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         Проверката в Районен съд – Горна Оряховица 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 20.10.2008 г. - 22.10.2008 г. от 
инспектор Милка Варнова - Итова и експертите Мариела Митева и Диана 
Иванова. 
          Обхват на проверката – календарната 2007 г. и 2008 г. - до м. септември. 
 Районният съд - Горна Оряховица (ГОРС) е поместен в Съдебната палата 
в града, разполага с 6 заседателни зали и има 11 съдии по щат, в това число 
една свободна щатна бройка,  председател на съда и двама заместник- 
председатели. 
 

І. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 
  
 ГОРС разполага с електронна деловодна програма, която е въведена от 
м. януари 2005 г. 

Съдебните книги са прошнуровани, номерирани и подпечатани, със 
съответните подписи. В общи линии са спазени изискванията на ПАРОАВАС 
и ПСАРОАВАС /отм/, но бе констатирано, че книгите не се водят прецизно. 
Липсва подпис и печат, че книгите са проверявани. Не са попълвани редовно: 
примерно - срочна книга за открити заседания за 2007 г. – пета част по 
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отношения на 9 броя дела, гледани в с.з. на 20 декември 2007 г. от съдия 
Димитрова - не са попълнени графите, дата на предаване на делото и подпис на 
служителя; в срочната книга за 2007 г. – ІІІ-та част -делата на съдия Личева, 
гледани в с. з. на 7 юни 2007 г. не е попълнена графата дата на предаване на 
делото в канцеларията, както и непопълнена графа по отношение делата на 
съдия Тонева от 18 юни 2007 г. и 3 бр. дела на съдия Димитрова от 28 юни 
2007 г. 
 Протоколите от съдебно заседание са добре структурирани и четливо 
изписани. 
          Констатирани бяха и пропуски при подреждане на всички книжа, 
постъпващи или съставяни по делата, съобразно изискването по чл. 55, ал. 6 от 
ПСАРОАВАС (отм.). В тази връзка и в изпълнение на правомощията си, 
Председателят на съда е наложил дисциплинарно наказание на съдебен 
деловодител в гражданско деловодство за неизпълнение на задълженията си и 
нарушаване на ПСАРОАВАС (отм.) –Заповед №169/07.06.2007 г. 
 Прави добро впечатление усилията на г-жа Тонева – Председател на 
ГОРС за подобряване организацията на работата в съда по отношение 
дежурствата на съдии в работни, почивни и празнични дни, както и за 
повишаване ефективността на работата в съдебното деловодство – Заповед № 
375/23.07.2008 г., Заповед № 335/10.06.2008 г., Заповед №286/24.06.2008 г., 
Заповед № 234/02.06.2008 г., Заповед № 202/16.05.2008 г., Заповед № 
193/15.05.2008 г., Заповед № 420/22.11.2008 г., Заповед № 154/28.05.2007 г.   
  
 ІІ.ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 
ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
      
