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 Проверката в РАЙОНЕН СЪД – БОТЕВГРАД,  по гражданските 
дела, е извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-5/7.02.2011 год. на 
главния инспектор на ИВСС, издадена на основание чл. 58, ал. 1 ЗСВ и 
съобразно плана за провеждане комплексна планова проверка от ИВСС в 
съдилищата от съдебния район на ОКРЪЖЕН СЪД - гр. София. 
                    Проверката бе извършена от инспектор МАРИЯ КУЗМАНОВА и 
експертите АДРИАНА ТОДОРОВА  и  ИРИНА ЦАЧЕВА. 
                    Обхватът на проверката включва дейността на РС-Ботевград по 
образуването и движението на гражданските дела за периодите 2009 и 2010 г.  
                    Съгласно изготвения план, на проверяващите бяха предоставени 
справки от електронната деловодна система, годишния доклад на съда за 2009 
год. и за 2010 год. със статистическите таблици и отчети и произволно 
посочени граждански дела.  
           Административното ръководство на РС – Ботевград се осъществява 
от председателя на съда ИЛИЯНА ЦВЕТКОВА.  
                    По щатно разписание през 2009 г и 2010 г., съдът е имал 6 
съдийски бройки, всички заети,  1 държавен съдия изпълнител и 1 съдия по 
вписванията. Съдиите по щат през проверявания период са: ИВАНКА 
ЙОЛОВА – председател на съда до 22.07.2009 г., ИЛИЯНА ЦВЕТКОВА – 
встъпила като административен ръководител на 23.07.2009 г., ЦВЕТАНКА 
ГРЕБЕНАРОВА, ТОНИ ГЕТОВ, ИВО ПЕТРОВ и ИЛИЯ ИЛИЕВ. От този 
състав, съдиите ЦВЕТКОВА, ГРЕБЕНАРОВА и ИЛИЯ ИЛИЕВ са 
правораздавали през цялата 2009 г. От останалите съдии: ИВАНКА ЙОЛОВА 
излиза в платен годишен отпуск /за минали години/от 23.07.2009 г. до 
31.12.2009 г., ТОНИ ГЕТОВ - в неплатен отпуск  от 01.01.2009 до 31.08.2009 г., 
а  съдия ИВО ПЕТРОВ е командирован от 04.03.2009  г. насам в РС- София на 
мястото на титуляра на 81 състав на  ІІІ ГО.   
                        През 2009 г. в РС- Ботевград е командирована съдия ПЕТЯ 
СТОЯНОВА от РС – Берковица, на мястото на съдия ГЕТОВ, за периода 
01.01.09 – 31.08.2009 г. и на мястото на съдия ПЕТРОВ за периода 04.09.09 - 
31.12.2009 г.   
                        Съдиите правораздавали през цялата 2010 г. са: ЦВЕТКОВА, 
ГРЕБЕНАРОВА и ГЕТОВ. От останалите съдии: ЙОЛОВА продължава 
платения си годишен отпуск от 01.01.2010 до 17.11.2010 г, като на нейно място   
от 01.02.2010 г. е командирована съдия БИСЕРКА ПАМУКОВА от РС - 
Мездра до 17.11.2010 г. ПЕТРОВ продължава да е командирован през цялата 
2010 г. в РС- София, като на негово място продължава ПЕТЯ СТОЯНОВА до 
27.12.2010 г., когато излиза в отпуск по майчинство, ИЛИЕВ от 11.10.2010 г. 
до 31.12.2010 г. е командирован в РС- Ихтиман продължено и понастоящем 
през 2011 г., като на негово място, от 11.10.2010 г. до 31.12.2010 г. е 
командирован съдия ЦВЕТОМИР ЦВЕТАНОВ от  РС-Етрополе, продължено и 
понастоящем.  
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                        На проведеното ОС на съдиите на 04.11.2009 г. е взето решение 
за обособяване в съда на две отделения: гражданско и наказателно, считано от 
05.11.2009 г. От тогава насам, съставите по съдии, разглеждащи гражданските 
дела са: 
                        ІІ - граждански  - съдия  ЦВЕТКОВА; 
                        V - граждански - съдия ПЕТРОВ, поет от командированата ПЕТЯ 
СТОЯНОВА;   
                        VІ - граждански - съдия ИЛИЕВ, поет от командирования 
ЦВЕТОМИР ЦВЕТАНОВ.   
                        Командироването на двамата съдии ПЕТРОВ и ИЛИЕВ в РС- 
София и РС - Ихтиман и на тяхно място командироване съдии от други 
съдилища в страната води до редица проблеми в организацията на работа в 
съда, най-вече по наказателните дела. От друга страна, съдиите ЦВЕТКОВА, 
ЙОЛОВА, ГРЕБЕНАРОВА  и ГЕТОВ са с дългогодишен магистратски стаж, 
повече от тях само в този съд, с отговорно отношение подхождат към 
създадените проблеми, включвайки се да разглеждат и преразпределените им 
дела.  

              От административния персонал на съда, един служител е 
натоварен с входиране на постъпващите книжа, ИМ и обвинителни актове и 
другите книжа и други двама деловодители са натоварени с организацията по 
образуването и движението на гражданските дела и изпращането им на горната 
инстанция при обжалване.  

              Тримата съдебни секретари по щат влизат в съдебно заседание с 
шестимата съдии, съобразно графика на заседанията, като също изпълняват 
функции по движението на гражданските, респективно наказателните дела.   

                   
                        І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ      

 
                      Организационното и административно ръководство на РС – 
Ботевград  се осъществява от ИЛИЯНА ЦВЕТКОВА, съобразно правомощията 
на чл. 80 ЗСВ, избрана с протоколно решение № 31/22.07.2009 год. на ВСС. 
                      От 16.11.2009 г. РС - Ботевград се помещава на два етажа в новата 
и модерна съдебна палата, функционално действаща, като част от службите са 
настанени на първия етаж с улеснен достъп на гражданите. Всички районни 
съдии са в самостоятелни, европейски издържани кабинети.    
                      Заседанията на съдиите са по график – два дни седмично, 
определен за всяка календарна година. Заседателните дни на съдиите са 
съобразно ползването на четирите зали в сградата на съда, като определени са 
залите за граждански и тези за наказателните дела. 
                      До създаването на ДВЕТЕ ОТДЕЛЕНИЯ и съгласно заповед № 
102/24.08.2009 г. на председателя на съда, от дежурен съдия са разглеждани 
едновременно наказателни и граждански дела, като гражданските са били: 
заповеди за незабавна защита по ЗЗДН, ч.гр.д. – производства за издаване 
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разрешения, разрешения по СК, ч.гр.д. по заявления за откази от наследство. 
През 2010 г., при структурираните граждански и наказателни състави се 
определя по един дежурен наказателен и граждански съдия и със заповед № РД 
– 06/12 от 04.01.2010 г. изрично са посочени отново делата по дежурство, като 
наред с посочените по-горе граждански дела вече се включват и обезпеченията 
на бъдещ иск. 
                    Съобразно графика на отпуските, през 2010 г. двама съдии се 
произнасят по изброените дела по чл. 329 ЗСВ, вземат участие в начина на 
администрирането им, включително и администриране на висящите дела на 
всички съдии  по текущия доклад.     
                    Създадена е единна организация по образуване на делата и 
спазване принципа на случайния подбор. Всички граждански дела, 
включително и бързите производства, в момента на постъпването им се 
разпределят електронно.  
                    Върнатите граждански дела от горните инстанции, са докладвани  
на председателя и на съдията произнесъл акта и обсъждани  между съдиите, с 
цел уеднаквяване съдебната практика. 
                    През 2009 год. са  проведени 3 общи събрания между съдиите, а 
през 2010 г. – 8 протоколирани, с обсъждане въпроси от материално правен 
или процесуално правен характер, както и оформяне общо становище по 
въпроси от ВСС и ВКС. 
                    През 2009 г. са издадени 191 бр. заповеди, а през 2010 г. – 300 бр. 
заповеди, по отношение организацията на работата в съда.  
                    През 2009 и 2010 год. някои от проведените общи събрания са на 
съдии и служители.  
 

       ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  
НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
                    А. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО  
 
          На 13.10.2008 г. е инсталирана и от 01.01.2009 год. е действаща 
електронна Система за Управление на Съдебните Дела /СУСД/ на „СИМЕНС ” 
ЕООД. Всички дела, образувани след 01.01.2009 г. са въведени в електронната 
деловодна система, включително и висящите от минали години.  Поетапно се 
въвеждат и делата при връщането им от Окръжния съд или от ВКС, с цел 
отразяването им при архивиране. От 01.01.2009 год., всички деловодни книги 
се водят едновременно на електронен и  на хартиен носител.  
                    Постъпващите в съда книжа се приемат в служба „Регистратура” и 
след поставяне на дата и подпис се вписват от нарочния деловодител във 
входящия дневник, като ИМ, ОА и молбите, по които се образуват дела се 
въвеждат сканирани и в СУСД, след което докладват на председателя за 
определяне докладчика на принципа на случайния подбор. През 2009 и 2010 г. 
определения докладчик е следял за редовността на книжата и в случаите на 
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оставяне ИМ без движение, поради нередовност, за вписване или др.,  
разпореждането с указанията се изпълняват по преписката, без да се образува 
дело. При неизпълнение на разпорежданията, връщането на  ИМ или другите 
документи е отразявано в СУСД, като вписване по входящи документи. 
Редовните ИМ са образували в дела след резолюция на съдията докладчик. 
Само бързите производства, след разпределението им, са се  образували  в дела  
от председателя и в същия  ден са докладвани на определения съдия.  
                    От 01.01.2011 г., с програмата за „случайния избор” се генерира 
номер, с който  делото се описва в описната гражданска книга и в азбучника, 
след разпределението, след което се докладва на определения съдия за 
проверка редовността на книжата.              
                    Подреждането и съхранението на гражданските дела е съгласно 
ПАРОАВАС. Всички постъпващи книжа по делата, след резолюция на 
съдията, се прикрепват и номерират. Делата, по които тече срок за извършване 
процесуалните действия, /срока  по чл. 131 ГПК,  допълнителния  срок по чл. 
144 ГПК и др./ са подредени в папките на състава /съдията/, с обозначение 
датата на корицата за доклад. 
                     При проверка на деловодните книги се установи, че всички книги  
са водени само за една календарна година и от 01.01.2009 г. се водят на 
електронен и на хартиен носител:  
            - входящият дневник за 2009 г. е в 4 тома /книги/ със 4518 
вписвания,  а за 2010 год. в 6 тома /книги/  с  9148 вписвания, с отразяване дата 
и час на постъпване на книжата, които се подават на ръка или по куриер и 
описване клеймото при получаване по пощата. Въвеждат се всички документи 
и дела, съобразно изискванията на чл. 38 ПАРОАВАС и се приключва по реда 
на чл. 43 ПАРОАВАС;   
             - изходящия дневник се води за 2009 год. в една книга, с отразени 
958 изходящи документи и дела без отразяване начина на изпращане. За 2010 г. 
е в една книга с 1295 вписвания, вече с отразяване: „начин на изпращане на 
документа”; 
                    - постъпилите книжа, по които не се образуват дела и изходящите 
документи, се подреждат в отделни папки, съгласно чл. 11, т. 6  ПАРОАВАС, 
от административния секретар; 
                    - азбучният указател за гражданските дела през 2009 и 2010 г. е 
воден в две отделни книги. По азбучен ред са описани трите имена на ищците, 
на ответниците и наименованието /фирмата/ на ЮЛ, с  отразяване на номер на 
образуваното гр. дело. Вписването на името на ответника е и с цел прецизност 
при извършване на справката; 
            - описната книга за гражданските дела за 2009 г. е в два, а за 2010 г. 
– в три тома и се води по образец. През 2009 г. в нея са вписани като  
образувани  1129, а през 2010 г – 2125 граждански дела. Правилно се попълват 
всички графи, с изключение на графата: „резултат от делото”, където се 
вписва: „уважава”, „отхвърля”, „прекратено”, без да се сочи резултат, 
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съгласно диспозитива на съдебния акт. През 2009 г. са образувани в дела 91 бр. 
а през 2010 г. – 75 бр.  молби за разрешение за теглене на суми; 
                     - книгата за откритите съдебни заседания /срочна книга/ през 2009 
г. е в 6 отделни книги за всеки съдия /състав/, поради факта, че съдиите са 
разглеждали както граждански, така и наказателни дела. През 2009 год., 
насрочените граждански дела в открито с.з. са: І състав /ЙОЛОВА/ до 
23.07.2009 г. - 63, ІІ състав /ЦВЕТКОВА/ - 348, ІІІ състав /ГРЕБЕНАРОВА/ - 
195, ІV състав – с титуляр /СТОЯНОВА/ до 31.09.2009 г. – 85 , след това 
/ГЕТОВ/ от 03.10.2009 г. – 45, V състав – с титуляр /ПЕТРОВ/ до 04.03.2009 г. 
– 44,  след това съдия /СТОЯНОВА/ - от 04.10.2009 г. – 44, VІ състав /ИЛИЕВ/ 
- 223. През 2010 г. се водят 5 отделни книги, като определените гражданските 
състави са ІІ, V и VІ, а останалите са довършвали разпределените им 
граждански дела. Насрочените с.з. по състави са: ІІ състав  /ЦВЕТКОВА/ - 287, 
ІІІ състав довършващ /ГРЕБЕНАРОВА/ - 110, ІV състав довършващ /ГЕТОВ/ - 
76 , V състав /СТОЯНОВА/ - 247  и VІ състав до 11.Х. с титуляр /ИЛИЕВ/ - 212 
и от 13.Х. 2010 г. с титуляр /ЦВЕТАНОВ/ - 91. Води се от съдебните секретари, 
четливо се вписват данните за насрочените дела, всички графи се водят 
правилно с изключение на графа 11 - не се вписва датата на решението, 
съгласно чл. 236, ал. 1, т. 1 ГПК; прекратяването се отразява без дата и 
словесно обозначение. Диспозитивите на решенията са изписани  четливо, или 
са сканирани и залепени;  
            - книгата за разпоредителните и закрити заседания  през 2009 г. е в 
2, а през 2010 -  в 4 книги, обща за гражданските съдии, с вписване пореден 
номер, номер на делото, дата на акта, докладчик, с посочване вида на акта 
/разпореждане, определение, заповед/, без обозначаване резултата от 
разпоредителното или закритото с.з. за всички действия на съдията в з.з. и в 
р.з.  През 2009 год. са отразени 1153 бр., а през 2010 г. – 4955 бр. закрити 
заседания. Увеличеният брой заседания е поради вписване всички процесуални 
действия на съдията от обездвижването на ИМ, респективно прекратяване на 
делото, поради неизпълнение или по подсъдност, както и по образуването и 
движението на всяко гражданско дело, вкл. разпорежданията и определенията 
по чл. 129, 130, 131, 140 и сл. ГПК;   
                    - регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 ГПК – два 
регистъра: единият - с подреждане решенията в томове, и втори - съгласно 
изискванията на чл. 62, ал. 4 ПАРОАВАС, като през 2009 и 2010 г. се отбелязва 
датата в самия акт. С оглед изискванията на чл. 62, ал. 4 ПАРОАВАС, следва 
да се сочи датата на отбелязване /обявяване/ на съдебния акт от срочната 
книга;   
                    - разносната книга е една за 2009 г., започната да се води за първи 
път на  15.10.2009 г. и е до 12.01.2010 г. и за 2010 г. вече е водена в 4 книги  и 
приключена в края на 2010 г., с оглед изискванията на чл. 40, ал. 2 
ПАРОАВАС, като от 01.01.2011 г. е заведена нова. Отразява движението на 
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всички документи изходящи от съда, вкл. призовки по дела, като отделно се 
води разносна книга между съда и прокуратурата с дата и подпис; 
                    - книгата за получените и върнатите призовки за проверявания 
период е в три книги: едната започната на 21.11.2008 год. и завършена на 
3.11.2009 год., втората – от 05.11.2009 до 28.10.2010 г. и третата продължава и 
понастоящем. Води  е правилно с отразяване датата на получаване призовките, 
лицето комуто е връчена и начин, дата на връчване и датата на връщането им; 
                    - календара за насрочените дела се води в табличен вид за 
наказателните и за гражданските състави за всеки месец с информация за 
насрочените дела и заседанията, поддържа се от съдебните деловодители;  
                    - архивна книга за гражданските дела се води за всяка календарна 
година. През 2009 год. са отразени като архивирани 1051, а през 2010 г. - 1315 
бр. дела. По всички архивираните дела има стикер с отбелязване на брой 
страници и подпис на деловодителя, съгласно изискванията на чл. 69, ал. 3 
ПАРОАВАС, а след приемането на делото от архиваря и негов подпис; 
                    - регистърът по ЗЗДН е заведен през 2006 год. и оттогава насам в 
една книга се вписват всички дела. През 2009 год. са разгледани 7, а през 2010 
год.- 13  дела.   
                    Всички деловодни книги са прошнуровани и преномерирани с 
подпис на административния секретар и печат на съда. 
  
