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с резултати от извършена проверка 
 
 
 

В Районен съд – Елена между 13.10.2008 г. и 17.10.2008 г. бе 
извършена планова проверка по гражданските дела, съобразно приетия 
План за провеждане на комплексна планова проверка от Инспектората 
към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и 
следствените служби в Апелативен район – Велико Търново. 

 В изпълнение на Заповед № 157/02.10.2008 г. на Главния 
инспектор на ИВСС, на основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, 
проверката бе извършена от инспектор Милка Варнова - Итова и 
експертите Мариела Митева и Диана Иванова. Обхват на проверката 
включва календарната 2007г., януари-септември 2008г. 

Районният съд разполага с 2 заседателни зали и има 3 съдии по 
щат. През проверявания период са работили съдия Искра Вараджакова 
– Председател на съда, съдия Пейо Приходков и съдия Нели Стоянова 
(януари – септември 2008г.).  Броят на съдиите не позволява 
специализация по материя – гражданско - правна и наказателно-правна.  

  
 При проверката на цялостната дейност по образуването, 

движението и приключването на гражданските дела за периода на 
проверката, бяха направени следните  

 
        КОНСТАТАЦИИ: 

 
 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 



 

 
1. Районният съд – Елена е поместен в отделна сграда заедно с 
Районна прокуратура – Елена. Необходимо е да се извърши 
реконструкция и основен ремонт на сградата, тъй като не отговаря на 
изискванията за съдебна палата. Техническото състояние е много лошо. 
Сградата се отоплява с печки на твърдо гориво. Въпреки изключително 
лошите битови условия, в Районен съд – Елена е създадена много добра 
организация на работата на съдиите и съдебните служители. Процесът 
на обслужване на гражданите е добре организиран. Трудовата 
дисциплина се спазва стриктно. 

 
2. Всички проверени деловодни книги от 2007 г. и 2008 г. са по 
утвърден образец и се водят съгласно изискванията на ПСАРОАВАС 
/отм./ и ПАРОАВАС. Книгите са прошнуровани, номерирани и 
подпечатани. Всички графи се попълват четливо, правилно и точно. 
Подреждането 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. 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 съдебните секретари, 
които добросъвестно изпълняват задълженията си.  

 
3. От месец септември е въведена електронна деловодна програма, 
улесняваща своевременното обработване на информацията и воденето 
на необходимата статистика. 

 
4. В Районен съд – Елена е създадена много добра организация по 
образуването и движението на делата. Съдиите разглеждат граждански 
и наказателни дела. Разпределението на залите (2 бр.) се извършва по 
график, съгласно Заповед № 46/10.04.2008 г. на председателя на съда. 
През 2007 г. председателят на съда е определял устно реда за ползване 
на заседателните зали. Разглеждани са до 20 дела на съдебно заседание 
през 2007 г. и до 5 дела през 2008 г.  В Районен съд - Елена постъпилите 
дела се разпределят между съдиите на принципа на случайния избор, 
като за целта се използва програмата Law Choice, предоставена от 
Висшия съдебен съвет. 

 
5.  Бе констатирано отлично изписване и подреждане на съдебните 
протоколи и съдебните книжа. Впечатление прави високата 
професионална квалификация на съдия Вараджакова. Съдебните актове 
са много добре мотивирани. Констатирано бе, че съдебните актове на 



 

делата, образувани по общия исков ред, са постановени в рамките на 
тримесечния срок. 

   
6. През 2007г. в Районен съд – Елена са образувани 337 бр. 
граждански дела (вкл. и частни граждански дела), към 01.01.2007г. 
висящите граждански дела са били 94 бр. или всичко за разглеждане 
431 бр. дела.  От тях, свършените са всичко 384 бр., като в срок до 3 
месеца са свършени 315 бр. дела - 82 %.  
 
      За 2007 г. гражданските дела по общия исков ред са 389 броя  (86 
бр. висящи към 01.01.2007 г. и 303 бр. постъпили през годината). 
Свършените дела са 343 бр.,  от които в срок до три месеца са 274 бр. 
или 80 %.  
От общо свършените по общия исков ред 343 бр. граждански дела, с 
решение са свършени 285 бр. и  с определение - 58 бр. 
 
            По съдии както следва: 
Съдия И. Вараджакова: 
-новообразувани през 2007 г. - 171 бр гр. дела, от които 152 бр. гр. 
дела по общия исков ред; 
-висящи гр. дела към 01.01.2007 г. - 53 бр. или 
-всичко за разглеждане 224 бр. гр. дела, от които 198 бр. по общия 
исков ред. 
От общия брой висящи граждански дела, свършени са 201 бр. гр. 
дела, от които 176 бр. по общия исков ред (с решение 148 бр. гр. дела 
и с определение 28 бр. гр. дела). 
Съдия П. Приходков: 
-новообразувани през 2007 г. - 166 бр. гр. дела, от които 151 бр. гр. 
дела по общия исков ред; 
-висящи гр. дела към 01.01.2007 г. - 41 бр. или 
-всичко за разглеждане 207 бр. гр. дела, от които 190 бр. по общия 
исков ред. 
От общия брой висящи граждански дела, свършени са 183 бр. гр. 
дела, от които 167 бр. по общия исков ред (с решение 137 бр. гр. дела 
и с определение 30 бр. гр. дела). 
 
7. За периода 01.01.2008 г. – 01.10.2008 г. са образувани 123 бр. 
граждански дела (вкл. и частни граждански дела), към 01.01.2008г. 
висящите граждански дела са били 48 бр. или всичко за разглеждане 



 

171 бр. дела.  От тях, свършените са всичко 110 бр., като в срок до 3 
месеца са свършени 72 бр. дела или 65 % . 
 
