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  Проверката в Районен съд - Елена по гражданските дела бе извършена в 
изпълнение на Заповед № 157/02.10.2008 г. на Главния инспектор на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет, на основание чл. 58 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 – Велико Търново. 
 Проверката се извърши в периода 13.10.2008 г. - 17.10.2008 г. от 
инспектор Милка Итова и експертите Мариела Митева и Диана Иванова. 
Обхават на проверката – календарната 2007 г., януари-септември 2008г.
 Районният съд - Елена е поместен в отделна сграда заедно с районна 
прокуратура – Елена. Сградата не е пригодена за нуждите на двете 
институции. Необходимо е да се извърши реконструкция и основен ремонт, 
тъй като не отговаря на изискванията за съдебна палата. Техническото 
състояние е много лошо. Сградата се отоплява с печки на твърдо гориво. 
Констатирана бе и лоша техническа обезпеченост в Районен съд - Елена. 
Районният съд разполага с 2 заседателни зали и има 3 съдии по щат. Броят на 
съдиите не позволява специализация по материя – гражданско-правна и 
наказателно-правна. Към момента на проверката няма незаетите щатни 
бройки. Предстои освобождаване на една съдия, поради преминаване на 
друга работа.  

 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 
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І. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 
 
 Начинът на подреждане на насрочените дела, на делата без движение и 
преписките по оставените без движение искови молби е организирано 
съгласно изискванията на ПАРОАВАС и ПСАРОАВАС /отм./ и позволява 
своевременно представяне на делото /преписката/ при поискване. 
 Съдът разполага с електронна деловодна програма, която е въведена от 
м. септември 2008 г. 
  Делата се обработват своевременно от деловодителите, докладват се 
срочно на съдиите. Протоколите от съдебните заседания са много добре 
структурирани и четливо изписани. Водят се ясно и прецизно. Констатирано 
бе отлична работа на двамата съдебни секретари, които добросъвестно 
изпълняват задълженията си.  
 Съдебните книги са прошнуровани, номерирани и подпечатани със 
съответните подписи. Водят се в съответствие с изискванията на ПАРОАВАС 
и ПСАРОАВАС /отм./. Всички графи се попълват правилно и точно. 

 
        ІІ.ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 
ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
      
   А. ОРГАНИЗАЦИЯ 
    
   Съдиите разглеждат граждански и наказателни дела. Постъпилите дела 
се разпределят между съдиите на принципа на случайния избор. 
Разпределението на залите (2 бр.) се извършва по график, съгласно Заповед 
№ 46/10.04.2008 г. на Председателя на съда. Съдия Пейо Приходков заседава 
вторник и четвъртък и дава дежурства понеделник и петък. Нели Стоянова 
заседава вторник и петък и дава дежурства сряда и четвъртък. Председателят 
на съда – съдия  Искра Вараджакова заседава понеделник и сряда и дава 
дежурства вторник. През 2007 г. председателят на съда е определял графика 
между двамата съдии. Разглеждани са по около 20 дела на съдебно заседание 
през 2007 г. и до 5 дела през 2008 г.  

Забелязва се намаление на постъпилия брой дела, като при направената 
справка съдиите заседават веднъж седмично поради липса на дела и поради 
това, че съобразно новия ГПК откритите заседания се предхождат от 
предварителна размяна на книжа.  

В момент на проверката бе направена справка в деловодството и бе 
констатирано, че до края на месец октомври 2008 г. са насрочени съдебни 
заседания със съответния брой дела: 21 октомври съдия П.Приходков – 2 бр. 
гр. дела, за 27 октомври съдия Вараджакова – 5 бр. дела, за 30 октомври – 3 
бр. дела, за 29 октомври – 4 бр. гр. дела за съдия Вараждакова, за 28 октомври 
съдия Стоянова 3 бр. гр. дела и 2 бр. н.а.х. 

