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            ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 
 

   
        Проверката в Районен съд- Велики Преслав по гражданските дела бе 
извършена в изпълнение на Заповед №66/11. 03. 2009г. на Главния инспектор 
на Инспектората към Висшия съдебен съвет, издадена на основание чл. 58, ал.1 
от Закона за съдебната власт и съобразно приетия План за провеждане на 
комплексна планова проверка от ИВСС на съдилищата, прокуратурите и 
следствените служби в Апелативен район- Варна. 
  Проверката се извърши на 26. 03. 2009г. от инспектор МИЛКА 
ВАРНОВА- ИТОВА и експертите МАРИЕЛА МИТЕВА и ДИАНА 
ИВАНОВА. 

  Обхват на проверката-  от 1. 01. 2008г. до 24. 03. 2009г. 
  Районният съд- Велики Преслав(ВПРС) е поместен в Съдебната палата 
в града, разполага с две заседателни зали, от които втората все още не е 
оборудвана. Осигурени са много добри битови условия за упражняване 
правомощията на съдиите, за организация дейността на съдебните служители, 
както и за ефективно и удобно обслужване на гражданите. 
  Техническата обезпеченост на магистратите за бърз и лесен достъп до 
актуалното българско законодателство и правото на ЕС гарантират по- бързо и 
по- качествено правораздаване. Информационните технологии позволяват по- 
голяма прозрачност в работата на съда и улесняват гражданите при 
упражняване на правото за достъп до информация.През 2008г. в РС- Велики 
Преслав са инстралирани нови компютърни конфигурации и 
мултифункционални устройства, необходими за работния процес на 
магистратите. В сградата е изградена и нова локална мрежа, свързваща 
сървъра и компютрите на съда. 

 Ръководство на Районен съд-гр.Велики Преслав - Председател на съда 
– Мирослав Цветанов Марков. В съда работят 4 съдии по щат- Стоян Ангелов 
Момов, Теодора Руменова Йорданова-Момова и Дияна Димова Петрова. 
Съдия Теодора Руменова Йорданова- Момова е в отпуска по майчинство. За 
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периода от 10.03.2008г. до 10.09.2008г.в Районен съд-Велики Преслав 
граждански дела е разглеждал и съдия Калин Георгиев Колешански- 
командирован от Районен съд-гр.Шумен,съгласно Заповед на Председателя на 
Окръжен съд-гр.Шумен. Броят на съдиите не позволява специализация по 
материя- гражданско- правна и наказателно- правна.   

 
 

І. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 
РС –гр.Велики Преслав разполага с електронна деловодна програма, 

която е въведена от м.01.2007г. 
   Съдебните книги са прошнуровани, номерирани и подпечатани, със 

съответните подписи, съобразно изискванията на ПСАРОАВАС /отм./ и 
ПАРОАВАС.  Книгите се водят прецизно, всички графи се попълват правилно. 

Съдебните секретари изготвят протоколите в установените срокове, а 
списъците на лицата своевременно. Съдебните протоколи се водят стриктно, 
съдържат изискуемите реквизити, включително доклад на съдията докладчик 
по реда на чл. 108, ГПК(отм) и чл. 146, ГПК. Определенията, постановени от 
съдията- докладчик в съдебно заседание са отразени изчерпателно 

Правят добро впечатление усилията на председателя на ВПРС за 
подобряване на организацията на работата на съдебната администрация, с 
която цел и на основание чл. 80 , ал.1 от ЗСВ е издал заповед №6/18. 01. 
2008г., заповед №7/18. 01. 2008г., заповед №36а/19. 03. 2008г., заповед № КД- 
00- 034/16. 03.2009г., заповед №13/28. 01. 2008г. за реда и начините за 
събиране на държавните такси в РС- Велики Преслав. 

 
ІІ.ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 А. ОРГАНИЗАЦИЯ 
Председателят на РС- Велики Преслав е издал нарочна заповед №171/18. 

09. 2008г., с която на осн. чл. 80, ал.1,т.1 от ЗСВ е определил съставите и 
съответните видове дела, които те ще разглеждат.  

