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        Проверката в РАЙОНЕН СЪД – КОСТИНБРОД  по гражданските 
дела е извършена в изпълнение на Заповед № ПП–01-2/27.01.2011 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 - София. 
                     Проверката бе извършена за периода 02.02.2011 до 04.02.2011 год., 
включително от инспектор МАРИЯ КУЗМАНОВА и експертите АДРИАНА 
ТОДОРОВА и ИРИНА ЦАЧЕВА. 
                     Обхватът на проверката включва дейността на РС- Костинброд по 
образуването и движението на гражданските дела за 2009 и 2010 год.  
                     Съгласно изготвения план на проверяващите бяха предоставени 
справки от електронната деловодна система, годишните доклади на съда за 
2009 и 2010 год. със статистическите таблици и отчети и произволно посочени 
граждански дела.  
            Административното ръководство на РС – Костинброд се 
осъществява от председателя на съда ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ИВАНОВ.  
                     По щатно разписание през 2009 г., съдът е имал 4 съдийски 
бройки, всички заети, 1 държавен съдебен изпълнител и 1 съдия по 
вписванията. С протоколно решение № 37/01.10.2009 г. на ВСС за председател 
на съда е избран съдията от РС – Пирдоп, ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ИВАНОВ, 
встъпил на 20.10.2009 г., а с решение на ВСС по протокол № 42/29.10.2009 г. е 
увеличен съдийския щат с още една щатна бройка – съдия, на която е назначен, 
на осн. чл. 160 ЗСВ, ИВАЙЛО ХРИСТОВ РОДОПСКИ – предишен 
председател на съда. 
                     В края на 2009 г., съдиите в РС – Костинброд са: МАРИАНА 
СТАНКЕВА с 30 години магистратски стаж, ИВАЙЛО РОДОПСКИ с 13 
години магистратски стаж, СТЕФАН МАРКОВ СТОЙКОВ с 11 години 
магистратски стаж, ЛИЛИЯ  МАРКОВА РУНЕВСКА с 10 години 
магистратски стаж и председателя ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ИВАНОВ с 6 години 
магистратски стаж.  
                    И през 2010 г. Костинбродският  районен съд е с 5 съдийски 
бройки по щат, от които едната - председател, поименно изброените по-горе 
магистрати,  1 държавен съдебен изпълнител и 1 съдия по вписванията.    
                    През 2009 и през 2010 г. и понастоящем  има промени в съдийския 
състав, като част от  титулярите - съдии се командироват  в други съдилища  от  
региона на Софийски окръжен съд, а на тяхно място, в РС - Костинброд идват 
командировани районни съдии от същия регион. За проверявания период са 
командировани както следва:  
                    - съдия СТОЙКОВ  от 21.10.2009 г.  до  27.09.2010 г. в РС- Своге и 
от 1.01.2011 до 10.04.2011 г. в  РС- Пирдоп  
                   - съдия РОДОПСКИ  от 23.09.2010 г. до 23.12.2010 г. в РС- Пирдоп  
                   - съдия РУНЕВСКА  от 27.09.2010 г. до 27.03.2011 г. в ОС- София и  
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                   - от 10.01.2011 г. до 10.04.2011 г.от РС- Сливница в РС- Костинброд 
е командирована съдия  АКСИНИЯ АТАНАСОВА.   
                  Съдиите не са специализирани по материя, разглеждат граждански и 
наказателни дела, структурирани по състави. 
                  През 2009 год. и 2010 г. съставите са:    
                  І-ви  граждански /наказателен/  състав – МАРИЯНА СТАНКЕВА 
                  ІІ-ри граждански /наказателен/  състав – ИВАЙЛО РОДОПСКИ до 
23.09.2010 г. - командироването му в РС- Пирдоп, след което състава е  
занулен до края на 2010 г. и от 01.01.2011 г. е с титуляр ИВАЙЛО ИВАНОВ. 
                  ІІІ-ти граждански /наказателен/ състав – ЛИЛИЯ РУНЕВСКА до 
командироването й в ОС - София на 27.09.2010 г., след което поет от съдия 
СТЕФАН СТОЙКОВ до 01.01.2011 г. – командироването му в  РС -  Пирдоп и 
от 01.01.2011 г., поет от командированата от РС – Сливница, АКСИНИЯ 
АТАНАСОВА. 
                   ІV-ти граждански /наказателен/ състав – СТЕФАН СТОЙКОВ - до 
21.10.2009 г - командироването му в РС- Своге, след което поет от  ИВАЙЛО 
ИВАНОВ, след встъпването му като председател на РС - Костинброд до 
03.01.2011 г., след което е с титуляр ИВАЙЛО РОДОПСКИ.     

         От административния персонал на съда, трима деловодители са 
ангажирани с организацията по входиране, образуване, движение на 
гражданските дела и изпращането им  при обжалване на по-горната инстанция:  
деловодител регистратура е натоварен с входиране постъпващите книжа, ИМ и 
обвинителни актове, наред с „Бюро съдимост”, съдебен деловодител - с 
организацията по образуването и движението на  гражданските дела и третия 
съдебен деловодител  – с движението по решените, респективно свършените 
дела, въззивните,  респективно частните жалби  при обжалване.  

         По щат съдебните секретари са трима, а от 19.04.2010 г. – с 
уволнението на единия съдебен секретар – двама, като административният 
секретар влиза и в съдебно заседание.   

                   
                        І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ      

 
                     Организационното и административно ръководство на РС – 
Костинброд съгласно изискванията на чл. 80 ЗСВ е осъществявано до 
20.10.2009 г. от ИВАЙЛО РОДОПСКИ, а след това от ИВАЙЛО ИВАНОВ, 
избран от съдия в РС- Пирдоп  с  решение № 37/01.10.2009 г. на ВСС за 
председател на съда и встъпил на 20.10.2009 г. 
                      Заседанията на съдиите са по график – до два дни седмично, 
наложен с години. Заседателните дни на съдиите са съобразно ползването на 
двете зали в сградата на съда.  
                      По време на съдебната ваканция, съобразно графика за отпуските,  
със Заповед на председателя на съда по реда на чл. 329, ал. 3 ЗСВ, ежегодно се   
определят видовете дела за разглеждане:  бързите / заповедните  производства, 
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обезпеченията, делата по ЗЗДет. и ЗЗДН, разрешенията за теглене детски влог, 
разпоредителните сделки по СК при непълнолетни, процесуалните мерки по 
наказателните дела и УБДХ. Със заповедите за отпуск, председателят на съда  
определя и съдията по заместване, електронното разпределение на делата,  
включително администриране висящите дела на всички съдии по текущия 
доклад.     
                       Създадена е единна организация по образуване на делата и 
спазване принципа на случайния избор, след 20.10.2009 г. Всички граждански 
дела включително и бързите производства в момента на постъпването им се 
разпределят електронно от председателя на съда.  
                      Върнатите граждански дела от горните инстанции, са докладвани  
на председателя и на съдията произнесъл акта. Преди внасянето им в архив  
някои от тях са обсъждани между съдиите  за  съдебната практика. 
                      През 2009 год. и 2010 г. са  проведени по 3 общи събрания  между 
съдиите и служителите - протоколирани с обсъждане въпроси от оперативен 
порядък и изпълнение на служебни задължения. 
                      През 2009 г. са издадени 71 бр., а през 2010 г. - 124 бр. заповеди,  
във връзка с организацията на работа, заведени по номенклатурата за 
съхранение съдебните книжа в РС- Костинброд.    
                       

        ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  
НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
                     А. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО  
 
           На 13.10.2008 год. е инсталирана и от 01.01.2009 год. е действаща 
„Системата за управление на съдебните дела” /СУСД/ на  ”СИМЕНС”  ЕООД. 
Всички дела образувани след 01.01.2009 г. са въведени в електронната 
деловодна система, без висящите дела от минали години. От 01.01.2009 г. 
всички деловодни книги се водят едновременно на електронен и на хартиен 
носител.  
                     Постъпващите в съда книжа се приемат в деловодството от 
деловодител „Регистратура”  и след поставяне на дата и подпис се вписват във 
входящия дневник. Исковите молби и молбите, по които се образуват дела са 
сканирани и се въвеждат в електронната деловодна система от деловодителя, 
който ги докладва в същия ден от 14 до 14.30 ч. на председателя за определяне 
докладчика на принципа на случайния подбор и за образуването им в дела.  
Съдията докладчик следи за редовността на книжата и в случаите на оставяне 
ИМ без движение, молбите уточнения се приемат по вече образуваното дело.  
Бързите, заповедните производства, обезпеченията по чл. 390 ГПК, делата по 
ЗЗДет. и ЗЗДН, разрешенията за теглене детски влог, разпоредителните сделки 
по СК при непълнолетни, отказите от наследство и приемане по опис 
наследствата се разпределят чрез „случайния подбор”. Няма  граждански дела,  
които да се разпределят по дежурство.                
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                      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  с обозначение на корицата - датата за доклад. 
             При проверка на деловодните книги се установи, че всички  книги  
са водени за една  календарна година:  
             - входящият дневник за 2009 год. е със  1454 вписвания, а за  2010 
год. – 1794 вписвания. Води се на хартиен носител и в електронен вид с 
отразяване дата и час на постъпване и ежедневно се приключва съгласно 
разпоредбата на чл. 43 ПАРОАВАС. Въвеждат се всички документи и дела 
съобразно изискванията на чл. 38 ПАРОАВАС;   
              - изходящия дневник за 2009 год. е с отразени 244 изходящи 
документи, а за 2010 г. – 251, отразява се: „начин на изпращане на документа”;                
                     - постъпилите книжа, по които не се образуват дела и изходящите 
документи, се подреждат изрядно в отделни папки, съгласно чл. 11, т. 6  
ПАРОАВАС, от административния секретар; 
                     - азбучният указател за гражданските дела за 2009 г. е воден само 
на електронен носител и в края на годината е извършена разпечатка на хартиен 
носител, подредени в отделна папка, с номерация на страниците. За 2010 г. е 
воден само на хартиен носител.  Води се по азбучен ред, с описани трите имена 
на ищците /ответниците/, молители, заявители /длъжници/, наименованието 
/фирмата/ на ЮЛ, ЕГН /булстат/ с отразяване номер на гр. дело. Вписването на 
името на ответника е и с цел прецизност при извършване на справката; 
            - описната книга за гражданските дела се води по образец, за всяка 
календарна година. За 2009 г. е една - с вписани образувани 833, а през 2010 г. 
в две книги са вписани  образувани 1247 граждански дела. Правилно и четливо 
се попълват всички графи; 
            - книгата за откритите съдебни заседания /срочна книга/ през 2009 
г. са 4 бр. - за всеки състав /съдия/ поотделно. През 2009 г. насрочените 
заседания по състави са както следва:  І състав /СТАНКЕВА/ - 173, ІІ състав 
/РОДОПСКИ/ - 147, ІІІ състав /РУНЕВСКА/ - 164, ІV състав / СТОЙКОВ -    
154  до 20.10.2009 г./ и ИВАНОВ - 66 до 23.12.2009 г./. През 2010 г. се води 
една срочна книга, в която се отразяват заседанията на всички състави, като 
632 са общо насрочените граждански дела в открито с.з. В книгата се съдържа  
необходимата информация за статуса на насрочените дела, води се от 
съдебните секретари с четливо изписване данни за насрочените дела, преди 
заседанието. Всички графи се водят правилно с изключение на графа 11 - не се 
вписва датата на решението съгласно чл. 236, ал. 1, т. 1 ГПК, а прекратяването 
се отразява без словесно обозначение. Диспозитивите на решенията са 
изписани четливо, но не всички от тях подробно. За годишните отчети, с цел 
прецизиране справка ІІІ към ГО утвърдена от ВСС, в графа № 3 в срочната 
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книга се вписва и датата на определението по чл. 140 ГПК за насрочване на 
делото в с.з.; 
            - книгата за разпоредителните и закрити заседания през 2009 г. е  
водена за всеки състав /съдия/ или общо 4 книги с изписване пореден номер, 
номера на делото, дата на обявяване на акта и резултат, включително и 
процесуалните действия на съда от обездвижването. През 2009 г. са отразени 
разпоредителни и закрити заседания, както следва: І състав /СТАНКЕВА/ - 
145, ІІ състав /РОДОПСКИ/ - 130, ІІІ състав /РУНЕВСКА/ - 148 и ІV състав / 
СТОЙКОВ до 20.10.2009 г. – 125 и ИВАНОВ до 23.12.2009 г.- 58. През 2010 г. 
книгата е една, в която на всички състави се отразяват резултатите на общо 
1228 бр. закрити и разпоредителни заседания. През 2010 год. тази книга се 
води вече по образец, с попълване всички графи, но продължава да се вписва 
само вида на акта, а не резултата от заседанието;   
                    - регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 ГПК се води от 
подреждането на постановените решения в който през 2009 год. в три тома  са 
поставени всички 267 бр. съдебни решения, постановени по искови 
производства, вкл. и протоколите от с.з. за одобрените спогодби. От 01.01.2010 
г. регистърът се води в книга по образец, при спазени всички изисквания на чл. 
62, ал. 4 ПАРОАВАС, а заведения нов регистър от 01.01.2011 г. е изряден по 
отношение поредността на номерата в срочната книга;   
                    - разносната книга за 2009 г. е тетрадка, а за 2010 г. вече се води по 
образец, като и заведената нова за 2011 г. отразява движението на всички 
документи между съда, прокуратурата и РПУ – Костинброд; 
                    - книгата за получените и върнатите призовки за проверявания 
период е в три книги: едната започната на 11.05.2005 год. и завършена на 
23.10.2009 год.; втората до 08.03.2010 г. и третата която продължава и 
понастоящем. Правилно се отразява датата на получаване призовките, лицето 
комуто е връчена, начин  и дата на връчване и  датата на връщането  им; 
                    - календара за насрочените дела е общ за наказателните и 
гражданските дела, поддържа се от съдебния деловодител и съдържа 
информация за насрочените дела и всички заседания. Всеки петък заседанията 
с насрочените дела за следващата седмица се нанасят в сайта на съда;  
                    - архивна книга за гражданските дела се води за по няколко години,  
започната е на 20.05.2009 г. и продължава и към настоящия момент. За  2009 
год. са отразени като архивирани 452 бр. дела, а за 2010 г. - 1140. По всички 
архивирани 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 се води за 2009 в една книга, а 2010 г. и 2011 
год. е в една книга за вписване всички дела. През 2009 год. са разгледани 20, а 
през 2011 г. – 27 дела.   
                     