                    Б. ОБРАЗУВАНЕ  НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА  
 
                    През 2009 и 2010 г. само бързите производства /веднага след 
определянето на съдия докладчик/ и редовните ИМ /след проверка редовността 
им от съдията докладчик/ са се образували веднага след разпределението им. 
Ежедневно, съдебните книжа, съобразно реда на постъпването им, се 
докладват на председателя за електронно разпределение. 
                    Програмата за „случайния подбор при разпределение на делата” е 
инсталиран на персоналния компютър на председателя на съда на 14.06.2006 
год. и е осъществяван ежедневно от ИЛИЯНА ЦВЕТКОВА, а в нейно 
отсъствие от определения от нея съдия. Два пъти на ден й се докладват, по 
реда на постъпване, съдебните книжа за разпределение - по обяд и в края на 
деня. По всяко дело се прилага разпечатка от протокола от разпределението, с 
подпис от  председателя на съда и името на докладчика на ръка върху ИМ. В 
програмата за разпределение на делата, ЦВЕТКОВА, в качеството си на 
председател, е със 75 % натовареност при исковите производства, а по другите 
дела – 100 % натовареност, както е на останалите граждански състави.  При 
проверка протоколите по делата, съпоставено със справка от файл „Архив” на 
системата за случайния подбор, не се установи случай на повторен избор на 
докладчик /смяна на докладчик/, по вече разпределено дело.       
                     Делата по бързите производства, делата по ЗЗДН, делата за ЗЗДет. 
и делата за обезпеченията са обозначени с жълт етикет, съгласно изискванията 
на чл. 92, т. 5 ПАРОАВАС.    
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                       В. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
                       През 2009 год. в PC – Ботевград  са постъпили 1099 бр. гр. дела, 
останали несвършени от предходни години 584 бр. дела, или общо за 
разглеждане 1683 бр. дела. Свършените дела през 2009 год. са 1459 бр.,  
прекратени 330 бр. От общия брой свършени дела в срок до 3 месеца  са 
приключили - 769 дела. Несвършени към 31.12.2009 г. – 224 бр. дела.  
                       През 2010 г. са постъпили 2153 бр. граждански дела, останали 
несвършени от предходни години – 224, или общо за разглеждане 2377 бр. 
дела. Свършените дела през 2010 год. са 2218 бр.,  прекратени - 168 бр. От 
общия брой свършени дела в срок до 3 месеца са приключили - 1967 дела. 
Несвършени към 31.12.2010 г. – 159 бр. 
         Като материя преобладават делата по чл. 410 и 417 ГПК 
/заповедното производство/, делата по СК, вещни искове и делата по КТ – 
предимно за отмяна на уволнение и неизплатени обезщетения. 
 

 
                      - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ  

                  
                      При извършената проверка на гражданските дела се установи, че 
делата най-често са отлагани поради неявяване на вещи лица, неизготвяне в 
срок на заключенията, нередовна процедура по призоваване на страните,  
искания на страните за допълнителни експертизи, конституиране на нови 
страни, спиране на производството и др.  
                    
                      - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА 
В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ  
 
     1. Образувани дела през 2009 год.  и 2010 г. – разгледани над 3 
месеца. 
 
                    В изготвената справка за дела, образувани през 2009 год., 
разгледани над 3 месеца са посочени  38 бр. дела, като 6 дела са образувани 
след 01.10.2009 г. През 2010 г., свършените дела над 3 месеца са 116, като 
следва да се отбележи, че сроковете са броени от датата на образуване на 
делото до обявяването му за решаване, а не от датата на насрочване за 
първото с.з. до обявяване на съдебния акт, съгласно указанията на ВСС.  

Проверката на случайно избрани дела, установи:  
                    - гр.д. № 62/2009 год., обр. на 30.01.2009 год., по чл. 99, ал. 1 СК, 
на доклад на съдия ГРЕБЕНАРОВА.В с.д. е изпратен препис от ИМ на 
ответника за отговор. На 04.02.09 г. е представена молба от ищеца за 
изменение на правното основание и в с.д. е изпратен препис на ответника, 
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чийто отговор е представен на 06.03.09 г.  Определението по чл. 140 ГПК е от 
12.03.09 г. На 11.03.09 г. е постъпила молба от ищцата за изд. на заповед по 
ЗЗДН, оставена б.дв. с указания на 12.03.09 г. На 13.03.09 г. е представена 
молба-уточнение. С определение от с.д. съдът е оставил без уважение исканeто 
по ЗЗДН. В с.з. на 13.04.09 г. има три отделни протоколи: с единия  от 11.00  не  
дава ход на делото, втория от 13.05. отново не дава ход на делото и третия от 
13.10 ч. не дава ход на делото. В с.з. на 22.04.09 г. има съставени два отделни 
протокола : първия от 13.50 ч. с изготвен доклад по делото и втория от 14.25 ч. 
одобрява постигната спогодба за привременните мерки. Проведени са с.з. на 
08.05.09 г.,а на 10.06.09 г., съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 
229, ал. 1, т. 1 ГПК, като с определение от 29.12.09 г., производството по 
делото е прекратено, на осн. чл. 231, ал. 1 ГПК;  
    -  гр.д. № 256/2009 год., обр. на 13.04.2009 год., по чл. 79, ал. 1 
ЗЗД, на доклад на съдия СТОЯНОВА. На 17.04.09 г. ИМ е оставена б. дв. с 
указания. На 14.05.09 г. е представена молба–уточнение, изпратена заедно с 
първоначалната ИМ на ответника, получено от него на 03.07.09 г., не е 
представен отговор. Съдът е постановил определение по чл.140 ГПК на 
13.08.09 г. и насрочил делото в .з. Проведени са с.з. на :  13.10.09 г., 09.11.09 г.  
но не е даден ход на делото, поради нередовно призоваване, дадени са 
указания за връчване на призовката на връчителя. Съобщението отново е 
върнато в цялост, с разпореждане от 18.11.09 г., съдът е указал да се залепи 
уведомление – чл. 50, ал. 4 ГПК. На 07.12.09 г. не е даден ход на делото. В с.з. 
на 26.01.10 г. е даден ход на делото и ход по същество.  Съдът е обявил, че ще 
се произнесе с неприсъствено решение, обявено на 15.04.2010 г., връчено на 
страните; 

 - гр.д. № 452/2010 год., обр. на 15.04.2010 г., по чл. 422 ГПК, на 
доклад на съдия ИЛИЕВ, след това съдия ЦВЕТАНОВ. На 15.04.10 г. е 
изпратен  препис от ИМ на ответника, получен на 19.04.10 г., не е представен 
отговор. На 04.06.10 г. е постановено определение по чл. 140 ГПК и изготвен  
проект за доклад. Първото с.з. е проведено на 30.06.10 г., не е даден ход на 
делото, поради нередовно призоваване на ответника. Изискана е сл. справка за 
адреса на ответника, връчено уведомление чрез залепване. В с.з. на 08.09.10 г. 
е даден ход по същество на делото. С определение на от 20.09.10 г., съдът е 
отменил дадения ход по същество и на осн. чл. 47, ал. 6 ГПК е назначил особен 
представител на ответника. В с.з. на 03.11.10 г. е даден ход по същество, 
решението е обявено на 22.11.10 г.; 