Малкият обем от работа се отразява положително и върху работата на 
съда като цяло. Бе констатирано добро подреждане на съдебните протоколи и 
съдебните книжа. Впечатление прави високата квалификация на съдия 
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Приходков и съдия Вараджакова. Съдебните актове са много добре 
мотивирани. 
              Броят на съдиите и на служителите е напълно достатъчен и дава 
възможност за добра организация на работата в съда и обслужване на 
гражданите.  
              В Районен съд гр. Елена делата се разпределят по равно по 
докладчици на случаен принцип, като за целта се използва програма, 
предоставена от Висшия съдебен съвет. 
 
 
    Б. ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
           
  1. Общи данни 
   
  А. за 2007 г.    

 
През 2007 год. са образувани 337 граждански дела и 341 брой 

наказателни дела. Общо в размер на 678 дела, по съдии както следва: за съдия 
Искра Вараджакова –  171 броя, за съдия Пейо Приходков –  166 броя.  
Средномесечното постъпление в Районен съд гр. Елена е в размер на 28 
граждански дела. Средно на  месец на съдия-докладчик са били възложени по 
14 броя граждански дела. Несвършените граждански дела от предходния 
период са 87 броя. Общо в размер на 424 броя. Съотношението на 
несвършените към новообразуваните дела е 25.29 % при гражданските дела.  
Броят на свършените гр. дела за 2007 год. е 384 - от съдия Искра Вараджакова 
– 201 броя, от съдия Пейо Приходков – 183 броя. От тях в три месечен срок 
са приключили 87 %. Относителният дял на несвършените дела спрямо 
свършените граждански дела е 12.24 % . 
          Със съдебен акт по същество са приключили 321 броя граждански дела 
за 2007 год., а прекратените са 63 броя. Причините са прекратяване на делата 
са оттегляне и отказ от предявения иск, спогодба между страните, 
неотстраняване в срок на констатирани нередовности от съдия-докладчика и 
други.     
          Незначителен е броят на бързите производства. През 2007 год. е 
образувано едно дело по чл. 126ж ГПК. Този институт не е популярен, 
поради добрата организация на работата в съда, в следствие на която ефектът 
му се постига по общия исков ред. 
  
 Приложение № 1 – Отчетен доклад за дейността на Районен съд - Елена 
през 2007 г. 
  
 Приложение № 2 – Образувани граждански дела 2007 г. по състави, 
брой съдебни заседания по състави, брой насрочени и свършени дела по 
общия исков ред за 2007 г. 
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  Б. януари – юни 2008 г.  
          
          Образувани граждански дела - 88 броя, висящи към 1.01.2008 г. – 47 
броя, върнати от горна инстанция – 4 броя, всичко за разглеждане – 139 броя. 
От тях свършени -90 броя, като в срок до три месеца – 66 броя /73%/. 
    Приложение № 3 -   Образувани граждански дела 2008 г. по състави, 
брой съдебни заседания по състави, брой насрочени и свършени дела по 
общия исков ред за 2007 г. 
 

Констатирано бе, че част от съдебните актове са постановени след 
предвидения в ГПК едномесечен срок, но в рамките на тримесечниия срок: за 
съдия Искра Вараджакова – 42 броя; за съдия Пейо Приходков – 35 броя и 
съдия Нели Стоянова – 1 брой. Прави впечатление, че една част от тези 
актове са постановени по искове, заведени по чл. 82, чл. 86, чл. 71, ал.2, чл. 
99,ал.1 от СК- за издръжка, развод, местоживеене на деца ( гр. дело 254/2007 
г., гр.дело 250/2006 г., гр. дело 80/2007 г. гр.дело № 16/2007 г., гр. дело 
317/2006 г., гр. дело 362/2006 г., гр. дело №343/2006 г.). Производствата по 
тези дела не са сложни от фактическа и правна страна, а в същото време са 
със съществен социален интерес, с оглед защита интересите на децата. В тази 
връзка и предвид невисоката натовареност на Районен съд - Елена, е 
наложително стриктно спазването на едномесечния срок по чл. 235,ал.5 от 
ГПК. 
 Приложение № 4 – справка за съдебните актове, постановени след 
едномесечния срок по състави  
 
