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`             РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
  ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

 
 гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, ет.4-5, тел.факс 989 48 66 

                                    
 

                                                     
                                                                                 
            
 

 
КОМПЛЕКСНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА В  

 
СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН  

 
 
 

А К Т 
 

ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 
 

В РАЙОНЕН СЪД – БЯЛА СЛАТИНА 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 
 
 

Проверката в РАЙОНЕН СЪД – БЯЛА СЛАТИНА по гражданските дела е 
извършена в изпълнение на Заповед № 86/07.06.2010г. на Главния инспектор на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет, издадена на основание чл.58, ал.1 от 
Закона за съдебната власт и съобразно плана за провеждане на комплексна планова 
проверка от ИВСС в Софийски апелативен район. 

Проверката е извършена в периода 21.06.2010г. – 25.06.2010г. от инспектор 
МИЛКА ВАРНОВА - ИТОВА и експерт ДИАНА ИВАНОВА. 

 
Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд – Бяла Слатина 

по образуването, движението и приключването на гражданските дела за периодите  
01.01.2009 г. - 31.12.2009 г. и 01.01.2010г. – 31.05.2010г.  

Районен съд- Бяла Слатина (БСРС) е поместен в Съдебната палата, находяща 
се в централната част на града. Осигурени са отлични материални условия в БСРС 
за упражняване правомощията на съдиите, за дейността на съдебните служители, 
както и за ефективно обслужване на гражданите.  

 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 
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І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИВНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ. 
СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 
Ръководство на Районен съд - Бяла Слатина: 
         - Административен ръководител – Председател – Даниела Грамовска до 

08.12.2009г. 
         - Административен ръководител – Председател – Силвия Андреева 

Житарска – встъпила в длъжност на 08.12.2009г.,  
         - Зам. председател – Катя Гердова, встъпила в длъжност на 17.05.2005г. 

до 03.06.2010г.  Съгласно решение по протокол №21/03.06.2010г. на ВСС, е 
намалена щатната численост на съда с една бройка «Заместник на 
административния ръководител» и е увеличена щатната численост с една бройка 
«съдия» .  

По щат в БСРС работят общо 5 съдии, 1 съдия по вписванията и 1 държавен 
съдебен изпълнител.  

Обособени са две отделения – гражданско отделение –  с трима съдии и 
наказателно отделение – с двама съдии. 

РС – Бяла Слатина разполага с електронна деловодна програма, която е 
въведена от месец юли 2008г. 

В служба ”Деловодство” работят трима деловодители, от които – двама 
гражданско деловодство и един наказателно деловодство, а в служби 
„Регистратура” и „Архив” – по един съдебен служител. 

В Районен съд - Бяла Слатина, съобразно разпоредбите на ПАРОАВАС, се 
водят следните деловодни книги и регистри: 1.Описна книга; 2.Срочна книга; 
3.Азбучник; 4.Книга закрити и разпоредителни заседания; 5.Книга за 
обжалваните дела; 6.Книга за изпълнение на присъдите; 7.Книга за веществените 
доказателства; 8.Книга за глобите; 9.Архивна книга; 10.Регистър за отказите и 
приемането на наследство; 11.Регистър по ЗЗДН; 12.Регистър на решенията по 
чл.235 ал.5 ГПК; 13.Входящ дневник; 14.Изходящ дневник. 

Регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал.5 от ГПК се води в БСРС от 
01.01.2009г. 

 
ІІ.ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
В Районен съд - Бяла Слатина трима съдии разглеждат граждански дела, 

съгласно заповед № 17/08.06.2005г., включително и предишния председател 
Даниела Грамовска и зам.председателя на съда (до 03.06.2010г.)– Катя Гердова. 

