особено допуснатите просрочия при 

произнасяне с решение по чл.316 от ГПК и чл.235, ал.5 от ГПК. Съдия Галина 

Енчева е правораздавала през 2013г. и на титулярното си място в ОС – 

Силистра. Предвид констатираните констатираните пропуски в работата й, 

касаещи най-вече срочното изготвяне на съдебните актове, през времето,през 

което е била командирована в РС Дулово, доколкото съдия Енчева е титуляр 
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в ОС Силистра, окончателната оценка за нейната дейност за периода 2012-

2013г. следва да се оформи, след приключването на проверката в този съд. 

 

 

ІІІ. НЕПРИКЛЮЧИЛИ И СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО 

ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2012г. 

 

Към момента на проверката в Районен съд-Дулово има 6 дела 

образувани преди 01.01.2012 г., всичките с предмет съдебна делба, за които е 

разбираемо по-дългото им разглеждане.  

Делата образувани след 01.01.2012г., които са спрени са 4 броя. От тях, 

за пререгистрация на ответника в срок до 31.01.2015г. е спряно 1 дело, и  с 

правно основание чл. 229, ал.1, т. 4 от ГПК– 3 дела. Всички спрени дела се 

администрират срочно и при настъпване на предвидените в ГПК 

обстоятелства, незабавно се докладват на съдиите докладчици за 

предприемане на необходимите процесуални действия. 

 

ІV. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ВЪЗЗИВНИТЕ ЖАЛБИ 

 

Постъпилите по делата въззивни жалби се администрират 

своевременно. Не беше установено забавяне при проверката им и 

изпращането им на въззиваемата страна за становище. Незабавно след 

изтичане на срока по чл.263, ал.1 от ГПК, съдът разпорежда изпращането на 

делото на Окръжен съд- Силистра.  

 

V.ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

1.Частни граждански дела по чл.390 от ГПК 

 

За проверявания период, в Районен съд-Дулово, са образувани 

разгледани 9 частни граждански дела с правно основание чл.390 от ГПК.  

Разпределението на делата е ставало, съобразно дежурния съдия, по 

поредността на постъпването им. По голяма част от  молбите по чл. 390 от 

ГПК се разглеждат на следващия ден след постъпването им. По проверените 

дела не бе констатирано оставяне на молбите без движение поради 

констатирана нередовност с изключение на ч.гр.д.№355/13г. Поради 

оставянето му без движение за внасяне на държавна такса съдия Кънчев се е 

произнесъл по молбата със закъснение от осем дни. Възниква въпроса, 

доколко правилата по чл.129 от ГПК са приложими в това производство с 

оглед императивния срок за разрешаване на молбата по чл.395, ал.5 от ГПК. 

          По всички дела е спазена местната и родова подсъдност. 
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В определенията се изследва обезпечителната нужда и вероятната 

основателност на бъдещия иск..  

В определенията за допускане на обезпечение на бъдещ иск, е 

определен срок за предявяване на обезпечения иск. За начален момент е  

посочен денят на постановяване на определението за допускане на 

обезпечението. Не се отправя предупреждение по чл.390, ал.3, че в случай на 

непредставяне на доказателства за предявен в указания срок иск, съдът 

служебно отменя обезпечението. Невинаги съдът изпълнява и задължението 

си за служебна отмяна на наложените обезпечения, ако не бъдат представени 

доказателства за предявяването на иск в определения срок. 

По ч.гр. дело №153 и №154 съдия Димитров е пропуснал да определи 

гаранция при постановяване на обезпечителна мярка „спиране на 

изпълнението”, въпреки императивната разпоредба на чл.390,ал.4 от ГПК. 

Необходимо е съдебната дейност по допускане на обезпечение на бъдещ иск 

да бъде съобразена с императивните  разпоредби на  Глава ХХХІV от ГПК.  

 

2.Заповедни производства 

  В Районен съд-Дулово за проверявания период  са разгледани общо 937 

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

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

разглеждани от съдията – докладчик в съответствие с разпоредбата на  чл. 

411, ал.2 от ГПК, в тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. 

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

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

длъжника е връчван препис от заповедта – чл.411, ал.3 от ГПК. 

Разпорежданията на Председателя на съдебния състав се изпълняват 

незабавно от съдебния секретар и деловодител.  

  Когато съдът е констатирал, че съобщението до длъжника е редовно 

връчено, и след изтичане на двуседмичния срок по чл. 414, ал.2 от ГПК, е 

издавал с разпореждане изпълнителен лист. 