   А. ОРГАНИЗАЦИЯ 
    
         От 10 януари 2007 г. за временно изпълняваща длъжността 
административен ръководител на ГОРС е назначена Павлина Тонева, тъй като 
на 3 януари 2007 г. предишния председател - Марияна Лазарова – Кабакчиева е 
встъпила в длъжност Председател на АС- Велико Търново. Госпожа Тонева 
заема длъжността председател на ГОРС от 24 септември 2007г. До януари 2007 
г. тя заедно с Е. Вардаров са заемали длъжността зам. председател на ГОРС. 
Заместник -председател – за граждански дела без обособена колегия е Еманоел 
Вардаров,  по наказателни дела – Пламен Станчев и съдии по гр. дела са: 
Теодорина Димитрова, Любка Милкова (в отпуск по майчинство от януари 
2007 г. до май 2008 г.), Росица Велкова (назначена от 17.03.2008 г.), Красимира 
Николова (в отпуск по майчинство от ноември 2006 г.), Христо Попов, Златина 
Личева, Милена Карагьозова, Пламен Станчев, както и зам. председател 
Е.Вардаров. Съгласно поименното разписание на длъжностите и работните 
заплати на ГОРС, щатните бройки за магистрати са 11, от които са заети 10 
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щатни бройки. Считано от 02.06.2008 г. в Районен съд- Горна Оряховица има 
една свободна щатна бройка за съдия. 
  От юни 2006 г. се прилага принципа на случайния избор чрез програмата 
Law Choice, предоставена от Висшия съдебен съвет. Молбите за издаване на 
изпълнителните листове по чл. 237 от ГПК (отм.) се разпределят между всички 
съдии.    
   По заповед на председателя на ГОРС за всеки месец гражданските съдии 
дават дежурства в почивни и в празнични дни, ведно с определен дежурен 
секретар и служител от ОЗ”Охрана”.  
    Със заповед  № 193/15.05.2008 г. на Председателя на съда са определени 
дежурствата на съдиите, както и зам. дежурните съдии по график. Съгласно 
заповедта, постъпващите дела – ч.гр. дела (обезпечения по чл. 308, 309 от 
ГПК(отм.) и разрешения по чл. 73 и 118 от СК) се разпределят на дежурен и 
зам. дежурен съдия за определения ден. 
     При първоначално въвеждане на програмата за случайно разпределяне на 
делата е било въведено приоритетно разглеждане на гражданските дела от 
гражданските съдии Теодорина Димитрова, Красимира Николова, Еманоел 
Вардаров и Любка Милкова. Частните граждански дела са разпределяни по 
дежурства - въведено като опция в програмата. В самата програма са заложени 
четири опции – „случаен”, „по дежурства”, „определен” и „не участва”.  
    Считано от 19 май 2008 г. е извършена промяна в начина на 
разпределение на делата по дежурства – въведен е втори резервен дежурен 
съдия, с оглед евентуално отсъствие на титулярния дежурен и спазване на 
случайния избор между двамата магистрати. За целта е изготвян и график. 
    Начинът на разпределение, продължил от предишния председател и 
обхващащ периода 2006 г. до 30 май 2007 г., е както следва: 
  - по опция „случаен” – искове по чл. 71,ал.2, чл.99, чл. 100, чл. 116,ал.5 от 
СК, искове по ЗЗД, ЗОДОВ, ЗСПЗЗ, ЗСГ, ЗС, ЗУТ, ЗОП, КТ и други гр. дела по 
общия исков ред, частни граждански дела, охранителни производства; 
  - по опция „по дежурства” - обезпечения – разпределяни на принципа 
случаен избор между дежурен съдия и заместник- дежурен съдия; разрешения 
за теглене на детски влог и продажба на имущество по 73, ал.2 от СК и иск по 
118 от СК – запрещение);  
  - по опция „определен” - иск по чл. 321 от ГПК (отм.) на същия докладчик 
определил обезпечителната мярка; 
  -  по опция  „не участва” - делата, по които има отведени съдии. 
 
     От 30 май 2007 г. (заповед № 156/30.05.2007 г.) до момента на 
проверката – промяната е само в процентите, като е увеличен процента на 
гражданските дела, които се разпределят между наказателните съдии – 
разводи, издръжки, вещни искове, облигационни искове, искове по КТ, като се 
запазва принципа на разпределение по отношение избора на съдии за молби за 
издаване на изпълнителни листове, обезпечения и молби по  чл. 73, ал.2 и по 
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чл.118 от СК – заповед № 123/25.03.2008 г., заповед № 193/15.05.2008 г., 
заповед № 194/15.05.2008 г., З№ 235/02.06.2008 г., З№ 292/2.07.2008 г., З№ 
333/9.07.2008 г., З№ 388/31.07.2008 г.З 41582.09.2008 г., З №450/30.09.2008 г. 
   

При проверката бе установено, че съдиите в ГОРС са равномерно 
натоварени при разпределение на делата по общия исков ред и на частните 
граждански дела. 
   
   Приложение № 1 – справка за броя на гражданските състави в ГОРС 
        

Б. ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

1. Общи данни 
А. за 2007 г. 
 
Граждански дела 
През 2007г. в Районен съд – Горна Оряховица са образувани 1864 бр. 

граждански дела /вкл. и частни граждански дела/, към 01.01.2007г. висящите 
граждански дела са били 277 бр. или всичко за разглеждане са били 2141 бр. 
дела.  От тях, свършените са всичко 1902 бр., като в срок до 3 месеца са 
свършени 1578 бр. дела, или 82,96%.  

 
Граждански дела от административен характер 
През 2007г. е образувано 1 бр. гр. дело от административен характер, 

към 01.01.2007г. не е имало висящи дела, или всичко за разглеждане е било 1 
бр. гр. дело. Свършено е 1 бр. гр. дело, в срок над 3 месеца. 

 
Частни граждански дела 
През 2007г. са образувани 441 бр. гр.дела, към 01.01.2007г. не е имало 

висящи, неприключили ч. гр. дела, или всичко за разглеждане са били 441 бр., 
като в срок до 3 месеца са свършени 441 бр. дела, или 100%. 