Съдиите, разглеждащи граждански дела през периода януари 2009г. – май 
2010г. (съгласно заповед № 17/08.06.2005г.,  заповед № 10/05.02.2010г. и заповед 
№35/15.05.2010г.) са както следва: 

съдия  Даниела Грамовска - І гр.състав; 
съдия  Катя Гердова            -  ІІ гр.състав; 
съдия  Тихомир Вельовски -  ІІІ състав, който гледа и наказателни дела. 
Съдиите, председателстващи наказателни състави – Силвия Житарска и 

Ивайло Шабански, за периода на проверката са разгледали 3 бр. ч.гр.дела. 
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От м. октомври 2008г. се прилага принципа на случайния избор чрез 
програмата Law Choice, предоставена от Висшия съдебен съвет. 

 Делата се разпределят чрез прилагане на програмата за случаен избор от 
председателя на съда, като за целта е издадена нарочна заповед № 47/23.10.2008г. 
Председателят на съда е разглеждал граждански дела при 26 % натовареност. 

Със заповед № 33/16.11.2009г. е разпоредено постъпващите книжа и дела от 
гражданскоправен   характер – обезпечения, откази и приемане на наследство да 
се докладват на административния ръководител в деня на постъпването им, а при 
ангажираност, съответно на гражданските съдии при посочен седмичен график за 
дежурствата. Разрешенията за теглене на детски влог и разпити пред съдия по чл. 
222 и чл. 223 от НПК да се разпределят на дежурен съдия, съгласно изготвения 
седмичен график. С издадената в хода на проверката заповед № 46/2010г. е 
отменена заповед № 33/16.11.2009г. относно разпределението на постъпващите 
книжа и молби за обезпечения и е разпоредено по дежурство да се разпределят 
отказите от наследство и молбите за разрешаване теглене на детски влог. 

При отсъствие на председателя, делата се разпределят от съдия Катя Гердова 
(за периода от 01.01.2009г. до 17.05.2010г., съгласно заповед №19/14.04.2008г., в 
качеството й на зам.председател, а след 17.05.2010г. съгласно заповед № 
36/17.05.2010г. – като съдия). Образуването на делата се извършва от 
деловодството по разпореждане на съдията - докладчик. 

При проверката се констатира неравномерно разпределение на делата, като 
за периода 01.01.2009г - 31.12.2009г., на съдия Катя Гердова са разпределени най-
голям брой дела по общия исков ред и частни граждански дела, съдия Даниела 
Грамовска – председател на съда до декември 2009г. е с най-малък брой 
разпределени дела по общия исков ред и съдия Тихомир Вельовски е с най-малък 
брой разпределени частни граждански дела.  

За периода януари – май 2010г. съдия Даниела Грамовска има най-много  
разпределени гр.дела по общия исков ред и частни граждански дела, а съдия 
Тихомир Вельовски е с най-малко разпределени дела по общия исков ред и 
частни граждански дела, тъй като е разглеждал и наказателни дела.  

Със заповед № 10/05.02.2010г. председателят на съда е определил 
процентната натовареност на съдиите от РС- Бяла Слатина както следва: съдия 
Житарска – председател на съда – 10% наказателни дела, съдия Гергова – 75 % 
граждански дела, съдия Грамовска 100 % граждански дела и съдия Вельовски 70 
% наказателни дела. Със следваща заповед № 35/15.05.2010г., с оглед постъпили 
по-голям брой граждански дела към м. май 2010г. в РС-Бяла Слатина, 
председателят на съда е променил процентната натовареност при разпределение 
на делата на съдия Вельовски – 50 % наказателни дела и 50 % граждански дела и 
на съдия Житарска – 40 % наказателни дела.  

Препоръчително е председателят на съда – съдия Житарска да създаде 
необходимата организация за равномерно разпределение на гражданските дела, 
образувани в РС-Вяла Слатина. 

 
Натовареност на съдиите, разглеждащи граждански дела за  2009г.: 
              = по показател „брой постъпили дела”: 
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Действителната натовареност на база постъпили и разгледани гр. дела за 
2009г. е 32 бр. дела средно месечно на един съдия. 

През 2009г. насрочените гр. дела в открито заседание са били 639 бр., а 
отложените дела в открито съдебно заседание – 278 броя. 