- гр.д. № 614/2010 год., обр. на 31.05.2010 г., по чл. 227, ал. 1, б. „в” 
ЗЗД, на доклад на съдия СТОЯНОВА, след това съдия ПАМУКОВА. ИМ е 
подадена на 26.04.10 год. и в с.д. е оставена б. дв.  На 12.05.10 г. е представена 
молба с изпълнени указания. На 26.05.10 г. ИМ е вписана в АВ. На 31.05.10 г. е 
разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор, представен 
на 26.07.10 г. Определението по чл. 140 ГПК е от 27.08.10 г. На 14.09.10 г. е 
постъпила молба от проц. представител на ответника, за пренасрочване на 
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делото, с оглед ангажираност, уважена на 15.09.10 г. Първото с.з. е проведено 
на 19.10.10 г., отложено за постигане на спогодба. В с.з. на 02.11.10 г. е даден 
ход, отложено по допусната СМЕ; на 07.12.10 г. не е даден ход на делото, 
поради не представени в срок експертизи; на 17.01.2011 г. е даден ход, приета е 
едната експертиза, за изслушване заключението на допуснатата СМЕ, но 
поради непредставяне в срок, делото е отложено за 22.02.11 г.; 

- гр.д. № 1163/2010 год., обр. на 09.08.2010г., по чл. 240, ал. 1 и 2 
ЗЗД, на доклад на съдия ИЛИЕВ, след това съдия ЦВЕТАНОВ. ИМ е подадена 
на 30.07.10 г. и в с.д. е оставена б.дв. На 09.08.10 г. е представена молба с 
изпълнени указания и в с.д. е изпратен  препис от ИМ на ответника. 
Съобщението е върнато в цялост с отбелязване, че лицето не живее на 
посочения адрес. На 11.08.10 г. е указано на ищеца да представи актуален 
адрес на ответника, представен на 19.08.10 г. Съобщението е връчено на 
10.09.10 г., не е представен отговор. Определението по чл. 140 ГПК е от 
14.10.10 г., изготвен е доклад по делото. Първото с.з. е проведено на 10.11.10 
г., даден е ход по същество на делото, решението е обявено на 06.12.10 г. 
 

 Проверката констатира, че основна причина, производството по 
делата да продължи над 3 месеца е отлагане на съдебни заседания, поради 
нередовно призоваване; отлагане на съдебното заседание, поради изразено 
становище на страните за постигане на спогодба; не изготвяне на  
експертизи в срок; спиране на производството по делата на осн. чл. 229, ал. 1, 
т. 4 ГПК и в изолирани случаи, поради отмяна на дадения ход по същество на 
делото и насрочване на с.з. Определенията по чл. 140 са постановявани в 
рамките на 2 до 10 дни, а по време на съдебната ваканция – до 1 месец, след 
изтичане срока по чл. 131, ал. 1 ГПК. Първото с.з. е насрочвано след около 
месец от постановяване на определението по чл. 140. Магистратите от РС – 
Ботевград се произнасят по доклада в рамките на 2 – 3 дни от постъпването 
на книжата.  
 

          2. Образувани дела преди 01.01.2009 г. и неприключили към 
31.12.10 г.  

От изготвената справка за нуждите на проверката са посочени 11 
бр. дела, като 6 дела са с предмет делба, 2 дела - вещни искове, 2 дела -– 
облигационни искове и 1 – установителен иск. Проверката констатира, че към 
момента на проверката 2 дела са приключили и 3 дела спрени. Проверката на 
произволно избрани дела, установи: 
    - гр.д. № 411/2004 год., обр. на 14.06.2004 г., по чл. 14, ал.1 ЗСПЗС, 
на доклад на съдия НИКОЛОВА, след това съдия ИЛИЕВ, след това съдия 
ЦВЕТАНОВ. На 01.06.04 г. ИМ е оставена без дв., на 11.06.04 г. е представена 
молба-уточнение и отново оставена без дв. С разпореждане от 21.04.04 г., 
съдът е върнал ИМ, поради неизпълнени указания в срок. СОС, с определение 
от 26.05.04 г.е върнал делото за продължаване на съдопроизводствените 
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действия. През 2004 г. са проведени с.з. на: 14.09.04 г. и 09.11.04 г. През 2005 г. 
са проведени с.з. на: 27.01.05 г., 05.04.07 г., 26.05.05 г., 07.07.05 г., 11.10.05 г., 
22.11.05 г. През 2006 г. са проведени с.з. на: 23.03.06 г., 10.10.06 г., а на 
05.12.06 г. е даден ход по същество. В срока за произнасяне съдът е приел, че 
предявеният иск е недопустим, поради което е отменил дадения ход по 
същество и е прекратил производството по делото. С определение от 02.08.07 
г., по ч.гр.д. № 334/07 г. СОС е отменил определението за прекратяване и 
върнал делото за по нататъшен ход. На 15.01.08 г. съдия ИЛИЕВ  е дал ход по 
същество на делото. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че ищеца е 
бил нередовно призован за с.з. на 15.01.08 г., като е отбелязано, че е починал. 
На 19.02.08 г., съдът е конституирал наследниците. В с.з. на 03.04.08 г. 
производството по делото е спряно, на осн. чл. 182, ал. 1, б. „в” ГПК (отм.), 
възобновено на 01.09.2009 г., но в с.з. на 08.10.09 г. отново е спряно на осн. чл. 
182, ал. 1, б. „в” ГПК (отм.), поради  представено доказателство, че на едната 
ищца има назначен настойник. На 02.02.2010 г. производството е възобновено. 
В с.з. на 25.03.10 г. съдът спира производството на осн. чл. 182, ал. 1, б. „б” 
ГПК (отм.). С определение от 07.04.10 г. са конституирани нови ищци, 
наследници на починалия ищец. Проведени са с.з. на: 20.05.10 г., 17.06.10 г., 
16.09.10 г., 17.11.10 г. /съдия ЦВЕТАНОВ/. На 19.01.2011 г., не е даден ход на 
делото, за назначаване на особен представител, отложено за 02.03.11 г. 

- гр.д. № 533/2007 год., обр. на 02.08.2007 г., облигационен иск, на 
доклад на съдия ГРЕБЕНАРОВА, след това съдия ЙОЛОВА, след това съдия 
ГЕТОВ. Първото с.з. е проведено на 22.10.07 г., не е даден ход на делото, 
поради нередовно призован ответник – ЮЛ. През 2008 г. са насрочени с.з. на:  
04.12.08 г., 06.02.08 г.,  12.03.08 г., по поискан отвод, съдия ГРЕБЕНАРОВА се 
е отвела; 29.05.08 г. (съдия ЙОЛОВА), 06.06.08 г., 03.07.08 г., 18.09.08 г., 
30.10.08 г., 04.12.08 г. През 2009 г. са проведени с.з. на : 05.02.09 г. , 05.03.09 г.  
16.04.09 г., 21.05.09 г. и 25.06.09 г. 08.10.09 г. (съдия ГЕТОВ), 12.11.09 г. 
08.12.09 г. През 2010 г. са проведени с.з. на:  04.02.10 г.,23.03.10 г., 20.04.10 г., 
20.05.10 г., 29.06.10 г. и 05.10.10 г. 02.11.10 г., 14.12.10 г. В с.з. на  08.02.11 г. – 
делото е отложено за 24.03.11 г. по молба на в.л. за увеличение на 
възнаграждението. Повече от 15 пъти делото е отлагано поради вещите лица: 
нередовното им призоваване, не изготвяне в срок експертизата, замяна вещо 
лице поради поискан отвод, назначаване тройна експертиза, невъзможност за 
участие някои в.л. наложило смяната им, неявяване в.л. в с.з. и др.;   