 

2. Инстанционен контрол 
 
          През 2007 год. са обжалвани 32 броя граждански дела. 
          От обжалваните дела на съдия Вараджакова са потвърдени 13 броя, 
изменени – 3 броя и отменени – 2 броя граждански дела. От обжалваните 
дела на съдия Приходков са потвърдени 5 броя, изменени – 1 брой и 
отменени – 1 брой граждански дела.  
По гражданските дела в преобладаващия брой от случаите причината е в 
представяне на нови доказателства от страните пред второинстанционния 
съд. 
          През 2007 год. в Районен съд гр. Елена са отменени 3 броя граждански 
дела, от които 2 броя ЧГД и 1 брой по общия ред. Причината за този резултат 
е неправилното приложение на материалния закон. 
         
  От изложените данни е видно, че отменените и изменените граждански 
в Районен съд гр. Елена са единици, което е показател за добрата работа на 
съдиите и техния професионализъм. 
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  В. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  
  
 Спрени граждански дела са 206/2007 г., гр. дело 218/2006 г. и гр. дело 
33/2008 г. Съдия по първите дела е Приходков, а по третото дело – съдия 
Вараджакова. 
 Гражданско дело 206/2007 г. е спряно в с.з. на 11.11.2007 г. на 
основание чл. 182, ал.1,б.”д” от ГПК (отм.) В мотивите си съдът сочи, че 
служебно му е известно наличие на досъдебно производство за документни 
престъпления, извършени от двама от ответниците по делото. Предмет на гр. 
дело е иск за нищожност на сделка с недвижим имот, осъществени с 
документите- предмет на наказателното производство - фалшиви 
пълномощни. Според съдията, наказателното производство се явява 
преюдициален спор. Не е отбелязано по делото до къде е стигнало 
наказателното производство, послужило като основание за спиране по чл. 
183,ал.2, б.”д”от ГПК (отм.). 
 
  Г. ВИСЯЩИ НЕПРИКЛЮЧИЛИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, 
ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 1.01.2008 г. 
        
           Останалите несвършени граждански дела от 2007 год. са 47 броя. 
Не бе констатирано затруднение в движението на гражданските дела. Няма 
подадени жалби за бавност през изтеклата година. При гражданските дела 
причина за отлагане са направените доказателствени искания от страните, 
нередовното призоваване на същите, неизготвяне в срок на заключенията по 
допуснатите експертизи и други.  
           Незначителен е броят на висящите дела, образувани преди 1.01.2007 
год. Образуваните преди тази дата граждански дела, чието разглеждане не е 
приключило към 1.01.2008 год., са 7 броя, от които 5 броя са делбени 
производства - двуфазни и разглеждането им е по- продължително от 
останалите граждански дела.  
 Приложение № 5 – справка за висящи неприключили граждански дела, 
образувани преди 01.01.2008г. 
            
 Д. ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 
 

Частно гр.дело №81/2007 г. - обезпечение на бъдещ иск по чл. 108 от ЗС 
и  чл. 26 от ЗЗД. Делото е образувано на 3 април 2007 г. и на 4 април 2007 г. е 
оставено без движение – даден в 7 дневен срок да се отстранят 
нередовностите. Молителят с молба от 11.04.2007 г. е представил 
доказателства, с които е отстранил сочените от съда нередовности. Същият 
ден съдия Приходков е постановил определение , с което е допуснал исканото 
обезпечение, определил е гаранция в размер на 330 лв. и е дал срок за 
предявяване на бъдещ иск 1 месец. Обезпечителната заповед е издадена след 
заплащане на определената от съда гаранция. 
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Частно гр. дело 314/2007 г. по чл. 237,ал.1, б.”е” от ГПК (отм.) С молба 

от 11.10.2007 г. е искано издаване на изпълнителен лист по запис на заповед 
за 2341 лв. Делото е образувано същия ден. С определение от 12.10.2007 г. 
съдия Приходков е уважил молбата. По делото е представен оригинал на 
запис на заповед и върху него е положен оригинален печат, че е издаден 
изпълнителен лист. 