 
 
               = по показател „брой свършени дела”: 
Общо 1026 бр. свършени гр. дела, от които 358 бр. граждански дела по 

общия исков ред /с решение 286 бр. и с определение 72 бр./ и 668 бр. ч. гр. дела. 
Действителната натовареност на база свършени гр. дела за 2009г. е 28,5 бр. 

дела средно месечно на един съдия. 
 
 
ІІІ. ОБРАЗУВАНЕ, ДВИЖЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
А.ОБЩИ ДАННИ 
 
Общ брой дела 
През 2009г. в Районен съд – Бяла Слатина са постъпили 1008 бр. граждански 

дела (включително адм. дела, дела върнати от горна инстанция, други дела, 
заповедни производства, ч.гр.дела). Към 01.01.2009г. неприключилите 
граждански дела от предишни периоди са били  148 бр. или всичко за 
разглеждане 1156 бр. дела.  От тях, свършените са 1026 бр., като в срок до 3 
месеца са свършени 925 бр. дела - 90 %.  

Към 31.05.2010г. данните са следните:  
130 бр.висящи,  536 бр. постъпили  или всичко за разглеждане  666 бр. дела. 

От тях свършени са 532 бр. дела или 80 % 
 
 
Граждански дела по общия исков ред 
За 2009 г. гражданските дела по общия исков ред са 482 броя  (147 бр. 

висящи към 01.01.2009 г. и 335 бр. постъпили през годината).  
Делата са разпределени по съдии както следва: съдия Даниела Грамовска – 

132 бр.дела, от които свършени са 101 бр. дела (84 бр.с решение и  17бр. с 
определение); съдия Катя Гердова - 180 бр. дела, от които свършени са 128 бр. 
дела (88 бр. с решение и  40 бр. с определение); съдия Тихомир Вельовски - 170 
бр. дела, от които свършени са 129 бр. дела (114 бр. с решение и 15 бр. с 
определение. 

Общо свършените дела по общия исков ред за 2009г. са 358 бр.,  от които в 
срок до три месеца са 257 бр. или 72 %. От тях с решение са свършени 197 бр. и  с 
определение - 60 броя дела. 
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Към 31.05.2010г. данните са следните:  
- общо 162 бр. постъпили дела по общия исков ред, от които свършени 84 

броя дела (65 бр. с решение и  19 бр. с определение); 
- по съдии както следва: съдия Даниела Грамовска - 82 бр.дела, от които 

свършени са 42 бр. дела (31 бр.с решение и  11 бр. с определение); съдия Катя 
Гердова - 56 бр. дела, от които свършени са 33 бр. дела (26 бр. с решение и  7 бр. с 
определение); съдия Тихомир Вельовски – 24 бр.дела, от които свършени са 9 бр. 
дела (8 бр. с решение и  1 бр. с определение) 

 
- Частни граждански дела 
През 2009г. са постъпили общо 673 бр. частни гр.дела (включително 

обезпечения, заповедни производства и др.), към 01.01.2009г. е имало едно 
висящо, неприключило ч. гр. дела, или всичко за разглеждане са били 674 бр., 
като в срок до 3 месеца са свършени 668 бр. дела, или 99 %. 

Делата са разпределени по съдии както следва: съдия Даниела Грамовска - 
205 бр.ч.гр.дела, от които свършени са 205 бр. дела, съдия Катя Гердова - 270 
бр.ч.гр.дела, от които свършени са 267 бр. дела, съдия Тихомир Вельовски – 196 
бр.ч.гр.дела, от които свършени са 193 бр. дела, съдия Ивайло Шабански – 3 бр. 
ч.гр.дела от които свършени 3 броя. 

Към 31.05.2010г. данните са следните:  
- общо 374 бр. ч.гр.дела, от които свършени 340 бр.ч.гр.дела; 
-  по съдии както следва: съдия Даниела Грамвоска - 163 бр.ч.гр.дела, от 

които свършени са 145 бр. дела, съдия Катя Гердова - 139 бр.ч.гр.дела, от които 
свършени са 138 бр. дела, съдия Тихомир Вельовски – 72 бр.ч.гр.дела, от които 
свършени са 72 бр. дела. 