                       Б. ОБРАЗУВАНЕ  НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА  
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                       Гражданските дела се образуват веднага след разпределението им 
на определения докладчик. Със Заповед № РД-08-11/7.09.2009 г. председателят 
на съда И. РОДОПСКИ е наредил всички постъпили преписки да се въвеждат 
за разпределение по реда на тяхното постъпване и завеждане във входящия 
регистър. При проверката се установи, че ежедневно, съдебните книжа, след 
встъпването на председателя И. ИВАНОВ му се докладват за електронното 
разпределение. 
                      Програмата за„случайния подбор на разпределение” на делата е 
инсталирана в РС- Костинброд на 22.05.2006 год. на персоналните компютри 
на председателя и на административния секретар до 20.10.2009 г., като 
разпределението на делата е извършвано от председателя, а в негово отсъствие 
от определеното от него лице на компютъра на административния секретар. 
След встъпването на ИВАЙЛО ИВАНОВ, модула е инсталиран само на 
персоналния му компютър и вече разпределението на делата е осъществявано 
ежедневно от него или определеното лице, но в неговия кабинет, с прилагане 
разпечатка от протокола за случайното разпределение на делата по всяко дело, 
с подписа и името на разпределящия.      
              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.    
 
                       В. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
                       През 2009 год. в PC – Костинброд  са постъпили 833 бр. гр. дела, 
останали несвършени от предходни години 126 бр. дела, или общо за 
разглеждане 959 бр. дела. Свършените дела през 2009 год. са 847 бр., в срок до 
3 месеца – 770 дела, от които 754 с акт по същество. Прекратени производства 
- 93 бр. Несвършени към 31.12.2009 г. – 112 бр. Като материя преобладават 
делата по чл. 410 и 417 ГПК /заповедното производство/, делата по СК, 
облигационните искове, вещни искове, делбени дела и делата по КТ. 
  През 2010 год. в РС – Костинброд са постъпили 1247 бр. гр. дела, 
останали несвършени от предходни години 112 бр. дела, или общо за 
разглеждане 1359 бр. дела. Свършените дела през 2010 год. са 1248 бр., в срок 
до 3 месеца – 1162 дела, от тях 1092 са с акт по същество. Прекратени 
производства - 156 бр. Несвършени към 31.12.2009 г. – 111 бр. Като материя 
преобладават делата по чл. 410 и 417 ГПК /заповедното производство/, делата 
по СК, облигационните искове, вещни искове, делбени дела и делата по КТ. 
 
                      - 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, поставяне на допълнителни задачи по 
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допуснатите експертизи, оспорване на експертизи, неявяване на свидетели, 
конституиране на нови страни и др.  
                    
                     - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 
УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ – образувани преди 01.01.2009 г., както и 
след 01.01.2009 год. и неприключили към 31.12.2010 г.  
 
    1. Образувани след 01.01.2009 год. и неприключили към 
31.12.2009 г. – разгледани над 3 месеца. 
                    В изготвената справка за дела, образувани след 01.01.2009 г. и 
неприключили към 31.12.2009 г. са посочени  87 бр. дела, като 20 бр. дела са 
образувани след 01.10.2009 г.  

          Проверката установи, че повечето дела са приключили през 
първото тримесечие на 2010 год. Проверката на случайно избрани дела, 
установи: 
                    - гр.д. № 83/2009 год., обр. на 26.02.2009 год., по чл. 415, във вр. с 
чл. 410 ГПК, на доклад на съдия СТОЙКОВ, след това съдия ИВАНОВ. ИМ е 
подадена на 26.02.09 г. На 06.03.09 г. е разпоредено да се изпрати препис от 
ИМ на ответника за отговор. На 14.05.09 г., съдът е оставил ИМ без движение, 
с указания. На 08.06.09 г. е постъпила молба-уточнение и в същия ден е 
изпратен препис от молбата-уточнение на ответника за отговор. Съобщението 
е получено от  ответника на 22.06.09 г., не е представен отговор. На 27.08.09 г. 
е постановено определението по чл. 140 ГПК. Първото с.з. е проведено на 
16.10.09 г., не е даден ход на делото, постъпила е молба от вещото лице за нов 
срок за изготвяне на експертиза. На 17.11.09 г. съдия ИВАНОВ  дава ход на 
делото, изготвен е доклад, освободено е назначеното в.л. В с.з. на 03.12.09 г. е 
даден ход по същество, решението е обявено на 09.12.09 г.; 
    -  гр.д. № 159/2009 год., обр. на 01.04.2009 год., делба, на доклад на 
съдия РУНЕВСКА. ИМ е подадена на 31.03.09 г., на 02.04.09 г. е изпратен 
препис от ИМ на ответника, върнато в цялост на 11.05.09 г. На 18.08.09 г. е 
представено удостоверение за адреса на ответника и съобщението  му е 
връчено на 29.10.09 г. На 27.11.09 г. е представен отговор на ответника и отказ 
от наследствените имоти. На 30.11.09 г. съдът е указал на ответника, че следва 
да представи надлежно оформен отказ от право на собственост. На 11.01.10 г. е 
представена молба с доказателство, че ответника е починал. На 12.01.10 г.  
съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК. На 
12.07.09 г. постъпва молба за възобновяване на производството с   
удостоверение за наследници. На 22.07.10 г. са изпратени преписи на ищците 
от депозирания отказ на ответницата за становище. На 15.09.09 г. ищците 
представят молба за оттегляне на иска. С определение от 20.09.10 год., съдът е 
прекратил производството по делото, на осн. чл. 233 ГПК; 
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 - гр.д. № 321/2009 год., обр. на 11.06.2009 год., иск за ограничаване 
на родителски права, на доклад на съдия СТАНКЕВА. С ИМ е подадена молба 
за изд. на СУ за актуален адрес на ответника, гражданин на САЩ. На 11.06.09 
год. е изд. СУ. На 12.08.09 г. е представена молба и доказателство за адреса на 
ответника. Съобщението до ответника върнато в цялост на 30.10.09 г., с 
указания, че е напуснал адреса. На 03.11.09 г. е указано на ищеца да внесе 
депозит за назначаване на особен представител. С определение от 20.11.09 г. е 
изискан адвокат от Бюрото за правна помощ – САК (по факс), назначен на   
20.11.09 г. На 04.01.2010 г. е представен отговор от проц. представител на 
ответника. На 04.01.10 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК. 
Първото с.з. е проведено на 15.02.2010 г., даден е ход по същество, решението 
е обявено на 24.02.2010 г.; 

- гр.д. № 9/2009 год., обр. на 19.01.2009 год., по чл. 207, ал. 1, т. 1 
КТ, на доклад на съдия РОДОПСКИ, след това съдия СТОЙКОВ, след това 
съдия АТАНАСОВА. На 08.12.2008 г., ИМ е оставена б.дв., молба-уточнение е 
представена на 23.02.09 г. и в същия ден съдът след като е констатирал, че не 
са отстранени нередовностите е върнал ИМ и е прекратявайки  производството 
по делото. С определение от 17.04.09 г., СОС по ч.гр.д. № 294/2009 г., е 
отменил определението на КРС и е върнал делото за продължаване на 
съдопроизводствените действия. На 11.05.09 г.,ИМ е оставена б. дв. с указания. 
На 08.06.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 
19.06.09 г. На 10.07.09 г. е предявен насрещен иск, на 13.07.09 г. е  изпратен  да  
препис от насрещния иск на ищеца по първоначалния иск за отговор, 
представен на 17.08.09 г. На 08.09.09 г. е постановено определението по чл. 140 
ГПК. Първото с.з. е проведено на 28.10.09 г., изготвен е доклад и на осн. 229, 
ал. 1, т. 5 ГПК е спряно производството по делото, възобновено с определение 
от 27.10.2010 г. На 08.12.10 г. с.з. е отложено за 10.02.11 г., за разпит на 
нередовно призован свидетел; 