 
приложение № 1 –  Справка за броя граждански състави, разглеждащи 

граждански дела през периода 01.01.2008г.-31.12.2008 г. 
От м.юни 2006г.се прилага принципа на случайния избор чрез програмата 

Law Choice, предоставена от Висшия съдебен съвет.  
При извършената проверка се установи че делата се образуват 

своевременно в същия ден на постъпване на книжата в съда или на следващия 
ден. При разпределението им е спазван случайния подбор и са насрочвани в 
законоустановените срокове. Редът за случайния подбор при разпределението 
на делата е детайлизиран със заповед №9/28. 01. 2008г., заповед №32/10. 03. 
2008г., заповед №138/21. 07. 2008г. и заповед №РД-00-010а/28. 01. 2009г. на 
Председателя на РС- Велики Преслав, както и с утвърдените от него правила 
за случайно разпределение на делата. 

Констатирани бяха и някои пропуски при спазване разпоредбата на чл. 
83, ал.4 от ПАРОАВАС, относно номера на делата. Установиха се различия 
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между номерата на делата, отбелязани върху кориците им и номерата на 
делата, фигуриращи в програмата при образуване и разпределението им. 

Натовареност на съдиите : 
Действителната натовареност на четиримата съдии по щат, за тридесет 

отработени човекомесеци през 2008г. е 33,43%- спрямо общия брой на делата 
за разглеждане и 28,83%- спрямо всички свършени дела. 

 Съдиите осъществяват правомощията си без съдебни помощници. 
 
приложение № 2- Справка за броя съдебни заседания по състави, с брой 

насрочени дела, образувани по общия исков ред, за периода 01.01.2008г.-
31.12.2008г., с обобщен  сумарен резултат за всеки съдия за съответния 
период, по месеци. 

 
Б. ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
1.Общи данни 
Граждански дела 
През 2008г. в Районен съд – гр.Велики Преслав са образувани 449 бр. 

граждански дела (вкл. и частни граждански дела). Към 01.01.2008г. 
неприключилите граждански дела от предишни периоди са били 72 бр. или 
всичко за разглеждане 521 бр. дела.  От тях, свършените са всичко 460 бр., 
като в срок до 3 месеца са свършени 420 бр. дела - 91 %.  

През 2008г. гражданските дела, образувани по общия исков ред са 263 
броя  (49 бр. висящи към 01.01.2008 г.-214 бр. постъпили за разглеждане през 
годината). Свършените дела 204 бр.,  от които в срок до три месеца са 182 бр. 
или 89 %.  

От общо свършените по общия исков ред 204 бр. граждански дела, с 
решение са свършени 138 бр. и  с определение -66 бр. 

Частни граждански дела 
През 2008г. са образувани 235 бр. гр.дела, към 01.01.2008г. е имало 23 

висящи, неприключили ч. гр. дела, или всичко за разглеждане са били 258 бр., 
като в срок до 3 месеца са свършени 256 бр. дела, или 99%. 

Жалби за бавност 
Няма пастъпили жалби за бавност  и молби за определяне на срок при 

бавност през 2008г.. 
 
приложение № 3 - а. Справка на висящите и постъпили граждански дела, 

образувани по общия исков ред, по състави, за периода 01.01.2008г.-
31.12.2008г.;                

                                - б.  Годишен отчет за работата на Районен съд –
Велики Преслав за 2008г. 

                               - в. Статистически форми за отчет  за работата на 
Районен съд –Велики Преслав по граждански дела през 2008г.    

 
приложение №  4 -  Справка за свършените дела, образувани по общия 

исков ред, по състави, за всяко съдебно заседание 
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2.Инстанционен контрол 
През 2008г. са приключили общо 416 бр. гр. дела със съдебен акт по 

същество, а прекратени-44 бр.дела (включително и ч.гр.дела). От тях 
обжалвани граждански дела са 40 бр. или 8.7 %. От върнатите с резултат 
обжалвани гр.дела, отменени изцяло са 5 бр. или 12.5 %, а потвърдените 
решения са 12 бр. или 30 %.  

Основните причините за отменените съдебни актове от въззивната 
инстанция по отделните граждански дела са доказателствени искания, заявени 
пред втората инстанция.                                                        