  Изпълнява се задължението по чл. 416 ГПК – върху заповедта за 

изпълнение по чл. 410 от ГПК да се отбелязва издаването на изпълнителен 

лист.  

  По делата с правно основание чл.417 от ГПК,  се установи, че съдът се 

произнася в срок със заповед за изпълнение на парично задължение въз 

основа на документ по чл.417 от ГПК. Постановява се  разпореждане за 

издаване на изпълнителен лист. Спазено е изискването на чл. 418, ал. 2 от 

ГПК, за издадения изпълнителен лист да бъде направена надлежна бележка, 

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

представения документ.  
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3.Други частни граждански дела 

 

  По данни от представените справки, през проверявания период в 

Районен съд Дулово са образувани 68 други частни граждански дела, извън 

заповедните и обезпечителните производства. Всички дела са приключени. 

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

прилагат социални доклади от Дирекция „Социално подпомагане” или 

съответно се призовават представители на дирекцията за изразяване на 

становище.  

 

IV.Изпълнение на препоръките от предходни проверки 

  

С Акт за резултати от извършена проверка по граждански дела по 

Заповед № 40/16.02.2009г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС 

са отправени следните препоръки до Административния ръководител на 

Районен съд – Дулово: 

           1. Препоръчва на председателят на РС - Дулово да предприеме 

необходимите действия за въвеждане на новите деловодни книги, съгласно  

ПАРОАВАС. 

            2. Препоръчва на председателя на РС – Дулово да упражни 

правомощията си регламентирани в ЗСВ по администриране на спрените 

дела, като се извърши насрещна проверка на всички дела по отношение на 

преюдициалните спорове, както и на насрочените във фазата  на извършване 

на делбата дела, възпрепятствани поради непостъпили депозити за вещи лица 

и преценка за внасянето им в архив, съгласно разпоредбата на чл. 160, ал. 1 и 

2 ПАРОАВАС.  

          3. Препоръчва на председателя на РС - Дулово да създаде необходимата 

организация за своевременното докладване на делата по чл. 389 и сл. ГПК, по 

които има допуснато обезпечение и по които в законовия срок няма 

постъпили доказателства за предявен иск за служебно прилагане на чл. 390, 

ал. 2 ГПК. 

 Препоръките са изпълнени изцяло и в срок от председателя на съда, 

съдия Николай Кънчев, за което е докладвано своевременно на главния 

инспектор на Инспектората към ВСС, като са приложени съответните 

докладни и заповеди за взетите мерки. Настоящата проверка също 

констатира изпълнение на предписаното от ИВСС 

 

На основание гореизложените констатации, Инспекторатът към 

ВСС направи следните  
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ИЗВОДИ: 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

 

Образуването на гражданските дела, насрочването и разглеждането им 

в открити заседания, организацията на дейността на съдебното деловодство и 

съдебните секретари е много добре организирано, в съответствие с 

административния опит на Председателя на съда, съдия Николай Кънчев.  

Натовареността на съдебните състави е неравномерна, което се дължи 

най-вече на липсата на трети титуляр и командироването на съдии от други 

съдилища за попълването на състава. 

Деловодните книги се водят по години, съобразно изискванията на 

ПАРОАВАС. В електронната деловодна система се отразяват всички 

съдопроизводствени действия, с което се  осигурява откритост, достоверност 

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

ПАРОАВАС. 

         Делата чието разглеждане е свързано със съкратени процесуални 

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

разпоредбата на чл.92, ал.5 от ПАРОАВАС. 

В съда действат Правила за случайно разпределение на делата. 

Електронното разпределение обхваща всички дела, с изключение на изрично 

посочените в Правилата. Не бе констатирано отклонение от принципа по чл.9 

от Закона за съдебната власт. Прилагането на принципа се осъществява от 

Административния ръководител на съда, но е необходимо в отсъствието му 

да бъде оторизиран и друг съдия, който да извършва образуването и 

разпределението на делата. Електронното разпределение на делата се 

извършва технически от служител на съда на длъжност ръководител сектор, а 

в негово отсъствие техническата дейност по определяне на съдията-

докладчик се извършва от оправомощен със заповед за заместване съдебен 

служител, който има индивидуален код. Протоколите за извършеното 

разпределение се съхраняват на електронен носител. 

Като пропуск в работата на Административния ръководител може да се 

приеме, фактът, че не е изключил от случайното разпределение за 2013г. 