Идентично е движението по гр.д. № 241/2006 год., обр. на 
02.03.2006 г., по чл. 97, ал. 1 ГПК (отм.), на доклад на съдия ЦВЕТКОВА. На 
02.03.06 г., ИМ е оставена б. дв., на 08.03.06 г. е представена молба-уточнение, 
отново оставена б.дв., изд. е СУ. На 04.05.06 г. е представена молба-уточнение, 
отново б.дв. с указания. На 08.05.06 г. е представена молба с изпълнени 
указания, с разпореждане от с.д. делото е насрочено. Първото с.з. е проведено 
на 28.06.06 г. През 2006 г. са проведени с.з. на: 09.10.06 г., 06.12.06 г. През 
2007 г. са проведени с.з. на: 07.03.07 г., 16.05.07 г., 03.10.07 г., 12.12.07 г. През 
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2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. са проведени с.з. на: 27.02.08 г., 14.05.08 г., 
14.07.08 г., 05.11.08 г., 28.01.09 г., 25.03.09 г.,  27.05.09 г. - заменя в.л., 15.07.09 
г. – увеличава депозита на в.л.; 07.10.09 г. – нередовно призовано в.л., 25.11.09 
г., 25.01.10 г. и 24.02.10 г. – по молба от в.л. за по-дълъг срок за изготвяне на 
експертизата, отложено; 24.03.10 г. – поради ангажираност на едното в.л. по 
друго дело, отложено; 05.05.10 г. – поради неизготвена експертиза, отложено; 
02.06.10 г.- отложено, заменя едното в.л.; 07.07.10 г. - за изготвяне на 
експертизата, отложено; 13.09.10 г. - отложено, заменя едното в.л.; 20.10.10 г. - 
за представяне на док. от ответника, необходимо за изготвяне на експертизата, 
отложено; 24.11.10 г. – приета е експертизата, за допусната нова тройна 
техническа експертиза, отложено; 15.12.10 г. и 24.01.11 г. - за изготвяне на 
тройната експертиза и внасяне на допълнителен депозит за в.л., отложено; 
16.02.11 г. – поради ангажираност на едното в.л., отложено за 07.03.11 г. 

 
Проверката констатира, че основна причина за неприключилите 

производствата е неявяване на вещи лица, смяна на назначените вещи лица, 
неизготвени експертизи, отвод на в.л.,  назначаване на тройни експертизи. 
Други причини са: разглеждане на делата по реда на ГПК отменен; спиране 
многократно на производството, на различни основания; конституиране на 
нови страни – наследници; отмяна хода по същество на делото и насрочване 
за разглеждане в о.с.з.;  нередовна процедура по призоваване; не малкия брой 
дела с предмет делба и вещни искове. 

  
                   - ОБЯВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ИЗВЪН СРОКА по чл. 235, 
ал. 5, изр. първо ГПК  
                     
                   Обявените съдебни актове извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо 
ГПК през 2009 г. - 15 бр. /14 бр. на съдия Стоянова, 1 бр. на съдия Илиев/, а 
през 2010 г. - 22 бр., всичките на съдия Стоянова:   
  - гр.д. № 371/2009 год., обр. на 02.06.2009 г., на доклад на съдия 
СТОЯНОВА, облигационен иск. В с.з. от 20.10.2009 г. е даден ход на делото по 
същество, решението е обявено на 23.12.2009 г.; 
  - гр.д.№ 759/2009 год., обр. на 16.09.2009 г., на доклад на съдия 
СТОЯНОВА, по чл. 30 ЗЗДет. В с.з. от 27.10.2009 г. е даден ход на делото по 
същество, решението е обявено на 28.12.2009 г.; 
  - гр.д.№ 463/2009 год., обр. на 07.07.2009 г., в деня на постъпване 
на ИМ в съда, на доклад на съдия СТОЯНОВА, жалба по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ. В 
с.з. от 22.12.2009 г. е даден ход на делото по същество, решението е обявено на 
13.04.2010 г.; 
                     - гр.д.№ 464/2010 год., обр. на 16.04.2010 г., на доклад на съдия 
СТОЯНОВА. В с.з. от 21.09.2010 г. е даден ход на делото по същество, 
решението е обявено на 21.12.2010 г.; 
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    - гр.д.№ 310/2010 год. В с.з. от 25.05.2010 г. е даден ход на делото 
по същество, решението по първа фаза на делбата е обявено на 13.08.2010 г. 
Делото е висящо, насрочено за 21.02.2011 г.; 
 
    Като обективна причина за забава в обявяване на решенията 
през второто полугодие на 2010 г. следва да се отчете, честото ползване от 
съдия СТОЯНОВА на платен годишен отпуск от минали години, предвид 
излизането й в отпуск поради бременност, раждане и отглеждане на малко 
дете, считано от 27.12.2010 г. 
 

           - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  
 

 От изисканата справка  и проверка по срочната книга се установи, 
че през 2009 год. по едно дело е отменен хода по същество, а през 2010 г. - по 
две дела: 
                    - гр.д.№ 168/2009 год., обр. на 06.03.2009 год., пр. основание чл. 
415, ал.1 ГПК, вр. чл. 410 ГПК, на доклад на съдия ЙОЛОВА, впоследствие на 
съдия ГЕТОВ. В с.з. от 22.10.2009 г. е даден ход по същество, отменен с 
определение от з.з. на 17.11.09 г., тъй като съдът е констатирал, че не е 
изпълнена процедурата по чл. 131 и сл. ГПК, както и че не е направен доклад 
по делото, съобразно разпоредбата на чл. 145, ал. 3 и чл. 146 ГПК. В с.з. от 
16.02.10 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 18.03.2010 г.; 
                    - гр.д.№ 245/2010 год., ИМ е постъпила в съда на 02.03.2010 г., на 
доклад на съдия СТОЯНОВА. Делото е обр. на 10.03.2010 г., когато е 
постановено разпореждането по чл. 131 ГПК. В с.з. от 25.05.2010 г. е даден ход 
по същество, отменен с определение в з.з. на 25.05.10 г. за изясняване на 
фактите и обстоятелствата по делото /по делото не е изготвена допусната 
съдебно-счетоводна експертиза/.  В с.з. от 21.06.10 г. е даден ход по същество, 
решението е обявено на 27.08.2010 г.; 
  - гр.д.№ 470/2010 год., ИМ е постъпила в съда на 14.04.2010 г. , на 
доклад на съдия ИЛИЕВ, иск по чл. 108 ЗС. Делото е обр. на 19.04.2010 г. В с.з. 
от 22.07.2010 г. е даден ход по същество. С определение, постановено в з.з. от 
30.08.2010 г., съдът е отменил хода по същество и е възстановил на осн. чл. 64, 
ал. 2 ГПК срока за подаване на отговор на ИМ по чл. 131 ГПК. С определение 
в з.з. от 21.09.2010 г. съдът е отменил на осн. чл. 253, пр. последно ГПК 
определението за възстановяване на срока за подаване на отговор на ИМ и е 
разпоредил на осн. чл. 66, ал. 1 ГПК да се изпрати препис от молбата на 
насрещната страна за отговор в едноседмичен срок. Към момента на 
проверката делото е висящо, насрочен за 09.03.2011 г. 
  

           Броят на  делата  с отменен ход по същество е  незначителен, но 
при всичките отмяната е по инициатива на съда, поради допуснато 
процесуално нарушение или за допълнително изясняване на факти и 
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обстоятелства, което свидетелства за недобра предварителна подготовка и 
липса на задълбочено проучване на делото от съдията-докладчик. 