 
Жалби за бавност 
През 2007г. е постъпила 1 бр. жалба за бавност, която е уважена от 

Председателя на ВТОС като основателна. 
 
 
Следователно, общият брой на образуваните граждански дела през 

2007г. в Районен съд – Горна Оряховица е 1864. Висящите граждански 
дела към 01.01.2007г. са били 277 бр., или всичко за разглеждане – 2141 бр. 
дела. 
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Приложение № 2 
1. Годишен отчет за работата на Районен съд – Горна Оряховица за 

2007г. 
2. Отчет за дейността на Районен съд – Горна Оряховица по граждански 

дела през цялата 2007г.  – Форма СП-2.  
  
 Приложение № 3 – справка за  гражданските дела за 2007г. и до 
01.09.2008г.  

 
Б. За първото полугодие на 2008г. 
 
Граждански дела 
Образувани са 1109 бр. граждански дела /вкл. и частни граждански дела/, 

към 01.01.2008г. висящите граждански дела са били 239 бр. или всичко за 
разглеждане са били 1348 бр. дела.  От тях, свършените са всичко 1105 бр., 
като в срок до 3 месеца са свършени 1983 бр. дела, или 88,95%.  

 
Граждански дела от административен характер – няма образувани и 

разгреждани дела. 
 
Частни граждански дела 
Образувани са 131 бр. гр.дела, към 01.01.2008г. не е имало висящи дела, 

или всичко за разглеждане са били 131 бр., като в срок до 3 месеца са 
свършени 91 бр. дела, или 87%. 

 
Жалби за бавност 
Постъпила е 1 бр. жалба за бавност, която не е уважена от Председателя 

на ВТОС. 
 
 
Следователно, общият брой на образуваните граждански дела през 

първото полугодие на 2008г. в Районен съд – Горна Оряховица е 1109. 
Висящите гр. дела към 01.01.2008г. са били 239 бр., или всичко за 
разглеждане – 1348 бр. дела. 

 
Приложение № 4 
1. Отчет за работата на Районен съд – Горна Оряховица за първото 

полугодие на 2008г. – Приложение № 1. 
2. Отчет по гражданските дела на Районен съд – Горна Оряховица за 

първото полугодие на 2008г. – Приложение № 2. 
Свършените граждански дела по общия ред са както следва: 
 с определение – 416 бр. за 2007 г. и 278 бр.– до м. септември  2008 г.; 
 с решение – 1163 бр. За 2007 г.  и 646 бр. – до м. септепври 2008 г. 
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  Проверяващите констатираха, че към момента на проверката, няма 
просрочени, ненаписани съдебни актове в едномесечния срок. 

 
 
 
2. Инстанционен контрол 
 
През 2007г. са приключили общо 1504 бр. гр. дела със съдебен акт по 

същество. От тях обжалвани граждански дела са 49 бр. или 3.25%. Отменени 
изцяло са 17 бр. или 34.69%, изменени са 3 бр. или 6.12%, а потвърдените 
решения са 29 бр. или 59.18%. 

През първото полугодие на 2008г. са приключили общо 836 бр. гр. дела 
със съдебен акт по същество. От тях обжалвани са 34 бр. или 4.06%.  

Като една от причините за отменените и изменени съдебни актове от 
въззивната инстанция по граждански дела, би могло да се посочи  наведените 
пред нея нови доказателства, установяващи факти и обстоятелства, които не са 
били известни на първоинстанционния съд. 
         
 В. СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА  
  
 За проверявания период бе констатирано, че спрените производства по 
граждански дела в ГОРС са 13 броя.  
  
           Администрирането на спрени гражданските дела в ГОРС е периодично и 
ритмично, с някои изключения.  

Гражданско дело 1322/07г. е спряно в открито заседание на 17.01.2008 г. 
на основание чл. 182, ал.1, б.”г” от ГПК (отм.), като не е обосновава 
преюдициалността на спора, поради което е спряно производството по делото.  

Гражданско дело № 98/97 г. е спряно (1998 г.) до влизане в сила на 
гр.дело 1539/95 на ГОРС, като не е ясна преюдициалността на последното. 
Делото не е администрирано периодично и ритмично, не е ясно движението на 
преюдициалното дело и дали същото е приключило. Към момента на 
проверката е на доклад на съдия Тонева, която следва да предприеме 
съответните действия по движение на делото.  