 
Инстанционен контрол 
През 2009 г. са приключили общо 1026 бр. гр. дела със съдебен акт  

(включително и ч.гр.дела). От тях обжалвани  дела са 110 бр. или 11 %. Отменени 
изцяло са 15бр. или 14 %, а потвърдените актове са по 68 бр. дела или  62 %. 

 
Б. ВИСЯЩИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 

1.01.2009 г. 
Висящите, неприключили към 31.05.2010г. образувани преди 01.01.2009 г. 

(включително и делата, по които производството е спряно) са  15 броя. Делата са 
образувани през 2000г. – 2008г. Към момента на проверката, от тях са 
приключили още 3 бр. дела. 

 
Неприключилите към момента на проверката гр.дела по съдии са както 

следва: съдия Даниела Грамовска - 6 бр.дела,  съдия Катя Гердова – 6 бр.дела, от 
които 2 бр. делби в архив, съдия Тихомир Вельовски – 2 бр.дела. 

Проверени бяха: 
- гр.дело № 700/2009г., образувано на 10.08.2009г. по иск с правно 

основание чл. 69,ал.3 от ЗН. С определение от 13.04.2010г. делото е 
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внесено в архив, поради невнасяне на депозит за вещо лице по допусната 
съдебна експертиза; 

- гр.дело № 1079/2008г., образувано на 10.12.2008г. по чл. 415 от ГПК. В 
съдебно заседание на 15.03.2010г. съдът е обявил съдебното дирене за 
приключило, дал е ход по същество на делото и е обявил,че ще се 
произнесе с решение в срок. С определение от 15.04.2010г. е отменено 
определението, с което е даден ход на делото по същество, и е 
разпоредено да се изчака обезсилване на издадената заповед, тъй като 
лицето е починало преди подаване на заявлението; 

- гр.дело № 899/2008г., образувано на 06.08.2008г. по искова молба с 
правно основание чл. 108 от ЗС. Делото е отложено за събиране на 
доказателства за 17.09.2010г. 

 
Останалите гр.дела, образувани преди 01.01.2009г. са делби, предадени в 

архив и спрени производства, констатациите по който са описани в т.В от 
настоящия акт. 

Част от причините за отлагане на делата и неприключването им в 
тримесечен срок, са невнасяне на определения от съда депозит за вещо лице и 
непредставяне своевременно на необходимите по заведените вещни искове 
документи, изготвени от администрациите на компетентните служби. 

 
В. НЕНАСРОЧЕНИ ДЕЛА   

             ДЕЛА, ПО КОИТО ПРОИЗВОДСТВОТО Е СПРЯНО 
1.  Ненасрочените дела към 31.05.2010г. са общо 30 бр. (без делбите в архив), 

по съдии, както следва: съдия Даниела Грамовска – 9 бр.дела, съдия Катя Гердова 
– 18 бр.дела,  съдия Тихомир Вельовски – 3 бр. дела. 

Бяха проверени следните дела, които към 31.01.2010г. не са били насрочени: 
-гр.дело № 919/2009г., образувано на 26.11.2009г. по иск по ЗЗД, съдия-

докладчик Вельовски. Към момента на проверката делото е приключило с 
постановено решение от 30.04.2010г.; 

- гр.дело № 882/2009г., образувано на 18.11.2008г. по иск за делба, съдия –
докладчик Гергова. Връчени са съобщения до двама от тримата ответници през 
ноември и декември 2009г. Отговор от единия ответник е постъпил по делото на 
21.12.2009г. и следващата резолюция на съда е делото да се докладва след 
изтичане на сроковете за другия ответник. Разпореждането за уведомяване на 
третия ответник е от 25.01.2010г. на посочен адрес в гр. София. От м. януари 
2010г. делото не е докладвано от деловодителя на съдията-докладчик за повторно 
изпращане на съобщение, тъй като по делото не е върнато съобщението за 
връчване на третия ответник. На 28.04.2010г. е постъпила молба от ищците за 
изпращане на напомнително съобщение до третия ответник, върху която има 
резолюция на съда от 28.04.2010г. за изпращане на ново съобщение. Съобщението 
до ответника е надлежно връчено на 28.05.2010г. и е върнато в съда на 
02.06.2010г., но до настоящия момент не е видно, че е докладвано на съда за 
предприемане на следващите се процесуални действия и същото не е прикрепено 
към делото; 
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- гр.дело № 400/2009г. - образувано на 27.05.2009г. по иск за делба с 
множество страни и в момента е в процедура по размяна на книжата, съдия – 
докладчик Гергова. Към кориците на делото има приложен контролен лист с 
отбелязване на дати, на които е докладвано на съда и когато са връчени 
съобщенията на страните. И тук бе констатирано, че върнатите съобщения не са 
прикрепени към делото, както и молбите с представените доказателства; 