- гр.д. № 288/2010 год., обр. на 09.04.2010 год., по чл. 49 СК, на 
доклад на съдия ИВАНОВ, след това съдия РОДОПСКИ. На 13.04.10 г. ИМ е 
оставена без движение. На 06.07.10 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за 
отговор, съобщението върнато в цялост. На 09.08.10 г. е разпоредено да се 
извърши сл. справка за адреса на ответника, но не са намерени данни. На 
04.10.10 г. е постъпила молба от ищеца, на 05.10.10 г. е указано да се внесе ДТ 
за призоваване на ответника чрез ДВ. Първото с.з. е проведено на 25.01.11г., не 
е даден ход на делото за назначаване на особен представител, отложено за 
16.03.11 г.; 

- гр.д. № 550/2010 год., обр. на 01.07.2010 год., по чл. 45 ЗЗД, на 
доклад на съдия РУНЕВСКА, след това СТОЙКОВ, след това  АТАНАСОВА. 
На 01.07.10 г. е изпратен препис от ИМ на ответника, чийто отговор е 
представен на 06.08.10 г. От  11.08. 10 г. е  определението по чл. 140 ГПК. 
Проведени са с.з. на: 06.10.10 г., - отложено за изслушване на в.л. по 
допуснатата експертиза; 11.11.10 г., - отложено поради неявяване на в.л.; 
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26.01.2011 г., - отложено за запознаване на ответника с молбата за увеличение 
на иска за 23.03.11 г.  
 

 Проверката констатира, че основна причина, производството по 
делата да продължи над 3 месеца е невъзможност за връчване на съобщения 
и книжа на ответника, наложило оставяне ИМ без движение за актуален 
адрес; нередовно призоваване на страните; неизготвяне в срок експертизите 
от вещите лица; спиране на производството по делата на осн. чл. 229, ал. 1, 
т. 2 ГПК. Друга причина за забава на производствата е честата смяна на 
докладчици, което в някои случаи е довело до необосновано забавяне 
движението на делата. Определението по чл. 140 ГПК е постановявано в деня 
на постъпване на отговора на ответника или в рамките на 5 до 20 дни, в 
изолирани случаи до 30 дни, като първото с.з. е насрочвано за след около 1 
месец (без съдебната ваканция).  
 

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

Проверката констатира, че 21 бр. дела не са приключили към 
31.12.2010 г., от тях 8 дела са с предмет делба, 6 дела – вещни искове, 5 дела – 
облигационни искове, 2 дела – адм. характер. Проверката на някои дела, 
установи: 
    - гр.д. № 448/2001 год., обр. на 15.11.2001 г., по чл. 32, ал. 2 ЗС, на 
доклад на съдия РУНЕВСКА, след това СТОЙКОВ, след това АТАНАСОВА. 
На 01.10.01 г. ИМ е оставена без дв., на 13.11.01 г. е представена молба с 
изпълнени указания. На 11.12.01 г. е проведено първото с.з. През 2002 г. са 
проведени с.з. на: 22.01.02 г., 19..02.02 г., 26.03.02 г., 30.04.02 г., 09.07.02 г., 
22.10.02 г., 10.12.02 г. През 2003 г. са проведени 2 с.з., като в с.з. на 25.03.2003 
г., производството по делото е спряно, на осн. чл. 182, ал. 1 б. „г” ГПК. На 
02.02.2009 г. производството е възобновено и в една част е прекратено.  На 
25.03.09 г. е даден 6 месечен срок на ищците да представят удостоверение за 
наследниците на починалия ответник. Проведени са с.з. на: 09.12.09 г., 
10.02.2010 г., 21.04.10 г. на 19.05.10 г. и на 29.09.10 г. но не е даван ход, поради 
нередовна процедура по призоваване. На 01.10.10 г. е изискана сл. справка за 
адреса на единия ответник, но съобщението е върнато на 18.10.10 г. в цялост. В 
с.з. на 03.11.10 г. съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, 
б. „б” ГПК. Към момента на проверката не е изтекъл 6 - месечния срок; 

- гр.д. № 372/2008 год., обр. на 03.07.2008 г., вещен иск,  на доклад 
на съдия СТОЙКОВ, след това  ИВАНОВ, след това РОДОПСКИ. На 03.07.08 
г., ИМ е оставена б. дв., на 11.07.08 г. е указано  вписването й. На 30.07.08 г. са 
представени исканите от съда доказателства. С разпореждане от 01.09.08 г. е 
изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. На 30.09.08 г. е указано на 
ищците да представят док. за внесена ДТ. Изискани са данни от Общината за 
адрес на единия ответник, получени на 11.11.08 г., представени са 
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удостоверения за наследници, конституирани са нови ответници, като на 
20.11.08 г. е  указано на ищците да представят адреси за призоваване. 
Извършвани са действия по чл. 131 ГПК, 4 съобщения  са върнати в цялост. С 
определение от 30.12.09 г., съдия ИВАНОВ е констатирал, че ищцата не е 
отстранила в срок нередовността на ИМ, поради което я върнал  и прекратил 
производството по делото. С определение от 19.02.10 г.по ч.гр.д. № 148/2010 
г., СОС, е установил, че единият ответник, не е уведомен за прекратителното 
определение, поради което делото е върнато за връчване на определението и 
отново е изпратено на СОС.  С определение от 08.09.2010 г., по ч.гр.д. № 
790/2010 г., СОС е отменил определението за прекратяване и е върнал делото. 
На 14.09.10 г. делото е постъпило в съда, а  на 26.09.10 г. е указано на ищците 
да представят преписи от ИМ за наследниците на починалите ответниците. На 
04.10.10 г. е изпълнено указанието на съда, изпратени са преписи от ИМ за 
отговор. Към момента на проверката се изчакват съобщенията до ответниците 
(11), представен е  само един отговор;  

 - гр.д. № 380/2007 год., обр. на 22.06.2007 г., по чл. 45 ЗЗД, на 
доклад на съдия  СТАНКЕВА. На 22.06.07 г., делото е насрочено в с.з. на  
09.10.07 г., когато ИМ е оставена б. дв., а молбата – уточнение е от  15.10.07 г. 
Проведени са с.з. на: 20.11.07 г., не е даден ход на делото, по постъпила молба 
от ищеца; 11.12.07 г., 04.03.2008 г. и на 17.03.08 г.,  производството по делото е 
спряно на  осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.). През 2009 г. са изискани 2 
справки, през 2010 г. са изискани 3 справки от СРС, не е получен отговор. С 
разпореждане от 31.01.2011 г., съдът е задължил ищеца да представи 
доказателство  за движението на преюдициалния спор; 

- гр.д. № 683/2008 год., обр. на 01.12.2008 г., делба, на доклад на 
съдия РУНЕВСКА, след това съдия АТАНАСОВА. На 02.12.08 г. са  изпратени  
преписи от ИМ на ответниците (3) за отговор, като едното съобщение  е 
върнато в цялост, с отбелязване от 14.12.08 г., че лицето не живее на посочения 
адрес. На 12.01.2009 г. е указано на ищците да посочат актуален адрес на 
ответника, представен на 15.01.09 г. и на 21.01.09 г. е изпратен препис от ИМ,а 
на 17.04.09 г. е представен отговора. От 21.04.09 г. е определението по чл. 140 
ГПК с изготвен проект за доклад. Първото с.з. е проведено на 04.06.09 г., даден 
е ход по същество и съдът  обявил, че ще се произнесе с решение на 03.07.09 г.,  
на която дата то е обявено. На 29.10.09 г., съдът е насрочил делото по втората 
фаза на делта.Проведени са с.з. на:   02.12.09 г. , 03.02.2010 г. и на  17.03.2010 г. 
е даден ход по същество, на 01.07.10 г. е съставен разделителен протокол и в 
с.з. на 23.09.10 г. е даден ход по същество. С определение от 20.12.2010 г., 
съдът е отменил дадения ход по същество, установявайки, че в.л. не е дал 
заключение за поделяемостта на имотите и  насрочва делото за 23.02.11 г., като 
е поставена   допълнителна задача на в.л.  