съдия Анелия  Атанасова – Алексова, командирована дългосрочно в РС-

Радомир, не е разпоредил преразпределянето на делата ѝ по системата за 

случайно разпределение, респективно - не е включил командированите съдии 

в тази система, като вместо това е предпочел директно да разпорежда тези 

дела за разглеждане от командированите съдии. Независимо, че направеното 

от Председателя на РС Дулово не е в противоречие с нормативната уредба и 

има оправдание в краткия срок, за който са били командировани 

заместващите съдии, все пак следва да се има предвид, че цялостното 
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разглеждане и водене на едно дело от съдия различен от определения с 

протокола за случайно разпределение води до съмнение в страните по делото 

и в обществото, касаещо безпристрастността и обективността на съда, при 

разглеждане на дадено дело.  

          В съда не се отлагат цели съдебни заседания, освен по изключителни 

случаи каквото е заболяване на докладчик или лоши метеорологични 

условия.  

          В съда е установена много добра координация между председател на 

съдебен състав, съдебен деловодител и секретар. Разпорежданията на 

председателите на състави се изпълняват своевременно, което е предпоставка 

за ускоряване на разглеждането на делата.  

          Призоваването на страните и свидетелите също е на добро ниво. Рядко 

се допуска отлагане на дела поради непризовани или късно призовани страни. 

Тук също е видна координация между деловодство, съдебни секретари и 

връчители, които с насочените си действия не позволяват отлагане на дела. 

Прилагането на Наредба № 14/19.11.2009г. за реда и начина на предоставяне 

достъп на органите на съдебната власт до НБД „Население”, е регулирано със 

заповед на Председателя на съда, с което също се създават условия за 

ускоряване на процеса. 

 

ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

 Делата в Районен съд - Дулово се образуват незабавно след постъпване 

на книжата в съда. Разпорежданията по чл.131 от ГПК и определенията по 

чл.140 от ГПК не във всички състави се постановяват незабавно след 

постъпване на разпределението на делата или съответно изтичане на 

едномесечния срок за отговор. Необходимо е да бъде подобрена работата в 

тази насока. 

 В повечето от определенията по чл.140 от ГПК се съдържат проекти за 

доклади със съдържание по чл.146 от ГПК. По този начин позициите на 

спорещите страни се изясняват в голяма степен преди първото открито 

съдебно заседание, което е предпоставка за ускоряване на процеса.  

Ефективността в гражданското правораздаване в РС - Дулово е на 

добро ниво, но съществуват резерви за подобряването й, предвид вида на 

правните спорове /в болшинството си - с не особено висока правна и 

фактическа сложност/ и професионалния опит на съдиите  

Изпращането на съобщения и призовки до страните е добре 

организирано и не е причина за забавяне на производството. Рядко се отлагат 

дела поради нередовно призовани страни. 

Съдебните състави прилагат, когато е необходимо Наредба № 

14/19.11.2009г., за реда и начина на предоставяне достъп на органите на 
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съдебната власт до НБД „Население”, което също е предпоставка за 

безпрепятственото и бързо движение на делата. 

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

„Бързо производство” се констатира, че императивните срокове невинаги се 

спазват. Необходимо е всички съдебни състави да преодолеят този 

недостатък в работата си. 

Съдебните актове се постановяват  преимуществено в срока по чл.235, 

ал.5 от ГПК  с изключение на тези постановени от съдия Галина Енчева. 

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

не се произнася в еднодневния срок по чл.395, ал.2 от ГПК. Винаги се 

определя срок за предявяване на обезпечения иск, и началния момент на този 

срок. Невинаги в определенията за допускане на обезпеченията по чл.390 от 

ГПК, се посочват  последиците от непредставяне на доказателства за 

предявен обезпечен иск. Също невинаги съдът отменя служебно допуснатите 

обезпечения при липса на такива доказателства. Установи се случай, когато 

съдия Кънчев е приложил разпоредбата на чл.129, ал.2 от ГПК и оставил 

молбата без движение в противоречие с  разпоредбата на чл.395, ал.2 от ГПК, 

изискваща произнасяне в същия ден. Поставя се въпросът, допустимо ли е 

това действие и в кои случаи е допустимо. Следва да се изработят единни, 

ясни и точни критерии, кога, като изключение, е възможно молбата за 

обезпечение да не бъде отхвърлена,  в съответствие с чл.395, ал.2 от ГПК, а 

оставена без движение. 

          Съдът следи за спазване на местната и родова подсъдност в 

обезпечителното производство. 