- гр.дело № 392/2009г., образувано на 25.05.2009г., съдия – докладчик 
Гергова. Към м. януари 2010г. делото е оставено без движение и е посочено в 
изисканата от ИВСС справка, но към момента на проверката същото е 
приключило с  постановено решение от 08.06.2010г. Същата констатация се 
отнася и до гр. дело № 445/2009г., образувано на 12.06.2009г. и разпределено на 
съдия Грамовска. По делото е постановено решение от 24.03.2010г.; 

- гр.дело №  883/2009г., образувано на 18.11.2009г. и разпределено на съдия 
Грамовска. Ответникът по делото е в Испания, поради което е назначен особен 
представител, съобразно предвидената в ГПК процедура. С резолюция от 
02.06.2010г. е указано на ищеца чрез процесуалния му представител да внесе 
депозит за назначаване на особен представител. Разпореждането на съда по чл. 
131 от ГПК е от 04.05.2010г. Ответната страна е уведомена на 13.05.2010г., след 
което следва резолюция на съда от 02.06.2010г. за внасяне на депозит за вещо 
лице. Ищецът е уведомен на 07.06.2010г., но към момента на проверката 
седемдневният срок е изтекъл, а доказателство за внесен депозит не е представено 
по делото. Делото е номерирано до 37-ми лист и последните 6 листа – книжа по 
делото, нямат номерация; 

По проверените  гр.дело № 855/2009г. и гр.дело № 1117/2008г. са 
постановени решения съответно на 15.02.2010г. и на 30.06.2009г. и е изискван 
доклад от ДСП по местоживеенето на детето.  

Прави впечатление, че  разпорежданията на съда не винаги съдържат дата и 
подпис, а голяма част от проверените дела не се подреждат и съхраняват 
съобразно изискванията на ПАРОАВАС. Наложително е ръководството на съда 
да предприеме мерки и създаде необходимата организация и контрол за стриктно 
спазване разпоредбите на ПАРОАВАС и преодоляване на допуснатите слабости. 

 
2. Спрените производства по делата са общо 11 броя, на основание чл. 182 

ал.1, б.”е” ГПК /отм./ - 2бр., чл. 182, ал.1, б.”д” ГПК /отм./ - 3бр., на основание 
чл.229, ГПК – 4 бр., чл.69, ал.2, ГПК – 1 бр.; чл.637, ал.1, ТЗ – 1бр. 

Спрените производства по съдии са както следва: Даниела Грамовска – 6 
бр.дела, съдия Катя Гердова – 3 бр.дела,  съдия Тихомир Вельовски – 2 бр. дела 

 
На случаен принцип бяха изискани и проверени следните дела, по които 

производството е спряно: 
- гр.дело № 165/2005г., образувано на 05.04.2005г. по облигационен иск. На 

21.06.2005г. производството по делото е спряно до приключване на 
досъдебно производство, което също е било спряно с постановление от 
8.11.2006г. на РП-Бяла Слатина за издирване на свидетели. Изисквани са 
периодични справки от РП-Бяла Слатина. На 19.11.2009г. е спряно 
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досъдебното производство за национално издирване на лицето, срещу 
което е образувано досъдебното производство. След извършената 
проверка, по информация на съдията - докладчик, с определение от 
21.06.2010г. производството по делото е възобновено; 