 
 Проверката на делата установи, че основна причина 

производството да продължи по-дълго е предмета на делата – основно делби 
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и вещни искове. Друга причина е спиране на производството по делата, 
нередовна процедура по призоваване на страните. Независимо от посочените 
обективни причини считаме, че производствата по някои дел  би могло да се 
развие и в по-кратки срокове.  

 
                   - 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. - 43 бр. /съдия Стойков, съдия Руневска, съдия Станкева/, 
а през 2010 г. - 26 бр. /съдия Стойков, съдия Руневска, съдия Станкева/:   
  - гр.д.№ 51/2008 год., обр. на 07.02.2008 г., на доклад на съдия 
СТОЙКОВ, облигационен иск. В с.з. от 24.02.2009 г. е даден ход на делото по 
същество, решението е обявено на 27.08.2009 г.; 
                     - гр.д.№ 317/2007 год., обр. на 16.05.2007 г., на доклад на съдия 
СТАНКЕВА, пр. основание чл. 11, ал.2 ЗСПЗЗ. В с.з. от 07.04.2009 г. е даден 
ход на делото по същество, решението е обявено на 06.08.2009 г.; 
                     - гр.д.№ 733/2008 год., обр. на 17.12.2008 г., на доклад на съдия 
СТАНКЕВА, облигационен иск. В с.з. от 21.04.2009 г. е даден ход на делото по 
същество, решението е обявено на 21.07.2009 г., обезсилено от СОС по реда на  
инстанционния контрол, а делото върнато на КРС за произнасяне по 
предявения иск. В с.з. от 05.10.2010 г. е даден ход по същество, съд. решение е 
обявено на 01.11.2010 г.; 
   - гр.д.№ 574/2008 год., обр. на 17.10.2008 г., на доклад на съдия 
РУНЕВСКА, установителен иск. В с.з. от 05.02.2009 г. е даден ход на делото 
по същество, решението е обявено на 03.07.2009 г.; 
                     - гр.д.№ 736/2008 год., обр. на 20.11.2009 г., на доклад на съдия 
РУНЕВСКА, установителен иск. В с.з. от 24.02.2010 г. е даден ход на делото 
по същество, решението е обявено на 16.04.2010 г.; 
   

           - ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  
 

 От изисканата справка  и проверка по срочната книга се установи, 
че през 2009 год. по три дела е отменен хода по същество, а през 2010 г. - по 
седем дела: 
                    - гр.д.№ 303/2008 год., обр. на 04.06.2008 год., пр. основание чл. 
288, ал.12 КЗ, във  вр. чл. 45 ЗЗД, на доклад на съдия РУНЕВСКА. В с.з. от 
25.02.2009 г. е даден ход на делото по същество, отменен с определение от з.з. 
на 19.03.09 г., с оглед изясняване на фактите по делото. В с.з. от 30.09.09 г. е 
даден ход по същество, решението е обявено на 09.11.2009 г.; 
                    - гр.д.№ 630/2008 год., обр. на 03.11.2008 год., вещен иск, на 
доклад на съдия РУНЕВСКА. В с.з. от 17.02.2010 г. е даден ход на делото по 
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същество, отменен с определение от з.з. на 06.04.10 г. за уточняване 
обстоятелствата по делото.  Делото е висящо, насрочено за 10.02.2011 г.; 
  - гр.д.№ 165/2009 год., обр. на 02.04.2009 г., административен 
характер дело /жалба срещу решение на ОСЗ/, на доклад на съдия РУНЕВСКА. 
В с.з. от 17.03.2010 г. е даден ход на делото по същество. С определение, 
постановено в з.з. от 17.06.2010 г., съдът е констатирал, че е допуснал 
процесуално нарушение, поради което не са конституирани заинтересовани 
страни по делото, отменил е хода по същество и е насрочил делото в о.с.з. за 
13.10.2010 г. Към момента на проверката делото е висящо, насрочено за 
03.02.2011 г.; 
  - гр.д.№ 170/2010 г., на доклад на съдия РУНЕВСКА и гр.д.№ 
562/2009 г., на доклад на съдия РОДОПСКИ,  с отменен ход по същество, 
поради констатирани, в срока за произнасяне, процесуални нарушения на съда. 
 

                Отмяната хода по същество на проверените дела е по 
инициатива на съда, най-често поради допуснато процесуално нарушение  или 
за изясняване на факти и обстоятелства по делата, 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 31.01.2011 г. в РС-Костинброд има 
10 дела,  производството по които е спряно на различни правни основания, 
така например: 
                    - гр.д. № 151/2008 год., обр. на 26.03.2008 год., иск за собственост, 
на доклад на съдия СТОЙКОВ. В с.з. от 22.07.08 год. производството по 
делото е спряно, на осн. чл. 229, ал. 1, т.4 ГПК. От извършена писмена справка 
през м. януари 2010 г. е видно, че по преюдициалното дело има касационна 
жалба и същото е изпратено във ВКС;  
  - гр.д. № 15/2010 год., обр. на 11.01.2010 год., установителен иск, 
на доклад на съдия СТАНКЕВА. В с.з. от 16.03.10 г. съдът е спрял 
производството по делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Към момента на 
проверката не е правена справка за движението на преюдициалното дело; 
    -гр.д. № 448/2001 г., обр. на 15.11.2001 г., на доклад на съдия 
РУНЕВСКА, впоследствие на съдия СТОЙКОВ. В с.з. от 25.03.2003 г. съдът е 
спрял производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК /отм./, 
възобновено на 02.02.2009 г. В с.з. от 25.03.2009 г. съдът отново е спрял 
производството по делото, на осн. чл. 182, ал.1, б.”б” ГПК /отм./, поради смърт 
на един от ответниците. В с.з. от 03.11.2010 г. производството по делото е 
спряно, на осн. чл. 182, ал.1, б.”б” ГПК /отм./, с дадени указания до ищците в 
6-месечен срок да посочат правоприемници на починалия ответник с адреси за 
призоваване. Към момента на проверката не е изтекъл указания срок; 
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                    - гр.д. № 637/2007 год., обр. на 27.11.2007 год., иск за делба, на 
доклад на съдия РУНЕВСКА. В с.з. от 23.01.2008 год. е даден ход на делото по 
същество, отменен с определение от 04.02.08 г., а ИМ оставена без движение. 
В с.з. от 29.05.2008 г. е даден ход на делото по същество, отменен с 
определение от 26.06.2008 г., поради допуснато процесуално нарушение от 
страна на съда. В с.з. от 07.10.2008 г. съдът е спрял производството по делото, 
на осн. чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК /отм./. Няма извършвани писмени справки по 
движението на преюдициалния спор; 
  - гр.д.№ 816/2010 г., обр. на 28.09.2010 г., на доклад на съдия 
ИВАНОВ, облигационен иск. В с.з. от 30.11.2010 г. производството по делото е 
спряно, на осн. чл. 229, ал.1, т.1 ГПК. Към момента на проверката не е изтекъл 
6-месечния срок по чл. 231, ал.1 ГПК. 
 