 
В. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  

         
 В РС –Велики Преслав са спрени 4 броя граждански дела. Производствата са 

спрени на основание чл.182, ал.1, б. „г” от ГПК(отм)- до приключване на 
преюдициален спор.   
 Предмет на разглеждане по гр. дело №294/2006г. е делба. То е спряно в 
съдебно заседание на 14. 11. 2006г. на основание чл. 182, ал.1,б. „г” от 
ГПК(отм)- до приключване на гр. дело №321/2005г. по описа на ВПРС. Не е 
изисквана периодично информация от органа на съдебната власт, който 
разглежда преюдициалното дело. От м. февруари 2008г.(когато 
преюдициалното дело е изпратено в ШОС) по гр. д. № 294/2006г. няма данни, 
от които да е видно, че е администрирано периодично. Същата констатация бе 
направена и по гр. д. №340/2007г., спряно в съдебно заседание на 28. 03. 2008г. 
на осн. чл. 182, ал.1,б.”г” от ГПК(отм). 
 Установено бе, че към книжата по делата са залепени листчета с данни за 
преюдициално дело, без дата и подпис. Не са приложени към делата служебни 
справки, изготвени и подписани от деловодител, с данни за висящността на 
преюдициалния спор. 
        

               Спрените гр. дела, по състави, с правното основание, въз основа на което е 
образувано всяко дело, правното основание за спиране и датата, на която е 
спряно са описани в справка – приложение № 5. 

 
  Г. НЕПРИКЛЮЧИЛИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 
При проверката на случайния принцип бяха инспектирани граждански 

дела, чието разглеждане беше насрочено за 3. 04. 2009г. Делата бяха на доклад 
на съдия Ст. Момов и са 5 бр.- гр. д. №19/08г., гр. д. №115/09г., гр. д. 
№114/09г. и гр. д. №193/08г.Няма нарушения по образуването и движението 
на делата. Спазен е разумният срок за тяхното разглеждане. 

Две от делата са с правно основание чл. 38, ал.4 от ЗГР и производството 
е по реда на чл. 542 и сл. от ГПК- гр. д. №114/08г. и гр. д. №114/08г. С 
разпореждане в закрито заседание съдът на осн. чл. 544, ГПК своевременно е 
конституирал община Велики Преслав като участник в процеса и е изпратил 
препис от молбата.Препис от молбата е изпратен и на ВПРП, която е 
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призована за съдебното заседание. Предстоящото тогава заседание е първо по 
делото. 

Едно от делата- гр. д. №193/08г. е образувано на 12. 06. 2008г. и се движи 
по основното производство на новия ГПК. Известно забавяне по делото има 
поради това, че е бил налице неприключил спор по преюдициален 
въпрос.Отделно от това исковата молба е била оставена без движение. Поради 
това съдът е изпратил исковата молба с допълненията и приложенията на 
ответника с разпореждане от 22. 08. 2008г. Съдът не е правил проект за 
доклад.Ищецът не е допълвал исковата си молба в съдебно заседание. Съдът е 
призовал страните към спогодба. Докладът по чл. 146, ГПК отговаря на 
изискванията на ГПК и е отразен в протокола.Съдът е отложил делото за 
събиране на доказателства- назначени са съдебно- графична експертиза и 
съдебно- икономическа експертиза, открито е производство по чл. 193, ал.2 от 
ГПК за оспорване истинността на запис на заповед, удостоверяващ вземане на 
ищеца към ответника. 

 
 
Д. ВИСЯЩИ НЕПРИКЛЮЧИЛИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, 

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 1.01.2008 г. 
 
1. Общи данни  
Висящите неприключили граждански дела, образувани до 01.01.2008 г. са 

общо 8 броя, в т. ч. и цитираните по-горе спрени граждански дела, от които 6 
бр.са насрочени.Обявени за решаване няма. В голямата си част делата са 
образувани през 2007година. Правното основание на шест от делата е чл.278, 
ГПК(отм)- съдебна делба, едно от делата е спор по договор за заем- чл. 240 от 
ЗЗД и едно- по чл. 19 от Закона за гражданската регистрация. 

Половината от делата не са приключили поради сложност от фактическа 
и правна страна. Делата с правно основание чл. 240 от ЗЗД и чл. 19 от ЗГР са 
били спрени на осн. чл. 182, ал.1, б. „г” и „д”, ГПК(отм), но към датата на 
проверката бяха възобновени и насрочени в открито съдебно заседание. 
Останалите две дела не са приключили, защото са спрени поради наличието на 
преюдициален спор.  

приложение № 5 - Справка за висящите, неприключили към 30.01.2009 г. 
граждански дела, образувани до 01.01.2008г., съдържаща и спрените гр.дела, 
по състави 

 
2. Отводите по гр.дела и състави за 2008 г. са 7 броя, както следва: 
1.Чгр.д.№361/2008г.-отвод на съдия Стоян Момов, съдия Дияна Петрова 

и съдия Мирослав Марков. 
2.Гр.д.№348/2008г.- отвод на съдия Стоян Момов, съдия Дияна Петрова и 

съдия Мирослав Марков. 
3.Гр.д.№359/2008г.-отвод на съдия Стоян Момов. 
 