Частно гр.дело 10/2007 г. с молба от 22 декември 2006 г. до Районен съд 
-  Велико Търново “Петрол” АД гр. София е поискал издаване на 
изпълнителен лист по запис на заповед за сумата 153 000 лв. Делото е 
образувано същия ден. В закрито заседание на 29.12.2006 г. съдия Страхилов 
е прекратил производството пред ВТРС делото е изпратено по подсъдност на 
РС – Елена. В мотивите се сочи, че длъжникът има седалище и адрес в гр. 
Златарица, а местоизпълнението по запис на заповед е в гр. София. Делото е 
постъпило на 18.01.2007 г. в РС – Елена, образувано на 22.01.2007 г. и е на 
доклад на съдия Приходков. С определение от 23.01.2007 г. съдията е уважил 
искането за издаване на изпълнителен лист. Към делото в папката от ВТРС е 
приложено копие на запис на заповед и копие на положен печат за издаден 
изпълнителен лист. Има отбелязване от 22.02.2007 г. на пълномощника на 
“Петрол” АД, че е получил оригинала на изпълнителен лист и оригинала на 
запис на заповед.  

След 01.03.2008 г. са образувани по реда на ГПК четири заповедни 
производства - ч.гр. дело 56/2008 г., ч.гр.д. №55/2008 г., ч.гр. дело 127/2008 г. 
и ч.гр.дело 101/2008 г. – приложени са оригинали на документи, върху които 
са положени печати за издаден изпълнителен лист. Не са обжалвани. Спазен е 
и 3-дневния срок по чл.411, ал.2 от ГПК за издаване на заповед за 
изпълнение. 
  
 
  ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 
 
 

1. Работата на Районен съд - Елена  по образуването на гражданските 
дела е много добре организирана. Делата се насрочват ритмично с разумни 
интервали между заседанията; 

2. Протоколите от съдебните заседания са перфектно водени. Книжата 
по образуваните граждански дела се подреждат и водят много добре, 
съобразно нормативните изисквания; 

3. Съдебните актове са много добре мотивирани. 
Малкият обем от работа в Районен съд - Елена също допринася за 

много доброто водене на съдебните книги, подреждане на протоколите от 
съдебните заседания и на книжата по образуваните граждански дела. 
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 След обсъждане на констатациите при проверката, проверяващите 
стигнаха до извода, че в Районен съд – Елена, организацията на работата 
на съда е много добра, съдебните служители изпълняват перфектно 
задълженията си, а съдиите мотивирано и с висок професионализъм 
изготвят съдебните си актове. 
 
 С оглед направените констатации и изводи, Инспекторатът към 
Висшия съдебен съвет отправя следната препоръка:    
 

Съдебните актове и особено по отношение на искове, които не са 
сложни от фактическа и правна страна, както и искове по Семейния 
кодекс - за издръжки и упражняване на родителски права,  да се 
постановяват в едномесечен срок, съобразно изискването по чл. 235, ал.5 
от ГПК. 
            
  
 
 
         ЕКСПЕРТ: 
    ………………………  
              МАРИЕЛА МИТЕВА  
 
 
 
         ЕКСПЕРТ: 
                                  ………………………  
                                   ДИАНА ИВАНОВА 
 
 
 
 

 
ИНСПЕКТОР:                                                                                                                                              

                       ..…..….………..……                                        
                          МИЛКА ИТОВА 

 
  
   
  