            При проверката на спрените дела се установи, че същите са 
администрирани своевременно от  съдията-докладчик, но по част от делата, 
спрени на основание  чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК /отм./ или чл. 229, ал. 1,  т. 4 
ГПК, не  е изисквана  справка за движението на преюдициалния спор за период 
повече от една година. 
 
  ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 390 ГПК   
                    
           Дела, образувани по чл. 390 ГПК през 2009 год. - 6 бр., през 2010 г. 
- 16 бр., при проверката на които се установи следното:             
                    - ч.гр.д. № 615/2009 год., обр. на 12.10.2009 год., на доклад на 
съдия РУНЕВСКА. На 26.10.2009 г. е допуснато исканото обезпечение на 
бъдещ иск, посочен е размер на паричната гаранция и е определен едномесечен 
срок за предявяване на иска. По делото е представено доказателство за 
предявения в срок иск. На 08.02.2010 г. съдът е отменил допуснатото 
обезпечение, по молба, като е освободил внесената парична гаранция; 
                    - ч.гр.д. № 218/2009 год., обр. на 15.05.2010 год., на доклад на 
съдия СТАНКЕВА, като с.д. съдът е допуснал исканото обезпечение на бъдещ 
иск и е определен едномесечен срок за предявяване на иска. На 26.05.2009 г. 
пълномощник на молителя е получил определението, заедно с обезпечителна 
заповед, но в указания срок не е представено доказателство за предявен в срок 
иск. Съдът не е приложил разпоредбата на чл. 390, ал.3, изр. второ ГПК и не е 
отменил служебно допуснатото обезпечение;  
 - ч.гр.д. № 252/2009 год., обр. на 27.05.2009 год., на доклад на 
съдия РОДОПСКИ, като с.д. съдът е допуснал исканото обезпечение на бъдещ 
иск и е определен едномесечен срок за предявяване на иска. На 03.06.2009 г. 
пълномощник на молителя е получил обезпечителна заповед, но в указания 
срок не е представено доказателство за предявения в срок иск. Съдът не е 
приложил разпоредбата на чл. 390, ал.3, изр. второ ГПК и не е отменил 
служебно допуснатото обезпечение; 
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                    - ч.гр.д. № 251/2010 год., обр. на 24.03.2010 год., на доклад на 
съдия ИВАНОВ, като с.д. съдът е допуснал исканото обезпечение на бъдещ 
иск и е определен едномесечен срок за предявяване на иска. С определение от 
23.06.2010 г. съдът е отменил допуснатото обезпечение, на осн. чл. 390, ал. 3, 
изр. второ ГПК; 
                    - ч.гр.д.№ 1234/2010 г., обр. на 23.12.2010 г., на доклад на съдия 
СТАНКЕВА. С определение, постановено в з.з. от 27.12.2010 г. съдът е 
допуснал обезпечение на бъдещ иск и е определил едномесечен срок за 
предявяване на иска.На 13.01.2011 г. по молба за отмяна на наложената 
обезпечителна мярка, съдът на 14.01.2011 г. е отменил наложения запор на 
банковата сметка на длъжника. 
 
         Проверката на делата, образувани по реда на чл. 390 ГПК 
установи, че са спазени правилата на местната и родова подсъдност, но има 
дела, по които някои от съдиите /съдия РУНЕВСКА  и съдия СТАНКЕВА/ не 
са се произнасяли в срока по чл. 395, ал. 2 ГПК, а с  просрочие от няколко дни. 
По част от проверените дела, при непредставяне на доказателства за 
предявен в срок иск, съдът не е приложил  нормата на чл. 390, ал.3, изр. второ 
ГПК като не е отменил служебно допуснатото обезпечение.  
 
 ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА 
НА ДЕТЕТО И ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ 
 
   През 2009 год. и са образувани и разгледани 20 дела по реда на 
Закона за защита на детето /ЗЗДет./ и ЗЗДН, а през 2010 г. – 40 дела. 
Проверката на случайно избрани дела, установи:   
                     - гр.д. № 324/2009 год., обр. на 12.06.2009 год., по чл. 28, във вр. с 
чл. 25, т.1 и т. 3 ЗЗДет., на доклад на съдия СТОЙКОВ. С разпореждане от 
17.06.09 г.,  съдът е насрочил делото на 09.07.2009 г.,  дал е ход  по същество и 
съд. акт е обявен на 10.08.2009 г.; 
  - гр.д. № 413/2009 год., обр. на 20.07.2009 год.,  по  чл. 28, във вр. с 
чл. 26 ЗЗДет., на доклад на съдия РУНЕВСКА. С разпореждане от 20.07.09 г., 
съдът е насрочил делото на 30.09.09 г., дал е ход по същество и е обявил 
решението си; 
  - гр.д. № 151/2009 год., обр. на 26.03.2009 год., по чл. 28, във вр. с 
чл. 26, ал. 2 ЗЗДет., на доклад на съдия РОДОПСКИ. С разпореждане от 
26.03.09 г., молбата е оставена без дв. На 01.04.09 г. е представена молба-
уточнение. С разпореждане от 02.04.09 г., делото е насрочено на 29.04.09 г., 
дал  е ход по същество и постановил, че съд. акт ще бъде обявен на 07.05.09 г. 
и на 07.05.2009 г.е обявено решението; 
  - гр.д. № 344/2010 год., обр. на 10.05.2010 г., по чл. 28, във вр. с чл. 
26, ал. 2 ЗЗДет., на доклад на съдия ИВАНОВ. На 11.05.10 г., делото е 
насрочено в с.з. на 08.06.10 г., даден е ход по същество и е обявено решението; 
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  - гр.д. № 1134/2010 год., обр. на 18.11.10 г., по чл. 28, във вр. с чл. 
26, ал. 2 ЗЗДет., на доклад на съдия СТАНКЕВА. С определение от 19.11.10 г., 
делото е насрочено на 14.12.10 г., даден е  ход по същество и е обявено 
решението. 
 
                    Проверката установи, че  делата, образувани  по реда на Закона 
за закрила на детето са образувани в деня на постъпване на искането или 
молбата в съда, администрирани са своевременно, като съдебният акт с 
редки изключения е обявяван в деня на приключване на делото.  Проверката 
установи, че  съдът не е спазил стриктно разпоредбата на чл. 28, ал. 3 
ЗЗДет., тъй като не е разглеждал незабавно искането в открито съдебно 
заседание, а е насрочвал о.с.з. за след около  месец.  
 