3. Съдебните актове, постановени след едномесечния срок са по 3 бр. 

дела, обявени за решаване през 2008г, на съдия –докладчик Стоян Момов. 
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 Съдия Мирослав Марков и съдия Дияна Петрова нямат съдебни актове, 
обявени след едномесечния срок.  

Към момента на проверката няма просрочени, ненаписани съдебни актове 
в едномесечния срок.  

    
приложение № 10 - Справка за всички съдебни актове за периода 

01.01.2008 г. –  23.03.2009 г., постановени след едномесечния срок, по състави. 
 
Е. ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 
 
През 2008г. гражданските дела, образувани по молба за обезпечаване на 

бъдещ иск и приключили с влязло в сила определение са 6 броя.  
 Не бяха открити нарушения по движението на делата. Съдиите са 

следили за спазване на родовата подсъдност- ч. гр. д. №268/08г. и ч. гр. д. 
№96/08г. Във всички случаи е спазен срока за произнасяне, регламентиран в 
чл. 395, ал.2 от ГПК. 

Съдът е допускал исканото обезпечение, защото е приемал, че бъдещия 
иск е подкрепен с убедителни писмени доказателства. В два случая е 
определил гаранция- ч. гр. д. №387/08г., ч. гр. д. №  283/08г. 

Съдът е определял едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск. 
Следил е служебно и за спазването на срока по чл. 390, ал.2 от ГПК и е 

отменял обезпечението, в случаите, когато обезпеченият иск не е предявен в 
указания срок- ч. гр. д. №238/08г., ч. гр. д. №283/08г. и ч. гр. д. №387/08г. 

 
приложение № 7- Справка за влезлите в сила определения, с които е 

допуснато обезпечение на бъдещ иск, по състави, за периода 01.01.2008г.-
31.12.2008г. 

 
Ж. МОЛБИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ. 
     
Образуваните и свършените частни граждански дела, образувани по реда 

на чл.237, б.”е” и б.”з” от ГПК/отм./ за периода 01.01.2008г.-01.03.2008г.  са  
28 броя.  

 От направената проверка по подадени молби за издаване на 
изпълнителни листове по чл. 237 от ГПК(отм), бе констатирано, че се спазват 
изискванията за местна подсъдност. Спазва се и срокът за постановяване на 
съдебния акт. Установиха се и някои пропуски: 

- липсва надлежна бележка върху представения оригинал на акт, че 
изпълнителния лист е издаден съгласно чл. 243, ал.3 от ГПК(отм)- 
частно гр. д. №40/2008г., ч. гр. д. №49/2008г., ч. гр. д. №48/2008г.; 

- по някои от делата е направено отбелязване за лицето, получило 
изпълнителен лист, без същото да има пълномощно по делото- 
ч.гр. д. №40/2008г., ч. гр. д. №41/2008г., ч. гр. д. №42/2008г., ч. гр. 
д. №43/2008г., ч. гр. д. №16/2008г., ч. гр. д. №49/2008г. 

констатирано бе, че не се спазват изискванията по чл. 47 и чл. 116 от 
ПАРОАВАС, както следва: 
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- не се оставя по делото копие на издадения изпълнителен лист; 
- не се посочват трите имена и качеството на лицето, което го е 

получило. 
приложение № 8 - Справка за образуваните и свършените частни 

граждански дела за всеки месец, по състави, за периода  01.01.2008г.-
31.12.2008г. 

 
приложение № 9- Справка за образуваните по реда на чл.237, б”е” и б.”з”, 

по състави и по месеци, за периода от 01.01.2008г. до 01.03.2008г.              
 
И.ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 Образуваните заповедни производства за периода от 01.03.2008г. до 
24.03.2009г., включително са общо 239 броя.При проверката бяха 
инспектирани всички заповедни производства, налични в съда. 

При проверка на заповедните производства не се откриха нарушения по 
движението на делата.  

Подадените заявления са съобразени с образеца, утвърден с Наредба №6 
от 20. 02. 2008г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, 
заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със 
заповедното производство и са попълнени по указания в тях начин.  