 
 Приложение № 5 –спрени граждански производства и висящи гр.дела, 
образувани до 01.01.2008 г.  

  Г. ВИСЯЩИ НЕПРИКЛЮЧИЛИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, 
ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 1.01.2008 г. 
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 Висящите неприключили граждански дела, образувани до 01.01.2008 г. 
са общо 41 брой, 10 от които са обявени за решаване. В голямата си част 
делата са образувани през 2007 г. 
         Гражданско дело № 1694/2006 г. - делба, възложено на съдия-докладчик 
Теодорина Димитрова е лошо администрирано: В протокол от съдебно 
заседание от 22.02.2008 г. е посочено, че задължава ищеца да представи 
актуална скица от имота за действителното му състояние след 
възстановяването му по реда на ЗСПЗЗ, като го „отлага с ново насрочване”. В 
закрито заседание от 08.05.2007 г. е указано в 14 дневен срок да се представи  
актуална скица, без да е посочено, че делото се оставя „без движение”. Следва 
ново разпореждане от 04.06.2007 г. за докладване след 2 месеца. На 24.09.2007 
г. има ново разпореждане да се изпрати напомнително писмо до ищцата, че 
следва да представи в 14 -дневен срок от получаване на писменото съобщение 
актуална скица на имота. Изпращани са и няколко напомнителни писма – 
септември и декември. От 07.02.2008 г. има нова резолюция да се направи 
запитване до община Горна Оряховица образувана ли е преписка по молбата 
на ищцата и какво е движението по нея. Изпратено е писмо с изх. № от 
08.02.2008 г. Следва нова резолюция и писмо до общината дали е издадена 
заповед по чл.134,ал.2,т.2 от ЗУТ, с изх. № от 21.05.2008 г., както и повторно 
писмо от 27.06.2008 г. и от 01.08.2008 г. Съдът е прилагал принципа на 
служебното начало в гражданския процес, без същия да е предвиден в 
действащия тогава ГПК (отм.) и не е санкционирал страната за неизпълнение в 
срок на дадените указания. 
 
 От прегледаните неприключили граждански дела може да се направи 
извода, че причините за отлагане на делата и неприключването им в 
тримесечен срок са поради сложност от фактическа и правна страна, поради 
спиране на производство по чл.182, ал.1,б.”а” и б. „г” от ГПК (отм.) 
 
 Впечатление прави и големия брой  отводи на част от съдите в ГОРС – 
съдия Димитрова (гр.д № 98/97 г., гр. д. № 1275/2007 г., г.д. № 1369/2007 г., гр. 
дело №788/2008 г., гр.дело №1438/2008 г. и  съдия Карагьозова (гр.д. № 
90/2007 г., г.д.№ 628/2007 г., гр.дело № 1651/2007 г., гр.дело №816/2008 г., 
гр.дело1206/2008 г., гр.дело № 1457/2008 г.). Следва да се отбележи, че 
законово е вменено (с чл.4 от ЗСВ) задължението на всички органи на 
съдебната власт да изпълняват функциите си безпристрастно. При проверката, 
бе констатирано, че не се спазват визираните в чл. 12,ал.2 от ГПК 
предпоставки за отвод на съдия. От проверените протоколи от съдебните 
заседания  се установи, че не са ясни конкретните причини, пораждащи 
основателно съмнение за безпристрастност.  
 
 Приложение № 5 –спрени граждански производства и висящи гр.дела, 
образувани до 01.01.2008 г.  
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   Проверяващите констатираха, че в ГОРС е имало ненаписани съдебни 
актове в едномесечен срок (приложение № 6). При проверката се установи, че 
съдия Теодорина Димитрова и съдия Христо Попов са с най-много съдебни 
актове, простановени след предвидения едномесечен срок, докато съдия 
Еманоел Вардаров, съдия Красимира Николова, съдия Милена Карагьозова, 
съдия Любка Милкова и съдия Росица Велкова нямат съдебни актове, обявени 
след едномесечния срок. Следва, обаче, да се има предвид, голямата 
натовареност на съда и особено през 2007 г., както и отсъстващите магистрати 
– две съдии в отпуск по майчинство. 
   Като добра практика в ГОРС следва да се посочи издадените от  г-жа 
Тонева - административен ръководител на съда заповеди относно извършване 
на проверки на всички дела за установяване на нарушения на сроковете, 
предвидени в процесуалните закони за изготвяне на съдебните актове по 
обявените за решаване дела. В заповедите са цитирани конкретните дела и 
датите, когато са обявени за решаване, като е обърнато внимание на съдиите, 
че въпреки  повишената си натовареност, следва да спазват сроковете и е 
напомнено за дисциплинарната отговорност, която носят на основание чл. 
307,ал.3,т.1 от ЗСВ - Заповед № 64/21.03.2008 г., Заповед № 176/11.06.2007 г., 
заповед № 243/03.06.2008 г., Заповед № 243/03.06.2008 г. В тази връзка, г-жа 
Тонева е издала заповеди за определяне на целевите персонални награди на 
магистратите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и 
съдебните служители в Районен съд – Горна Оряховица, като е обвързала 
размера на средствата за допълнително материално стимулиране с 
постигнатите конкретни резултати за всеки магистрат и служител – Заповед № 
212/16.07.2007 г., Заповед № 379/23.10.2007 г., Заповед № 248/24.06.2008 г. 
 