          Определените в ГПК срокове, за произнасяне по делата с правно 

основание чл.410 и чл.417 от ГПК, се спазват без отклонение. Следи се за 

спазване на разпоредбите за местна подсъдност. Изпълнителните листи се 

издават с разпореждане и се отбелязват съобразно разпоредбата на чл.416 от 

ГПК. Установи се стриктно прилагане на разпоредбата на  чл.418, ал.2 от 

ГПК, относно отбелязване на издадения изпълнителен лист, не само върху 

заповедта за незабавно изпълнение, но и върху документа, послужил за 

основание за постановяването  и.  

Всички останали частни граждански производства, извън посочените 

по горе, се разглеждат  и приключват в кратки срокове.   

 

Предвид гореизложените изводи, Инспекторатът към Висшия 

съдебен съвет счита за необходимо да отправи до Административния 

ръководител на Районен съд- Дулово, г-н Николай Кънчев следните  
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ПРЕПОРЪКИ:  

 

І. Административният ръководител на Районен съд-Дулово, г-н 

Николай Кънчев, да упражни правомощието си по чл.80, ал.1, т.1 от 

Закона за съдебната власт за общо организационно и административно 

ръководство на съда и предприеме необходимите мерки за: 

 

1. Оправомощаване на друг съдия от Районен съд - Дулово за 

образуване и разпределение на делата в негово отсъствие, с оглед 

неотклонното спазване на разпоредбата на чл.35 ал.4 от Правилника за 

администрацията в съдилищата (ПАС). 

2. При дългосрочно отсъствие на вече определения съдия 

докладчик, същия да се изключва от системата, като това се разпореди с 

изрична заповед; 

 

   ІІ. Административният ръководител на Районен съд - Дулово, г-н 

Николай Кънчев, да упражни правомощието си по чл.80, ал.1, т.9 от 

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

запознае съдиите с констатациите, изводите и препоръките по 

настоящия Акт. 

          

          ІІІ. Административният ръководител на Районен съд - Дулово, г-н 

Николай Кънчев, на проведеното Общо събрание по т.ІІ да постави на 

обсъждане следните въпроси:  

          1.Възможностите за ускоряване на процеса чрез по задълбочено 

предварително проучване на делата, както и на представяните в хода на 

съдебното производство доказателства, с оглед недопускане или 

свеждане до минимум на случаите, в които по делото се постановява 

определение за отмяната на хода по същество.  

          2.Постановяване на съдебните решения в съответствие с 

разпоредбата на чл.235, ал.5 от ГПК. 

          3.Стриктно спазване на сроковете в производството по Глава ХХV 

от ГПК „Бързо производство”; 

  

           По отношение производствата по чл. 390 от ГПК да се обсъди: 

1. В кои случаи следва съдът да оставя без движение 

производствата по чл.390 от ГПК и кога да отхвърля направо молбите за 

обезпечение на бъдещ иск,с оглед императивната разпоредба на чл.395 

ал.2 от ГПК,като бъде съобразено и Тълкувателно решение № 6 от 

14.03.2013г. по т.д. № 6/2013г на ОСГТК; 

2. Спазването разпоредбата на чл.390 ал.3 изр. последно от ГПК, за 
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отправяне на предупреждение за служебна отмяна на обезпечението, в 

случай на непредставяне на доказателства за предявяване на иск, в 

определения от съда срок ,както и за предприемането на действия за 

своевременна служебна отмяна на съответното обезпечение, при 

наличието на законовите предпоставки за това. 

3. Стриктно спазване на разпоредбата на чл.390, ал.4 от ГПК, 

изискваща допускането на обезщетение на бъдещ иск, чрез „спиране на 

изпълнението" , само срещу предоставена гаранция; 

СРОК: 

Препоръките да бъдат изпълнени в едномесечен срок, за което да 

бъде уведомен Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет. 

Актът за резултати от извършена планова проверка на Районен съд 

- Дулово да бъде изпратен на Административния ръководител на съда, г-

н Николай Кънчев, като в съпроводителното писмо изрично да се изиска 

обратна информация за датата на получаването му и уведомяването на 

председателите на съдебните състави. 

След изтичане на сроковете за възражения, респективно, отговор 

на постъпили възражения, съгласно чл.58 ал.3 ЗСВ, копие от акта да се 

изпрати на Административния ръководител на Окръжен съд - Силистра, 

г-н Деян Денев, Административния ръководител на Апелативен съд -

Варна, г-жа Ванухи Аракелян и на г-жа Соня Найденова, 

представляваща Висшия съдебен съвет. 

    ИНСПЕКТОР:       

     /СВЕТЛАНА БОШНАКОВА/ 

 

 