Съдът е спазвал тридневния срок по чл. 411, ал.2 от ГПК разглеждане на 
заявлението и издаване на заповедта за изпълнение.Издадените заповеди за 
изпълнение също са съобразени с утвърдения образец.При издаване на своите 
разпореждания съдът се е съобразявал с родовата и местната подсъдност.  

 
1.Заповедни производства по чл. 410, ГПК 
Заповедните производства по чл. 410, ГПК са 138 бр. 
Съдът е връчвал заповедта за изпълнение с приложен към нея образец на 

възражение.В случаите, когато възражението е подадено в срок, съдът е 
указвал на заявителя, че може да предяви иск относно вземането си в 
едномесечен срок и е определял дължимата държавна такса, която следва да 
бъде довнесена. При проверката не се установиха случаи, при които 
заявителят не е представил  доказателства, че е предявил иска в указания срок. 

Съдът е изпълнявал ангажимента си по чл. 416, ГПК и е отбелязвал 
издаването на изпълнителен лист върху заповедта за изпълнение. 
  Разпореждането, с което се отхвърля заявлението за издаване на 
заповед за изпълнение  е обжалвано по ч. гр. д. №239/08г.и №197/08г. ШОС е 
отменил разпореждането и е върнал делото с указание да се издаде заповед.  
  Заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение 
по чл.410 ГПК спрямо длъжници, чийто постоянен адрес е в района на ВПРС 
най- често е подавало „Водоснабдяване и канализация”ООД –гр.Шумен. 
Голяма част от абонатите му са подали възражение по чл. 414, ГПК и това е 
довело до увеличаване обема на исковите производства в инспектирания съд. 

 
2. Заповедни производства по чл. 417, ГПК 

  Заповедните производства по чл. 417, ГПК са 101 бр. 
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 При издаването на заповед за изпълнение въз основа на документ по 
чл. 417, ГПК съдът е изпълнявал задължението си по чл. 418, ал.2 от ГПК. 
Изключение прави ч. гр. д. № 118/08г.- издаването на изпълнителен лист не 
беше отбелязано върху оригинала на запис на заповед, приложена към делото. 
По време на проверката този пропуск беше отстранен. 

     
приложение № 8 - Справка за образуваните и свършените частни 

граждански дела за всеки месец, по състави, за периода  01.01.2008г.-
31.12.2008г. 

приложение  №  6 -  Справка за образуваните заповедни производства, по 
състави, считано от 01.03.2008г. до 24.03.2009г., включително.  

 
Й.ПРОИЗВОДСТВО ПО ГПК В СИЛА ОТ 1. 03. 2008Г. 
 
1.Граждански дела по основното производство, постъпили и 

приключили във ВПРС в периода 1 март- 31 декември 2008г. 
 
По реда на новия ГПК във ВПРС за посочения по- горе период по реда на 

основното производство са разглеждани 181 бр. 
От тях 35 бр.искови молби са върнати на осн. чл. 129, ал.3 от ГПК поради 

неотстраняване на нередовности в указания срок.  Три искови молби са 
оставени без движение и към датата на проверката срокът за отстраняване на 
нередовностите не беше изтекъл.        

Три от делата са прекратени на осн. чл. 238, ал.3, ГПК- към исковата молба 
не са приложени доказателства, ответникът не е подал отговор и двете страни не 
са явили в първото заседание и не са направили искане делото да се гледа в тяхно 
отсъствие. 

Шест от делата да прекратени поради оттегляне на иска. 
Четири от делата са спрени, две от делата са прекратени поради нарушаване 

на местната подсъдност и изпратени на местнокомпетентния съд, а едно от делата 
е прекратено поради отвод и изпратено на ШОС за определяне на състав.  

Делата, чието разглеждане и решаване е приключило в тримесечен срок са 
114бр., а тези , чието разглеждане и решаване е продължило повече от три месеца 
са 33бр. От делата, образувани след влизане в сила на новия ГПК по 85бр. 
размяна на книжа не е извършвана, защото производството  не предвижда такъв 
ред или се е движило по специални закони, по които гражданският процесуален 
ред се прилага субсидиарно.   

Само по две дела е имало разпореждане, с което допълнително исковата 
молба се изпраща на ответника. По всички останали дела има еднократна размяна 
на книжа. Размяната на книжата е приключила до 1месец при 8 бр. дела, до 2 
месеца при 28 бр. дела, до 3 месеца- при 8 бр. дела и до 4 месеца- 11бр., а по 5 бр. 
дела е продължила повече от 4 месеца. 