   През 2010 г. са образувани и разгледани 27 бр. дела, по Закона за 
защита от домашно насилие /ЗЗДН/. Проверката на случайно избрани дела, 
установи:   
  - гр.д. № 3/2009 год., обр. на 14.01.2009 год., по чл. 12 -19 ЗЗДН, на 
доклад на съдия РОДОПСКИ. На 14.01.09 г. е изд. заповед за незабавна защита 
и е насрочено делото за 18.02.09 г. С разпореждане от 12.02.09 г., поради 
служебна ангажираност, съдът е пренасрочил делото за 11.03.09 г, когато е дал 
ход по същество и е обявил решението; 
           - гр.д. № 201/2009 год., обр. на 30.04.2009 год., по чл. 12 - 19 ЗЗДН, 
на доклад на съдия СТОЙКОВ. С разпореждане от 11.05.09 г. делото е 
насрочено на 09.06.09 г., даден е  ход по същество и  обявено решението; 
  - гр.д. № 332/2009 год., обр. на 18.06.2009 год., по чл. 12 - 19 ЗЗДН, 
на доклад на съдия РУНЕВСКА. С разпореждане от 19.06.09 г. делото е 
насрочено на 08.07.09 г., но поради постъпила молба с болничен лист от 
молителката не е даден ход.. В с.з. на 24.09.09 г. е даден ход на делото, 
отложено за разпит на свидетели. В с.з. на 22.10.09 г. е даден ход по същество  
и е обявено решението; 
  - гр.д. № 702/2009 год., обр. на 13.11.09 г., по чл. 12 - 19 ЗЗДН, на 
доклад на съдия ИВАНОВ. С разпореждане от 13.11.09 г. делото е насрочено 
на 24.11.09 г., даден е ход по същество и е обявено решението. 
  - гр.д. № 651/2010 год., обр. на 22.07.10 г., по чл. 12 - 19 ЗЗДН, на 
доклад на съдия ИВАНОВ. С разпореждане от 13.11.10 г. делото е насрочено 
на 24.11.10 г., даден е ход по същество и е обявено решението. 
          - гр.д. № 1147/2010 год., обр. на 22.11.2010 г., по чл. 18, ал. 1, вр. 
чл. 4, ал. 2 ЗЗДН, на доклад на съдия СТАНКЕВА.С разпореждане от 23.11.10 
г. делото е насрочено на 09.12.10 г., отложено за изслушване на свидетели. В 
с.з. на 14.12.10 г.е даден ход по същество, а решението е обявено на 07.01.10 г.; 
  - гр.д. № 1167/2010 год., обр. на 02.12.2010 год., по чл. 12 - 19 
ЗЗДН, на доклад на съдия СТОЙКОВ. С определение от 02.12.10 г. делото е 
насрочено на 14.12.10 г., даден е  ход по същество и е обявено решението. 
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      Проверката установи, че по делата, образувани по реда на ЗЗДН 
съдът е насрочвал с.з. в срока, визиран в чл. 12, ал. 1 ЗЗДН - не по-късно от 30 
дни и при даден ход по същество съдиите в същото с.з. са се произнасяли с 
решение, съгл. чл. 15, ал. 1 ЗЗДН (с изключение на едно дело - гр.д. № 1147/2010 
год., по което решението е обявено в рамките на 20 дни).  
        
                    БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА  по чл. 310 ГПК   
 
                    През 2009 год. са  образувани и разгледани 7 бр. дела по реда на чл. 
310 ГПК. През 2010 год. са образувани и разгледани - 26 бр. дела. 
               Проверката на случайно избрани дела, установи:                       
                    - гр.д. № 731/2009 год., обр. на 19.11.2009 год., иск по чл. 344 КТ, 
на доклад на съдия РОДОПСКИ. На 23.11.09 г. е разпоредено да се изпрати 
препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 28.12.09 г. 
Определението на съда по чл. 312 ГПК е от 29.12.09 г., без да е изготвен 
доклад по делото, който да се връчи на страните. Първото с.з. е проведено на 
24.02.10 г. и доклада е диктуван и протоколиран в съдебното заседание. В с.з. 
на 07.04.10 г. е даден ход по същество и съдът е постановил , че решението ще 
бъде обявено на 08.04.2010 г., на която дата е сторил това. Не е спазен чл. 312 
ал. 1, т. 2  и чл. 312, ал. 2 ГПК; 
                    - гр.д. № 178/2009 год., обр. на 09.04.2009 г., по чл. 200 КТ, на 
доклад на съдия РУНЕВСКА. ИМ е оставена без движение, на 22.04.09 г. е 
представена молба-уточнение. На 24.04.09 г. е изпратен препис от ИМ на 
ответника, съобщението е върнато в цялост, с отбелязване, че на адреса няма 
офис. На 12.05.09 г. е разпоредено да се връчи уведомление чрез залепване, 
направено на 02.07.09 г. по чл. 47, ал. 1 ГПК. Определението по чл. 312 ГПК е 
постановено на 02.10.09 г. Първото с.з. е проведено на 22.10.09 г., отложено по 
доказателствата. В с.з. на 05.11.09 г. не е даден ход на делото, поради 
неявяване на в.л. В с.з. на 09.12.09 г. съдът е постановил, че ще обяви 
решението на 08.01.09 г., но е обявено на 06.01.10 год. Не е спазен  нито срока 
по чл. 312, ал. 1,  нито срока по чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК; 
                    - гр.д. № 8/2009 год., обр. на 15.01.2009 год., издръжка,  на доклад 
на съдия СТОЙКОВ. Препис от ИМ е изпратена на 19.01.09 г.на ответника за 
отговор, представен на 18.02.09 г. На 26.02.09 г. е постановено определението 
по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад, съобщен на страните и насрочено с.з. на  
23.04.09 г., отсрочено с определение от 14.03.09 г. за 28.04.09 г. На 28.04.09 г.е 
постигнато е споразумение, одобрено от съда. Не  са  спазени  сроковете  по чл. 
312, ал. 1,  и чл. 312 ал.1 т. 1 ГПК;  
  - гр.д. № 778/2009 год., обр. на 07.12.09 г., иск за заплащане на 
добавки по Закона за отбраната и въоръжените сили на РБ, на доклад на съдия 
СТАНКЕВА. На 08.12.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор, 
представен на 08.01.10 г. и в същия ден е постановено определението по чл. 
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312 ГПК, връчено на страните.Проведени са с.з. на: 15.02.10 г., 17.03.10 г., 
06.04.10 г., 30.04.10 г., 08.06.10 г. и на 29.06.10 г.  е даден ход по същество на 
делото, като съдът е постановил, че ще обяви решението на 29.07.10 г., но е 
обявено на 19.07.2010 г. Не е  спазен  нито срока по чл. 312, ал. 1, т. 1, нито по 
чл. 316 ГПК;   
  - гр.д. № 679/2010 год., обр. на 27.07.2010 г., по чл. 222 и 224 КТ, 
на доклад на съдия ИВАНОВ. На 28.07.10 г. е изпратен препис от ИМ на 
ответника за отговор, като съобщението е получено на 02.08.2010 г. и не е 
представен отговор. На 03.09.10 г. е постановено определението по чл. 312 
ГПК и изготвения доклад е връчен на страните. На 05.10.10 г. е проведено 
първото с.з., с ход по същество, като съдът е постановил, че ще се произнесе с 
решение на 08.10.10 г. и на същата дата е обявено. Не  е спазен срока по чл. 
312, ал. 1, т. 1 ГПК; 
  - гр.д. № 754/2010 год., обр. на 31.08.2010 год., иск за установяване 
на трудов стаж,  на доклад на съдия СТАНКЕВА. На 01.09.10 е изпратен 
препис от ИМ на ответника, като съобщението е връчено на 15.09.10 г.и не е 
представен отговор. На 18.10.10 г. е постановено определението по чл. 312 
ГПК и изготвения доклад е връчен на страните. В първото с.з. на 16.11.10 г.е 
даден е ход по същество. Съдът е постановил, че ще се  произнесе с решение 
на 16.12.10 г. и на същата дата то е обявено.  Не е спазен срока по чл. 312, ал. 1, 
т. 1 ГПК; 
  - гр.д. № 332/2010 год.,  обр. на 04.05.10 г., по чл. 344 КТ, на 
доклад на съдия РОДОПСКИ. На 05.05.10 г. е изпратен препис от ИМ на 
ответника за отговор, представен на 11.06.10 г. На 14.06.10 г. е постановено 
определението по чл. 312 ГПК и изготвения е доклад е съобщен на страните. В 
първото с.з. на 07.07.10 г.е даден е ход по същество. Съдът е постановил, че ще 
се произнесе с решение на 12.07.10 г. и решението е обявено на 12.07.2010 г. 
 