 Д. ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

 
През 2007 г. гражданските дела с влязло в сила определение, с което е 

допуснато обезпечение на бъдещ иск, са 21 броя, а за периода януари- 
септември 2008 г. – 4 броя.  

От прегледаните дела, образувани по молби за обезпечение на бъдещ 
иск, се установи, че са образувани в деня на постъпване на молбите. Спазва се 
изискването на чл. 395 от ГПК и съдът е разрешавал молбата в закрито 
заседание в деня на постъпването й. В някои от случаите бяха констатирани 
пропуски в работата на съдебните служители в деловодството: 

Върху подадената молба по чл. 309 и сл. от ГПК (отм.) до ГОРС – искано 
обезпечение от «БДЖ» ЕАД по отношение на вземане от «Владимир 
Дистилърс Къмпани» АД в размер на 34 478.86 лв. налагане на запор върху 
банкови сметки има отбелязан входящ № 2134/26.06.2007 г., разпределено е на 
съдия Теодорина Димитрова с резолюция на 25.06.2007 г., образувано е гр. 
дело 1217/2007 г. без да е посочено на коя дата, а на корицата на делото е 
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отбелязано, че същото е образувано на 11.07.2008 г. Липсва разпореждане на 
съда, че делото е оставено без движение. 

  

 Приложение № 6 –справка за гр.дела с допуснато обезпечения на бъдещ 
иск. 

 
От направената проверка по подадени молби за издаване на 

изпълнителни листове по чл. 237 от ГПК (отм.), бе констатирано следното: 
 не се спазва 7-мо дневния срок по чл. 242, ал.4 от ГПК (отм.) -  ч.гр. дело 

714/2008 г. – молбата за издаване на изпълнителен лист е подадена на 28 
февруари 2008 г., делото е образувано на 28.02.2008 г., определението за 
издаване на ИЛ е постановено на 16.04.2008 г.; 

 липсва надлежна бележка върху представения оригинал на акт, че 
изпълнителния лист е издаден съгласно чл. 243, ал.3 от ГПК (отм.) и 
чл.418,ал.2 от ГПК, като в диспозитива на определението не е 
посочено задължителното отбелязване върху акта - частно гр. дело № 
929/2007 г., ч.гр. дело №982/2007 г., ч.гр.дело №1090/2007г., ч.гр.дело 
№1507/2007г., ч.гр.дело №1857/2007 г., ч.гр.дело №1085/2007г., 
ч.гр.дело №49/2007г., ч.гр.д. №1472/2007г., ч.г.д. №1464/2007г., ч.г.д.№ 
934/2007г., ч.гр.д. №1276/2007г., ч.гр.д. №1478/2007 г., ч.гр.д. № 
1505/2007 г., ч.гр.д. №1504/2007г., ч.гр.д. №1512/2007г., ч.гр.д. № 
1513/2007 г., ч.гр.д. № 1578/2007 г., ч. гр. д. №1063/2008 г., ч.гр.д. 
№1207/2008 г., ч.гр.д. №935/2008 г.; 

 липсва надлежна бележка върху представения оригинал на акт, че 
изпълнителния лист е издаден съгласно чл. 243, ал.3 от ГПК (отм.) и 
чл.418,ал.2 от ГПК, но в диспозитива на определението е посочено 
задължителното отбелязване върху акта. - ч.гр.дело 136/2007 г. и ч.гр. 
дело  155/2007 г. на съдия Пламен Станчев, ч.гр.дело 651/2007 г на съдия 
П. Тонева, ч.гр. дело 1547/2007 г. на съдия Димитрова, ч.гр. дело 
1358/2007 г. и 1506/2007 г. на съдия Хр.Попов. В случай, че 
изпълнителен лист е издаден, то липсата на надлежна отбелязване върху 
оригинала на акта по цитираните дела е пропуск на деловодството. 
 