Общата продължителност за разглеждане и решаване на делата по 16 бр. от 
горепосочените дела е до 3 месеца, а по 32 бр.- над 3 месеца. 
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Следователно, имайки предвид данните в Районен съд- Велики Преслав, на 
този етап не може да се направи извод, че с влизане в сила на новия ГПК 
периодът за разглеждане и решаване на едно дело в първата инстанция е намалял. 

 
2.Бързо производство по чл. 310, ГПК         
 
Общият брой на постъпилите и приключили граждански дела, по които 

производството е било по реда на чл. 310 в периода 1 март – 31 декември 2008г. е 
18бр. 

Съдът е извършвал проверка по редовността на исковата молба и е 
изпращал същата на ответника за отговор в деня на постъпването й.Едно от 
делата е прекратено на основание чл. 129, ал.3 от ГПК поради това, че 
нередовностите в исковата молба не са отстранени в указания срок. Не е имало 
случаи на допълнително изпращане на исковата молба. Десет от делата са 
разгледани и решени в тримесечен срок, а осем- след тримесечния срок. 

Определенията по чл. 140, ал.1 ,ГПК са постановявани с изтичане на срока 
за отговор или в деня на постъпване на отговора.Съдът е спазвал разпоредбата на 
чл. 315, ал. от ГПК. Решенията по делата са обявявани в двуседмичен срок след 
заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.         

Основната причина за разглеждане и решаване на близо половината от 
бързите производства за периода по- дълъг от три месеца е в законовото 
изискване за размяна на книжа. Кратките срокове, предвидени в този раздел от 
ГПК се прилагат  едва след изтичане на срока за отговор от ответника.                       
           

На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт Инспекторатът към 
ВСС /ИВСС/ дава следните  

 
 
ПРЕПОРЪКИ: 

 
 

1.Похвално е старанието на Председателя на съда- г-н Марков за добрата 
организация на работата в съда, както и за постигнатата равномерност при 
разпределението на делата между всички съдии чрез системата за електронно 
разпределение на делата. Препоръчва председателят на Районен съд- Велики 
Преслав добрата практика да продължи; 
 

 2. Препоръчва на председателя на Районен съд- Велики Преслав, във 
връзка със задължението му по чл. 80, ал.1, т.1 от ЗСВ, да упражнява по- 
строг контрол върху служба „Деловодство”, както и да предприеме 
необходимите мерки за отстраняване  на констатираните с настоящия акт 
пропуски по чл. 83, ал.4, чл. 47 и чл. 116, ал.2 от ПАРОАВАС и недопускането 
им в бъдеще; 
 

3. Препоръчва на председателя на Районен съд- Велики Преслав да 
упражни правомощията си за ритмично администриране на спрените 
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производства по гражданските дела, както и за възобновяване на спрените 
дела, веднага след отстраняване на пречките за движението им; 
 

4. Констатираните пропуски при отбелязването върху актовете, въз 
основа на които са издадени изпълнителни листи бяха отстранени в хода на 
проверката, поради което препоръки в тази насока не следва да се отправят; 
 

5.Препоръчва на съдия Мирослав Марков- председател на Районен съд- 
Велики Преслав и на съдия Дияна Петрова да продължат добрата практика 
за постановяване и обявяване на всички съдебни актове в едномесечния 
срок; 
 

Препоръките по т. 2 и 3 от настоящия Акт за резултатите от извършена 
проверка следва да се изпълнят в срок от един месец, считано от датата на 
неговото връчване. 
 

На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се изпрати на 
председателя на РС- Велики Преслав, който да запознае с него съдиите и 
съдебните служители в РС- Велики Преслав. 
 

На осн. чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, председателят на Районен 
съд- Велики Преслав да уведоми Главния инспектор на Инспектората към ВСС за 
изпълнение на препоръките. 
 

На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира ВСС за констатираните 
арушения като му се изпрати копие от настоящия Акт за резултати от извършена 
проверка. 
 
 
  
             ИНСПЕКТОР:                                                                                                                                           
                                       
                                                      …………….…….……………                                     
                                                     МИЛКА ВАРНОВА –ИТОВА 
 
 
 
 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Мирослав Марков- 
Председател на Районен съд- Велики Преслав. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят възражения и да 
се представят на Главния инспектор. 

 
    Получил акта:………………………………. 