 
   СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА – общо 10 дела 
 
                    Проверката констатира, че към 31.12.2010 г. в РС-Ботевград има 10 
дела,  производството по които е спряно на различни правни основания, така 
например: 
                    - гр.д. № 547/2000 год., обр. на 17.11.2000 год., делба, на доклад на 
съдия НИКОЛОВА. В с.з. от 21.11.02 год. производството по делото е спряно, 
на осн. чл. 182, ал. 1, б.”е” ГПК /отм./. Делото своевременно е администрирано, 
правени са съответните справки, последната е от м. януари 2011 г.; 
   - гр.д. № 299/2009 год., обр. на 11.05.2009 год., иск по чл. 108 ЗС, 
на доклад на съдия ГРЕБЕНАРОВА. В с.з. от 10.05.2010 г. съдът е спрял 
производството по делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Справка за 
движението на преюдициалното дело е направена през м. декември 2010 г.; 
   - гр.д.№ 875/2004 г., ИМ е постъпила в съда на 13.12.2004 г., 
оставена б. дв., с указания за изпълнение в срок. Делото е обр. на 27.12.2004 г., 
след отстраняване на нередовността. В с.з. от 10.05.2005 г. съдът е спрял 
производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК /отм./. Правени са 
ежегодно писмени справки по движението на преюдициалното дело, 
последната от която е от м. юни 2010 г.; 
                    - гр.д. № 521/2005 год., обр. на 03.10.2005 год., иск , на доклад на 
съдия ЦВЕТКОВА. В с.з. от 27.05.2009 год. съдът е спрял производството по 
делото, на осн. чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК /отм./. Извършвани са писмени справки 
по движението на преюдициалния спор, последната е от м. февруари 2011 г.; 
  - гр.д.№ 150/2010 г., ИМ е постъпила в съда на 12.01.10 г., на 
доклад на съдия СТОЯНОВА. На 15.01.10 г. ИМ е оставена б. дв., с дадени 
указания за изпълнение в срок. На 16.02.10 г. е постановено разпореждане по 
чл. 131, ал.1 ГПК, като на същата дата делото е образувано, с пр. основание чл. 
59, ал.1 ЗЗД. С определение в з.з. от 07.04.10 г. производството по делото е 
спряно, на осн. чл. 229, ал.1, т.4 ГПК. Правени са справки по движението на 
преюдициалния спор, последната от които е от м. януари 2011 г. 
 
            При проверката на спрените дела се установи, че същите са 
администрирани своевременно от съдията-докладчик, като регулярно са 
изисквани справки  по движението на преюдициалния спор. 
 
                    ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 390 ГПК   
                    
          Дела, образувани по чл. 390 ГПК са: през 2009 год. - 10 бр., през 
2010 г. - 11 бр., при проверката на които се установи следното:             
                    - ч.гр.д. № 257/2009 год., обр. на 14.04.2009 год., на доклад на 
съдия ЦВЕТКОВА, като с.д. съдът е допуснал исканото обезпечение и е 
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определен двуседмичен срок за предявяване на иска. Съдът не е определил 
парична гаранция, тъй като е приел, че бъдещия иск е подкрепен с убедителни 
писмени доказателства. С определение от 29.07.2010 г. съдът е отменил 
допуснатото обезпечение, поради непредставяне на доказателство за предявен 
в срок иск; 
 - ч.гр.д. № 214/2010 г., обр. на 26.02.2010 г., на доклад на съдия 
СТОЯНОВА. С разпореждане от с.д. съдът е указал да се издаде на молителя 
исканото съдебно удостоверение, като на 26.02.10 г. по делото е постъпило 
доказателство, във вр. с издаденото съд. удостоверение. С определение от 
01.03.2010 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, определил е 3-седмичен 
срок за предявяване на бъдещия иск. От 01.03.2010 г. е издадена обезпечителна 
заповед, получена в с.д. от молителя. По делото има представено доказателство 
за предявен в срок иск.  
  
         Проверката на делата, образувани по реда на чл. 390 ГПК 
установи, че са спазени правилата на местната и родова подсъдност, но по 
част от делата не е спазен срока по чл. 395, ал. 2 ГПК, тъй като 
произнасянето по молбата е в срок от няколко дни /до 3 дни/ след 
постъпването й в съда.   

 
 ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА 
НА ДЕТЕТО И ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ 
 
  През 2009 год. и през първото тримесечие на 2010 год. са 
образувани и разгледани общо 54 дела по реда на Закона за закрила на детето 
/ЗЗДет./. Проверката на случайно избрани дела, установи:   
                     - гр.д. № 15/2009 год., обр. на 13.01.2009 год.,/молбата е постъпила 
на 12.01.09 г./, по чл. 28 ЗЗДет., на доклад на съдия ГРЕБЕНАРОВА. В с.з. от 
04.02.2009 г. и 09.03.09 г. ход на делото не е даден, поради нередовна 
процедура по призоваване. В с.з. от 08.04.09 г. е даден ход по същество, съд. 
решение е обявено на 17.04.2009 г.; 
                     - гр.д. № 435/2010 год., обр. на 12.04.2010 год., по чл. 30а ЗЗДет., 
на доклад на съдия ЦВЕТКОВА. С разпореждане от същата дата съдия-
докладчикът е разпоредил назначаване на особен представител на малолетното 
дете и е насрочил о.с.з. за 10.05.10 г., когато е даден ход  по същество и веднага  
е обявено решението.  
 
                    Проверката установи, че при  делата, образувани  по реда на чл. 
28 от Закона за закрила на детето /ЗЗДет./, не е спазван срока по чл. 28, ал. 3 
ЗЗДет., тъй като искането не е разглеждано незабавно в открито заседание, 
а същото е насрочвано в срок до един  месец. По приключилите дела съдът се 
е произнасял с решение в срока по чл. 28, ал. 4 ЗЗДет. 
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   През 2009 год. са образувани и разгледани 6 бр. по Закона за 
защита от домашно насилие /ЗЗДН/, а през 2010 г. са образувани и разгледани 
13 дела. Проверката на случайно избрани дела, установи:   
   
  - гр.д. № 65/2010 год., обр. на 20.01.2010 год., по чл. 12 - 19 ЗЗДН, 
на доклад на съдия ИЛИЕВ. На 20.01.10 г. е разпоредено да се изпрати препис 
от молбата на ответника. На 19.02.10 г. е проведено първото с.з., отложено по 
доказателствата. На 19.03.10 г. – отложено за произнасяне на решение; 25.03.10 
год., даден е ход по същество, обявено е решението и е издадена заповед за 
защита;   
  - гр.д. № 420/2010 год., обр. на 08.04.10 г., по чл. 12 - 19 ЗЗДН, на 
доклад на съдия СТОЯНОВА. С разпореждане от 08.04.09 г., молбата е 
оставена без дв., на 19.04.09 г. е представена молба-уточнение. На с.д. е 
разпоредено да се изпрати препис от молбата на ответника и е насрочено 
делото. Първото с.з. е проведено на 18.05.09 г., отложено по доказателствата. В 
с.з. на 01.06.10 г. е даден ход по същество на делото и е обявено решението. 
Издадена е заповед за защита; 
  - гр.д. № 1485/2010 год., обр. на 19.10.10 г., по чл. 12 - 19 ЗЗДН, на 
доклад на съдия ЦВЕТАНОВ. С разпореждане от 19.10.10 г., молбата е 
оставена б. дв., на 27.10.10 г. е представена молба-уточнение. С разпореждане 
от 28.10.10 г. е изпратен препис от молбата на ответника и е насрочено делото. 
Първото с.з. е проведено на 18.11.10 г., отложено по доказателствата; 25.11.10 
год. е даден ход по същество и е обявено решението, изд. е заповед за защита. 
 
      Проверката установи, че делата, образувани по реда на ЗЗДН 
съдът е насрочвал о.с.з. в срока, визиран в чл. 12, ал. 1 ЗЗДН - не по-късно от 
30 дни от деня на постъпване на молбата. Магистратите от РС – Ботевград  
са се произнасяли с решение в открито заседание, съгл. чл. 15, ал. 1 ЗЗДН. 
        