      Частно гр. дело № 889/2007 г. на съдия докладчик Пламен Станчев е 
образувано на 04.04.2007 г. По делотго е представено копие на запис на 
заповед, заверено от молителя. Определението за издаване на ИЛ е 
постановено на 04.04.2007г. и в него е указано върху оригинала на запис на 
заповед да се отбележи, че е издаден ИЛ. Изпълнителният лист е получен от 
молителя на 6.04.2007 г. Липсва отбелязване, че е представен оригинала на 
запис на заповед и върху него е направена надлежна бележка, съгласно чл. 243, 
ал.3 от ГПК (отм.).  
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По издадената от съдия Велкова заповед № 333/29.05.2008 г. за 
изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, липсва подпис на 
лицето, подало заявление за издаване на заповед за изпълнение. Издаден е и 
изпълнителен лист. 

Проверяващите считат, че допуснатите нарушения биха могли да се 
отстранят, тъй като по делата са представени оригиналите на актовете. След 
разговор с административното ръководство на ГОРС и направената от 
проверяващите препоръка, г-жа Тонева пое ангажимента да бъде направено 
надлежното отбелязване върху актовете, че изпълнителните листове са 
издадени. 

 
С оглед направените констатации, ИНСПЕКТОРАТЪТ към 

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ отправя следните  
 
                      ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

      
  
 1. Председателят на ГОРС, освен издадените заповеди, да положи 
допълнителни усилия, с цел отстраняване и недопускане на 
констатираните слабости в работата на съдебното деловодство, 
подобряване организацията на работата на съдебните деловодители и 
останалите съдебни служители и точно спазване разпоредбите на 
ПАРОАВАС; 
 
 2. Препоръчва на съдиите в ГОРС да спазват стриктно предвидените 
законови основания за отвод - чл. 22 от ГПК, предвид вмененото  
задължение за безпристрастност по чл.4 от ЗСВ, с оглед констатирания 
голям брой отводи без посочване на ясни и конкретни причини, 
пораждащи основателно съмнение за безпристрастност на съда, в 
следствие на което се забавя производството по делата; 
 
 3. Председателят на ГОРС да организира и контролира 
отстраняването на констатираните пропуски по издадените изпълнителни 
листове по реда на чл. 237 от ГПК (отм.), като се направят надлежни 
бележки върху актовете, съгласно чл. 243, ал.3 от ГПК (отм.), както и да 
не се допускат цитираните нарушения в бъдеще и по ГПК, влязъл в сила 
от 01.03.2008 г.; 
 

4. Председателят на ГОРС да упражни правомощията си по чл. 327 
от ЗСВ и да обърне внимание на съдиите за констатирано несвоевременно 
администриране на спрените по чл. 182 от ГПК (отм.) дела, довело до 
неоправдано забавяне на съдопроизводството; 
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          5. Похвално е старанието на Председателя на съда- г-жа Тонева и на 
зам. председателя на съда г-н Вардаров за положените усилия за 
организацията на работата и постигане на равномерност при 
разпределението на делата между всички съдии чрез системата за 
електронно разпределение на делата. В тази връзка, препоръчва на 
административното ръководство на ГОРС добрата практика да продължи 
и в бъдеще; 
 
 6. Препоръчва на съдиите от ГОРС спазването на срока, визиран в 
чл. 235, ал.5 от ГПК по отношение постановяване на 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. 
 
   7. Председателят на ГОРС да продължи добрата практика за 
извършване на проверки по всички дела за установяване на нарушения 
на сроковете, предвидени в процесуалните закони за изготвяне на 
съдебните актове и за обвързване на целевите персонални награди на 
всеки магистрат и съдебен служител с конкретните постигнати резултати 
в Районен съд – Горна Оряховица. 
 
 
 
 
 
 
ЕКСПЕРТ: 
                
                                     ………………………  
                                    МАРИЕЛА МИТЕВА  
    
 
 
 
ЕКСПЕРТ: 
                                  ………………………  
                                   ДИАНА ИВАНОВА 

 
 
 
 
 
ИНСПЕКТОР:                                                                                                                
                              …………….…….……………                                 

                МИЛКА ВАРНОВА -ИТОВА 