- гр.дело № 56/2007г., образувано на 16.02.2007г. по иск за обявяване 
нищожност на договор. С определение от 26.06.2007г. производството по 
делото е спряно на основание чл. 182,ал.1,б.”д” от ГПК(отм.). В 
диспозитива на определението не е посочен номера на образуваното 
наказателно производство. Изпратена е справка от РП-Бяла Слатина, от 
която е видно, че обвинителният акт е внесен в съда. От приложените 
писма по делото е видно, че образуваното НОХД № 463/2007г. е висящо, 
на два пъти е връщано на РП-Бяла Слатина и след повторно внесен 
обвинителен акт, е образувано НОХД № 182/2010г., което е насрочено за 
27.05.2010г.; 

- гр.дело № 55/2007г., образувано на 19.02.2009г. по искова молба с правно 
основание чл. 26,ал.2 от ЗЗД. С молба от ищеца се иска съдът да спре 
производството по делото на основание чл. 182,ал.1,б.”д” от ГПК(отм.), 
тъй като е образувано дознание № 1714/2006г. на РПУ – Бяла Слатина, с 
приложена към молбата справка от РПУ – Бяла Слатина. Производството 
по делото е спряно с протоколно определение от 29.05.2007г. Изисквани 
са периодични справки за движението на досъдебното производство. С 
писмо от  16.01.2008г. по делото е представено копие на обвинителния 
акт на РП-Бяла Слатина. С писмо от 07.12.2009г. съдът е уведомен, че 
наказателното производство не е приключило, но след тази дата, в 
продължение на 6 месеца липсват справки по делото за движението на 
наказателното производство; 

- гр.дело № 104/2007г., образувано на 13.03.2007г. по облигационен иск. 
Производството по делото е спряно с определение в з.з. на 18.09.2007г., 
тъй като за ответната кооперация е открито производство по 
несъстоятелност, (според указанията на ОС-Враца), на основание чл. 637 
от ТЗ. В определението за спиране на производството не е посочен 
номера на делото по несъстоятелност. Не са изисквани периодично 
справки за движението на производството по несъстоятелност и дали са 
предявени вземанията на кредитора, с оглед хипотезите на чл. 637 от ТЗ. 
До приключване на проверката не бе установено движението на делото по 
несъстоятелност. Препоръчително е да се изиска необходимата 
информация от ОС-Враца дали е предявено вземането, след което да се 
предприемат действия по изпълнение разпоредбата на чл. 637 от ТЗ. Към 
делото е приложено (но не е пришито) ч.гражданско дело, образувано по 
ч.жалба срещу определението за прекратяване на производството; 

- гр.дело № 521/2009г., образувано на 9.07.2009г. по иск с правно 
основание чл. 135 от ЗЗД. С определение от 8.12.2009г. производството 
по делото е спряно до приключване на гр.дело № 878/2009г. по описа на 
ОС-Враца. След спиране на производството, не са извършвани 
периодично справки за висящността на преюдициалното дело. По 
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препоръка на проверяващите, бе изискана информация за движението на 
преюдициалното дело, при което се установи, че същото е висящо пред 
ОС-Враца; 

- гр.дело № 434/2007г., образувано на 12.11.2007г. по чл. 250 от ГПК(отм.). 
С определение от 07.12.2007г. производството по делото е спряно на 
основание чл. 182,ал.1,б.”е” от ГПК, вр.  чл.  637,ал.1 от ТЗ, поради 
откриване на производство по несъстоятелност. Няма данни по делото да 
са изисквани периодични справки за движението на производството по 
несъстоятелност. В хода на проверката, по препоръка на проверяващите 
бе извършена справка, при която се установи, че преюдициалното дело е 
приключило и архивирано, и с определение от 21.06.2010г. съдът  
възобнови производството по делото. Препоръчително е с писмо да се 
изиска информация от ОС-Враца с какъв акт е приключило 
преюдициалното дело и евентуално да се прекрати производството 
поради липса на страна или да продължат съдопроизводствените 
действия; 