                    БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА  по чл. 310 ГПК   
 
                    През 2009 год. са  образувани и разгледани 22 бр. дела по реда на 
чл. 310 ГПК и 25 бр. дела по СК – издръжка или за изменение на издръжка. 
През 2010 год. са образувани и разгледани - 51 бр. по КТ и 31 бр. дела, по СК.  
                   Проверката на случайно избрани дела, установи:                       
                    - гр.д. № 187/2009 год., обр. на 23.03.2009 год., иск по чл. 128 КТ, 
на доклад на съдия ЙОЛОВА, след това съдия ГЕТОВ. На 23.03.09 г. е 
изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 12.05.09 г.  
Определението на съда по чл. 312 ГПК е от 12.05.09 г., изготвен е доклад по 
делото, съобщен на страните. Първото с.з. е проведено на 28.05.09 г., отложено 
по доказателствата. В с.з. на 25.06.09 г. са допуснати допълнителни задачи на 
в.л., отложено за 16.07.09 г., отложено за разпит на допуснат свидетел за 
08.10.09 г., когато е даден ход по същество, съдът е постановил, че ще се 
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произнесе с решение на 22.10.09 г., на която дата е обявено решението - 
спазени са всички процесуални срокове;  
                    - гр.д. № 772/2009 год., обр. на 18.09.2009 г., иск за увеличение на 
издръжка, на доклад на съдия СТОЯНОВА. На 25.09.09 г. е изпратен препис от 
ИМ на ответника за отговор, представен на 22.10.09 г. Разпореждането по чл. 
312 ГПК е от 05.11.09 г., изготвен е доклад по делото, съобщен на страните. 
Първото с.з. е проведено на 24.11.09 г., даден е ход по същество, съдът е 
постановил, че ще се произнесе с решение на 08.12.09 г.,  решението е обявено 
на 30.12.09 г. – не е спазен срока по чл. 312, ал. 1 и срока по чл. 316 ГПК; 
                    - гр.д. № 582/2010 год., обр. на 17.05.2010 год., по чл. 222, ал. 1 КТ, 
доклад на съдия ИЛИЕВ. ИМ е подадена на 15.05.10 г. и на 17.05.10 г. е 
изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 24.06.10 г. От 
29.06.10 г. е разпореждането по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад, съобщен на 
страните. Първото с.з. е проведено на 22.07.09 г., даден е ход по същество, 
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 30.07.09 г., решението е 
обявено на 30.07.10 г. – не е спазен срока по чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК; 
  - гр.д. № 1225/2010 год., обр. на 18.08.10 г., по чл. 128 КТ, на 
доклад на съдия СТОЯНОВА. ИМ е подадена на 16.08.10 г., на 18.08.10 г. е 
изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 20.09.10 г. На 
23.09.10 г. е постановено разпореждането по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад по 
делото, връчен на страните. Първото с.з. е проведено на 18.10.10 г., даден е ход 
по същество, съдът е постановил, че ще обяви решението на 01.11.10 г., 
решението е обявено на 02.11.2010 г. - не е спазен срока по чл. 312, ал. 1, т. 1 
ГПК; 
  - гр.д. № 1521/2010 год., обр. на 20.10.2010 г., иск за издръжка, на 
доклад на съдия ЦВЕТКОВА. На 20.10.10 г. е разпоредено да се изпрати 
препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 02.12.10 г. С 
разпореждане от 03.12.10 г. е изготвен доклад на делото, съобщен на страните.  
На 20.12.10 г. е проведено първото с.з., постигната е спогодба, одобрена от 
съда – спазени са проц. срокове; 
  - гр.д. № 413/2010 год.,  обр. на 01.04.10 г., по чл. 344 КТ, на 
доклад на съдия ИЛИЕВ, след това ЦВЕТАНОВ. На 30.03.10 г. е изпратен 
препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 30.04.10 г.  С 
разпореждане от 12.05.10 г. е изготвен доклад по делото, съобщен на страните. 
Първото с.з. е проведено на 03.06.10 г., не е даден ход на делото, по постъпила 
молба от проц. представител на ответника. Проведени са с.з. на: 17.06.10 г., 
01.07.10 г., като на 23.09.10 г. е даден ход по същество, съдът е постановил, че 
ще се произнесе с решение на 08.10.10 г. и на с.д. е обявено решението.  На 
05.11.10 г. е постъпила молба по чл. 250, ал. 1 ГПК - допълване на решение. На 
02.12.10 г. съдия ЦВЕТАНОВ е провел с.з.  и е постановил, че ще се произнесе 
с решение на 30.12.10 г., като в с.д. е обявено решението за допълване на 
диспозитива. На 30.12.10 г. отново е постъпила молба по чл. 250, ал. 1 ГПК, 
решението е постановено на 04.02.11 г.  



 18

 
             Проверката на делата, образуван по реда на бързото 
производство установи, че с малки изключения, делата са администрирани 
своевременно. По някои от делата не е спазван срока, визиран в чл. 312, ал. 1, 
т. 1 ГПК – констатираната забава в насрочване на делото е в рамките на 3 – 
5 дни. С изключение на две дела, съдът е обявявал решението си с мотивите в 
двуседмичен срок, спазвайки  разпоредбата на чл. 316 ГПК. 
 
             ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
  
             През 2009 год.,  в РС – Ботевград  са  образувани и решени 267  бр. 
по реда на чл. 410 ГПК и 186 бр. дела по чл. 417 ГПК. През 2010 год. са 
образувани и решени 817 бр. дела по чл. 410 ГПК и 806 дела по чл. 417 ГПК.  
Проверката на случайно избрани дела, установи:  
                     - ч.гр.д. № 339/2009 год., обр. на 26.05.2009 год., по чл. 410 ГПК, 
на доклад на съдия ЙОЛОВА. Заповедта за изпълнение е изд. на 11.06.09 г. 
Съобщението до длъжника връчено на 25.06.09 г., не е постъпило възражение. 
На 11.07.09 г. е издаден ИЛ, има надлежно отбелязване върху заповедта за 
изпълнение за изд. ИЛ; 
 - ч.гр.д. № 533/2009 год., обр. на 21.07.2009 год., по чл. 410 ГПК, 
на доклад на съдия ЦВЕТКОВА. Заповедта за изпълнение е изд. на 27.07.09 г., 
съобщението до длъжника връчено на 29.07.09 г. Не е постъпило възражение, 
на 14.08.09 г. е изд. ИЛ, има надлежно отбелязване върху заповедта за 
изпълнение за изд. ИЛ;  

- ч.гр.д. № 668/2010 год., обр. на 02.06.2010 г., по чл. 410 ГПК, на 
доклад на съдия ИЛИЕВ. На 03.06.10 г. е изд. заповед за изпълнение, на 
17.06.10 г. е постъпило възражение от длъжника. С разпореждане от 17.06.10 
г., съдът е указал на заявителя, че в едномесечен срок може да предяви иск за 
установяване на вземането си, както и да представи доказателства за това в 
същия срок. Съобщението от заявителя е получено на 05.07.10 г., не е 
представено док. за предявен иск. С разпореждане от 01.10.10 г. съдът е 
обезсилил изд. заповед за изпълнение; 

- ч.гр.д. № 1043/2010 год., обр. на 12.07.2010 г., по чл. 410 ГПК, на 
доклад на съдия ЦВЕТКОВА. Заповедта за изпълнение е изд. на 13.07.10 г. 
съобщението до длъжника връчено на 16.11.10 г. На 18.11.10 г. е постъпило 
възражение. На 01.12.10 г. съдът е указал на заявителя, че в едномесечен срок 
може да предяви иск за установяване на вземането си, както и да представи 
доказателства за това в същия срок. На 21.01.11 г. е представено доказателство 
за предявен иск. С разпореждане от 26.01.11 г., съдът е указал, да се приложи 
заверен препис от влязъл в сила съдебен акт от гр.д. № 150/2011 г. – исковото 
производство между страните; 
  - ч.гр.д. № 1774/2010 год., обр. на 18.11.10 г., по чл. 410 ГПК, на 
доклад на съдия ЦВЕТАНОВ. Заповедта за изпълнение е изд. на 18.11.10 г. 
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Съобщението до длъжника върнато в цялост. С разпореждане от 13.12.10 г. е 
указано на заявителя да представи справка за трите имена на длъжника. На 
25.01.11 г. е подадена молба за изд. на СУ, на с.д. е изискана сл. справка. На 
27.01.11 г. е разпоредено на връчителя за извърши връчване чрез залепване. На 
08.02.11 г. е постъпило възражение. С разпореждане от 17.02.11 г., съдът е 
указал на заявителя, че в едномесечен срок може да предяви иск за 
установяване на вземането си, както и да представи доказателства за това в 
същия срок; 