             Проверката на делата, образувани по реда на бързото 
производство установи, че не всички дела са администрирани изрядно. 
Спазени са разпоредбите на чл. 312 ал. 1, т. 1 ГПК. С малки изключения, 
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 - Костинброд  са  образувани и решени 180 бр. 
по реда на чл. 410 ГПК и 228 бр. дела по чл. 417 ГПК. През 2010 год. са 
образувани и решени 809 бр. дела по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК.  
Проверката на случайно избрани дела, установи:  
                    - ч.гр.д. № 676/2009 год., обр. на 06.11.2009 год., по чл.417, т.9 
ГПК, на доклад на съдия РОДОПСКИ. На 09.11.09 г. е издадена заповед за 



 19

изпълнение и изп. лист. Върху заповедта за изпълнение и представения в 
оригинал запис на заповед е направено отбелязване за издадения ИЛ и 
паричната сума,  дата на издаване и подпис;  
                    - ч.гр.д. № 741/2009 год., обр. на 20.11.2009 год., по чл. 417, т.2 
ГПК, на доклад на съдия РУНЕВСКА. На 23.11.09 г. е изд. заповед за 
изпълнение  на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК и 
изп. лист. Върху заповедта за изпълнение е отбелязано, че е издаден ИЛ, с дата 
и подпис; 
                     - ч.гр.д. № 174/2010 год., обр. на 08.03.2010 год., по чл. 417, т.9 
ГПК, на доклад на съдия СТАНКЕВА. На 18.03.10 г. е издадена заповед за 
изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение и оригинала на запис на 
заповед е отбелязано издадения ИЛ и паричната сума, датата на издаване и 
подпис; 
   - ч.гр.д. № 235/2010 год., обр. на 19.03.2010 г., по чл. 417, т. 9 
ГПК, на доклад на съдия ИВАНОВ. На 22.03.10 г. е издадена заповед за 
изпълнение и ИЛ, получен от заявителя на 26.04.2010 г. Върху заповедта за 
изпълнение и оригинала на запис на заповед е отбелязано издадения ИЛ и 
паричната сума, датата на издаване и подпис; 
    - ч.гр.д. № 216/2010 год., обр. на 17.03.2010 г., по чл. 410 ГПК, на 
доклад на съдия РУНЕВСКА. Заявлението е подадено на 17.03.10 г. С 
определение от 22.03.10 г., съдът служебно е констатирал, че между същите 
страни, на същото основание и за същото искане има обр. ч.гр.д. № 211/2010 г., 
поради което е прекратил производството; 

  - ч.гр.д. № 662/2010 год., обр. на 23.07.2010 г., по чл. 410 ГПК, на 
доклад на съдия СТАНКЕВА.Заповедта за изпълнение е изд. на 23.07.10 г. 
съобщението до длъжника върнато в цялост, с отбелязване от 03.08.10 г., че 
лицето не живее на посочения адрес. На 20.08.10 г. е разпоредено да се 
извърши сл. справка за адреса на длъжника, на 23.08.10 г. е разпоредено да се 
извърши връчване чрез залепване, извършено на 27.08.10 г. На 27.09.10 г. е 
изд. ИЛ, не е получен, поради което няма отбелязване за издаването му; 
   
                     Делата, образувани по реда на заповедното производство се 
разпределят на случаен принцип между съдебните състави. По всички 
производства е спазена местната подсъдност  по чл. 411, ал. 1 ГПК. Съдиите 
са спазвали срока по чл. 411, ал. 2 ГПК, като просрочие бе констатирано само 
по някои дела на съдия СТАНКЕВА. Издадените заповеди за изпълнение 
съдържат предписаните от ГПК реквизити.  
 
 
            ИЗВОДИ: 
 
                    Организационното и административно ръководство в РС -
Костинброд  осъществявано от председателя е на добро ниво.  
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                    Съдебните служители начело с административния секретар 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. Похвална е въведената практика в книгата за 
откритите съдебни заседания след нанасяне насроченото дело в с.з. да се 
вписва и датата на определението по чл. 140 ГПК което дава вярната 
информация за сроковете: за размяната на книжата и за приключване на 
делото при попълване статистическите отчети на ВСС.   
   От 2009 год., книжата се докладват за разпределение в деня на 
постъпването им или най-късно на следващия ден и веднага след   
разпределението им се образуват в дела. Всички дела се разпределят на 
принципа на случайния подбор. След встъпването на 20.10.2009 г. на И. 
ИВАНОВ за председател по всички дела се прилага протокол от случайното 
разпределение.  
                    Проверката на делата установи, че основна причина за висящите  
производствата през 2009 год. е оспорване на експертизите на в.л., поставяне 
на допълнителни задачи, спиране производството по делата, при хипотезите на 
чл. 229, ал. 1 ГПК, неявяване на свидетели и др. Налага се извода, че честата 
смяна на съдиите докладчици се отразява, както на бързината на 
производството, така и на качеството на работа на магистратите, естествен 
резултат от това са делата с отменен ход по същество, при някои от които със 
смяна на двама, дори трима  докладчици.  
 Магистратите от РС – Костинброд проявяват стремеж за спазване 
кратките процесуални срокове по Глава двадесет и пета ГПК, с изключение 
срока, визиран в чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК.                       
   Проверката на делата, образувани по реда на чл. 390 ГПК установи, 
че съдия РУНЕВСКА и съдия СТАНКЕВА не са се произнасяли в срока по чл. 
395, ал. 2 ГПК, а с просрочие от няколко дни. По част от проверените дела, 
съдът не е приложил  нормата на чл. 390, ал. 3, изр. второ ГПК, като не е 
отменил служебно допуснатото обезпечение.  

При проверката на спрените дела се установи, че по част от делата, 
спрени на основание  чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК /отм./ или чл. 229, ал. 1,  т. 4 ГПК, 
не  е изисквана  справка за движението на преюдициалния спор за период 
повече от една година.  
 

С оглед направените констатации и изводи ИВСС отправя следните  
            
   ПРЕПОРЪКИ: 
  
                    1. Председателят на РС - Костинброд да вземе необходимите 
мерки  и набележи конкретни мероприятия  относно:   
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                     - своевременното  администриране и извършване периодични 
справки по спрените дела, с оглед статуса на  преюдициалните спорове, 
прокурорски преписки и др.;  
                     - спазване процесуалните разпоредби, визирани в Глава 
двадесет и пета ГПК; 
  - спазване разпоредбата на чл. 235, ал. 5, изр. първо, във вр. с 
чл. 13 ГПК; 
  - спазване разпоредбата на чл. 390, ал. 3 и чл. 395, ал. 2 ГПК; 
   - спазване разпоредбата на чл. 103, ал. 3 ПАРОАВАС -
резултатът по решените дела да се отразява  от съдията докладчик. 
 
     
  В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 
2, във вр. с ал. 4 ЗСВ,  председателят на РС – Костинброд да уведоми главния 
инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в изпълнение на 
препоръките. 
 
                    Настоящият акт да се изпрати на председателя на РС – Костинброд, 
на председателя на ОС – София  на представляващия Висшия съдебен съвет. 
 
 
                    
 
 
                                                    ИНСПЕКТОР: ………………………….. 
                                                                             /МАРИЯ  КУЗМАНОВА/    
 