      За посочения период гражданските дела, образувани по общия 
исков ред са всичко 135 броя  (46 бр. висящи към 01.01.2008 г. и 89 
бр. постъпили през годината). Свършените дела са 76 бр.,  от които в 
срок до три месеца са 38 бр. или 50 %.  
От общо свършените по общия исков ред 76 бр. граждански дела, с 
решение са свършени 46 бр. и  с определение - 30 бр. 
 
            По съдии както следва: 
Съдия И. Вараджакова: 
-новообразувани през периода 38 бр гр. дела, от които 29 бр. гр. дела 
по общия исков ред; 
-висящи гр. дела към 01.01.2008 г. - 23 бр. или 
-всичко за разглеждане 61 бр. гр. дела, от които  51 бр. по общия 
исков ред. 
От общия брой висящи граждански дела, свършени са 36 бр. гр. дела, 
от които 26 бр. по общия исков ред (с решение 16 бр. гр. дела и с 
определение 10 бр.гр.дела). 
Съдия П. Приходков: 
-новообразувани през периода. 40 бр. гр. дела, от които 29 бр. гр. дела 
по общия исков ред; 
-висящи гр. дела към 01.01.2008 г. -25 бр. или 
-всичко за разглеждане 65 бр. гр. дела, от които 53 бр. по общия исков 
ред. 
От общия брой висящи граждански дела, свършени са 40 бр. гр. дела, 
от които 30 бр. по общия исков ред (с решение 20 бр. гр.дела и с 
определение 10 бр.гр.дела). 
Съдия Н. Стоянова (за периода 16.01.2008 г. – 01.10.2008 г.): 
-новообразувани през периода  45 бр. гр. дела, от които 31 бр. гр. дела 
по общия исков ред; 
-няма висящи гр. дела към 01.01.2008 г. или 
-всичко за разглеждане 45 бр. гр. дела, от които 31 бр. по общия исков 
ред. 
От общия брой висящи граждански дела, свършени са 33 бр. гр. дела, 
от които 20 бр. по общия исков ред (с решение 10 бр. гр.дела и с 
определение 10 бр.гр.дела). 
 
8. Инстанционен контрол  



 

а/ обжалвани граждански дела през 2007 г.: 
       Общо в РС- Елена обжалваните гр. дела са 32 броя., от които на 
съдия Вараджакова са обжалвани 18 броя и на съдия Приходков - 14 
броя. От тях: 
- на съдия Вараджакона са потвърдени съдебните актове по 13 бр. 
дела и са отменените съдебни актове са по  2 бр. дела; 
- на съдия Приходков са потвърдени съдебните актове по 5 бр. дела и 
е отменен съдебния акт по едно дело. 
 
 б/ обжалвани граждански дела през периода 01.01.2008- 01.10.2008 г. 
          Общо в РС- Елена обжалваните гр. дела за периода са 11 броя, 
от които на съдия Вараджакова 5 броя, на съдия Приходков 5 броя и 
на съдия Стоянова 1 броя. От тях, към момента информацията е 
следната: на съдия Приходков е потвърдени съдебен акт по едно дело 
и на съдия Стоянова е потвърден съдебен акт по едно дело.  
 
 Незначителен е броят на бързите производства. През 2007 год. е 
образувано едно дело по чл. 126ж ГПК(отм.). Този институт не е 
популярен, поради добрата организация на работата в съда, в следствие 
на която ефектът му се постига по общия исков ред. 
 
Следователно, отменените и изменените граждански дела в Районен 
съд - Елена са единици, което е показател за много добрата работа на 
съдиите и техния професионализъм. 
              
9.  Спрените граждански дела са три броя, а останалите несвършени 
граждански дела от 2007 г. 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 и разглеждането им е по- продължително от 
останалите граждански дела.  

   
10. Не бяха констатирани пропуски и нарушения при обезпечително 
производство.  
След 01.03.2008 г. са образувани по реда на ГПК четири заповедни 
производства. По делата са приложени  оригинали на актове, 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: 

 
  Работата на Районен съд - Елена  по образуването на 
гражданските дела е много добре организирана. Делата се насрочват 
ритмично с разумни интервали между заседанията. Протоколите от 
съдебните заседания са добре структурирани и четливо изписани. 
Книжата по образуваните граждански дела се подреждат и водят много 
добре, съобразно изискванията на ПСАРОАВАС(отм.) и ПАРОАВАС. 
Деловодните книги и протоколите от съдебните заседания се водят 
много добре, без констатирани пропуски. Съдебните актове са добре 
мотивирани. 
 
  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 прецизно задълженията си, а съдиите 
мотивирано и с висок професионализъм изготвят съдебните си 
актове. 
 
  С оглед направените констатации и изводи, Инспекторатът 
към ВСС прави следното  
                                             
                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ:    
 

На основание чл. 304, ал.2 от ЗСВ, Инспекторатът към 
Висшия съдебен съвет предлага на административния ръководител 
– председател на Окръжен съд – Велико Търново – г-н Даниел 
Минов да внесе предложение във Висшия съдебен съвет за 
поощрение на съдия  ИСКРА СТОЯНОВА ВАРАДЖАКОВА – 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - ЕЛЕНА с отличие 
„служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на 
основното й месечно възнаграждение. 

 
 
 
ИНСПЕКТОР:                                                                                                                   

         ……...…..….………..……                                        
   МИЛКА ВАРНОВА – ИТОВА 