- ч.гр.д. № 962/2010 год., обр. на 05.07.10 г., по чл. 410 ГПК, на 
доклад на съдия СТОЯНОВА. Заповедта за изпълнение е изд. на 06.07.10 г. 
Съобщението до длъжника върнато в цялост. Изд. е СУ на заявителя, 
съобщението връчено чрез залепване на 27.12.10 г. На 07.02.11 г. изд. ИЛ - не е 
получен, поради което няма надлежно отбелязване върху заповедта за 
издаването му; 

- ч.гр.д. № 2121/2010 год., обр. на 29.12.10 г., по чл. 410 ГПК, на 
доклад на съдия ПАМУКОВА. Заповедта за изпълнение е изд. на 29.12.10 г. 
Съобщението до длъжника връчено на 31.01.11 г., не е постъпило възражение. 
На 16.02.11 г. е изд. ИЛ - не е получен, поради което няма надлежно 
отбелязване върху заповедта за издаването му; 
                    - ч.гр.д. № 19/2009 год., обр. на 16.01.2009 год., по чл.417, т.2 ГПК, 
на доклад на съдия ЦВЕТКОВА. С разпореждане от с.д. заявлението е оставено 
без движение, с дадени конкретни указания за изпълнение в едноседмичен 
срок. На 27.01.2009 г. е постъпило ново заявление, а на 05.02.09 г. е издадена 
заповед за изпълнение и изп. лист. Върху заповедта за изпълнение и 
представения документ, на осн. чл. 418, ал.2, изр. второ ГПК, е направено 
отбелязване по чл. 418, ал.2, изр. второ ГПК; 
                    - ч.гр.д. № 491/2009 год., обр. на 09.07.2009 год., по чл.417, т.2 
ГПК, на доклад на съдия ЙОЛОВА. На 20.07.2009 г. е издадена заповед за 
изпълнение и изп. лист. Върху заповедта за изпълнение и представения 
документ, на осн. чл. 418, ал.2, изр. второ ГПК, е направено отбелязване за 
издадения ИЛ и паричната сума,  дата на издаване и подпис;  
                  - ч.гр.д. № 544/2009 год., обр. на 23.07.2009 г., по чл. 417, т. 9 ГПК, 
на доклад на съдия ГРЕБЕНАРОВА. С разпореждане от с.д. заявлението е 
оставено без движение, с дадени конкретни указания за изпълнение в 
едноседмичен срок. На 07.10.2009 г. е постъпила молба по изпълнение 
указанията на съда, на 03.12.09 г. е издадена заповед за изпълнение и изп. лист. 
Върху заповедта за изпълнение и оригинала на запис на заповед е направено 
отбелязване за издадения ИЛ и паричната сума,  дата на издаване и подпис;  
                    - ч.гр.д. № 176/2010 год., обр. на 22.02.2010 год., по чл. 417, т.3 
ГПК, на доклад на съдия ЦВЕТКОВА. С разпореждане от 23.02.10 г. 
заявлението е оставено без движение, с дадени указания за изпълнение в срок. 
На 15.03.10 г. е постъпила молба с изпълнени указания и на 16.03.10 г. е 
издадена заповед за изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение и 



 20

оригинала на нотариалния акт е направена отбелязване за издадения ИЛ и 
паричната сума, датата на издаване и подпис; 
  - ч.гр.д.№ 397/2010 г., обр. на 31.03.2010 г., по чл. 417, т.2 ГПК, на 
доклад на съдия ИЛИЕВ. На 06.04.2010 г. е издадена заповед за изпълнение на 
парично задължение и изпълнителен лист, за което е направена надлежна 
отметка, съгл. разпоредбата на чл. 418, ал. 2, изр. второ ГПК. 
 
    Делата, образувани по реда на заповедното производство се 
разпределят на случаен принцип, равномерно между съдебните състави. По 
всички производства е спазена местната подсъдност  по чл. 411, ал. 1 ГПК. С 
малки изключения, съдиите са спазвали срока по чл. 411, ал. 2 ГПК – съдът е 
разглеждал заявлението и издавал заповед за изпълнение в тридневен срок. 
Издадените заповеди за изпълнение съдържат предписаните от ГПК 
реквизити.  
 
 
            ИЗВОДИ: 
 
                    Организационното и административно ръководство в РС -
Ботевград,  осъществявано от председателя е на добро ниво.  
                    Съдебните служители и съдебния деловодител са добре обучени, с 
компютърни умения и изпълняват всички задачи качествено и в срок. 
                    Всички деловодни книги са четливо водени, с отразяване 
изискуемите се данни, съгласно ПАРОАВАС. Констатираните пропуски при 
водене на книгите са малко, подробно посочени по-горе в акта.  
                    Преустановена е практиката, образуването на делата да става след 
изпълнение указанията за отстраняване нередовностите на ИМ и другите 
книжа от съдията докладчик. 
  Похвална е наложената практика, по всяко свършено дело да 
се извършва контрол относно внесената ДТ, правилно ли  е определен нейния 
размер, има ли наложени на страните такси, глоби и разноски в полза на съда, 
респективно издадени ли са изпълнителни листове, с подпис на служителя 
извършил проверката. 
                    Основна причина за висящите производствата е неявяване на 
вещите лица, наложило тяхната замяна, неизготвяне на експертизи в срок, 
отвод на в.л., назначаване на тройни експертизи. Други причини са: недаване 
ход на делото, поради нередовна процедура по призоваване, спиране 
производството по делата при хипотезите на чл. 229, ал. 1 ГПК, отлагане на 
съдебни заседания, по изявено становище на страните за постигане на 
спогодба; производства по дела, образувани по реда на ГПК отменен. 
                    Похвална е срочността на магистратите, при произнасяне по 
постъпилите книжа по делата – в дена на постъпването им или до 2-3 дни, 
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както и срочността при постановяване на определението по чл. 140 ГПК – в 
рамките на 3-5 дни от  изтичане срока по чл. 131, ал. 1 ГПК.  

Следва да се положат усилия за стриктно спазване срока по чл. 395, 
ал. 2 ГПК - молбата за допускане на обезпечение трябва да се разрешава в деня 
на подаването й.   
 Проявяван е стремеж за спазване кратките процесуални срокове, 
визирани в Глава двадесет и пета, като констатираната забава (3 – 5 дни) е при 
насрочване на първото с.з. - чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК. В изолирани случаи се 
констатира забава при постановяване на съдебния акт – неспазване срока по 
чл. 316 ГПК. 
            
                     С оглед направените констатации и изводи ИВСС отправя 
следните  
            
   ПРЕПОРЪКИ: 
            
                    1. Председателят на РС - Ботевград да вземе необходимите 
мерки  и набележи конкретни мероприятия  относно:   
                     - спазване процесуалните срокове, визирани в Глава двадесет и 
пета ГПК; 
  - спазване разпоредбата на чл. 235, ал. 5, изр. първо, във вр. с 
чл. 13 ГПК при постановяване съдебните актове; 
  - спазване разпоредбата на  395, ал. 2 ГПК; 
   - спазване разпоредбата на чл. 103, ал. 3 ПАРОАВАС -
резултатът по решените дела да се отразява  от съдията докладчик. 
 
              2. Председателят на РС - Ботевград, с оглед отлагането на 
съдебни заседания, поради неявяване на вещи лица, отвод на вещи лица и 
неизготвяне на експертизи, да свика общо събрание, на което да се 
обсъдят конкретни мерки за преодоляване на този проблем.   
 
  В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 
2, във вр. с ал. 4 ЗСВ,  председателят на РС – Ботевград да уведоми главния 
инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в изпълнение на 
препоръките. 
 
                    Настоящият акт да се изпрати на председателя на РС – Ботевград, 
на председателя на ОС – София и  на представляващия Висшия съдебен съвет. 
         
 
                                                    ИНСПЕКТОР: ………………………….. 
                                                                             /МАРИЯ  КУЗМАНОВА/    
 