- гр.дело № 570/2008г., образувано на 26.03.2008г. С определение от 
14.10.2008г. производството по делото е спряно на основание чл. 637,ал.1 
от ТЗ. По делото не са извършвани справки за движението на 
производството по несъстоятелност. След проверката, по препоръка на 
проверяващите бе извършена справка, при която се установи, че 
преюдициалното дело е изпратено по жалба на САС; 

- гр.дело № 96/2010г., образувано на 08.02.2010г. по чл. 415 от ГПК. 
Производството по делото е спряно на 06.04.2010г. по взаимно съгласие 
на страните – чл. 229,ал.1,т.1 от ГПК и в момента тече шестмесечния срок 
по чл. 231,ал.1 от ГПК; 

- гр.дело № 473/2009г., образувано на 13.06.2009г. по чл. 422 от ГПК. С 
определение от 21.10.2009г. производството по делото е спряно до 
приключване на досъдебно производство № 332/2009г. по описа на РП-
Бяла Слатина, образувано срещу неизвестен извършител, склонил чрез 
измама ответницата да подпише частен документ. По делото е 
представено постановление от 02.02.2010г. на  РП-Бяла Слатина, с което е 
прекратено досъдебното производство срещу неизвестен извършител и с 
определение на съда от 05.03.2010г. производството по делото е 
възобновено. С определение от 19.05.2010г. производството по делото е 
спряно по взаимно съгласие на страните – чл. 229,ал.1,т.1 от ГПК и в 
момента тече шестмесечния срок по чл. 231,ал.1 от ГПК. 

 
В повечето определения за спиране на съдебното производство, в 

диспозитива не е посочен номер на преюдициалното дело, което затруднява 
извършване на справки от деловодителите за движението на преюдициалното 
дело.  
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Г. ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО 
Делата с отменен ход по същество и върнати в съдебно заседание, за 

проверявания период януари 2009г. – май 2010г.), са както следва: 
- за 2009г. – съдия Даниела Грамовска – 3 бр. дела,  съдия Катя Гердова - 6 

бр. дела, съдия Тихомир Вельовски – 5 бр. дела 
- за 2010г. – съдия Даниела Грамовска – 1 дело, съдия Катя Гердова и 

съдия Тихомир Вельовски нямат дела с отменен ход по същество.  
При проверка на случайно избрани дела, по които съдът е отменил 

определението, с което е дал ход на делото по същество, бе констатирано 
следното: 

По част от делата е налице недостатъчна предварителна подготовка преди 
насрочването им в открито съдебно заседание и проучването им преди даване ход 
по същество, което е довело до отмяна хода по същество, насрочване на с.з. за 
допълнително изясняване на фактическата и правна страна на съдебните спорове 
или за отстраняване на допуснати нарушения на процесуалните правила (гр.дело 
№ 379/2009г., гр.дело 63/2010г., гр.дело №1099/2008г., гр.дело № 241/2008 г., 
гр.дело № 1103/2008г., гр.дело № 224/2009г.), което е довело съответно до 
забавяне на съдебното производство. С оглед констатираното, е необходимо да се 
даде препоръка за внимателно и задълбочено проучване на представените с 
исковата молба доказателства при постъпването им в съда и преди съответното 
съдебно заседание, във връзка с твърденията на страните. 

 
Д.  ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 310 ОТ ГПК 
     ДЕЛА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 
     ДЕЛА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ 
1. За 2009 г.: 
- по чл. 310 от ГПК са общо 4 бр., от които свършени са 4 бр. (с решение 3 

бр. и с определение 1 бр.). 
Делата по реда на бързото производство, разпределени по съдии, са както 

следва: 
Съдия Катя Гердова – 1 бр.дела, от които свършени са 1 - с определение; 
Съдия Тихомир Вельовски – 3 бр.дела, от които свършени са 3 бр. - с 

решение. 
Съдия Даниела Грамовска няма разпределени дела, разглеждани по реда на 

бързото производство. 
От свършените дела по реда на бързото производство всички съдебни актове 

са постановени в двуседмичен срок, съгласно чл. 316 от ГПК. 
 
- по Закона за закрила на детето(ЗЗДт) са общо 59 бр., от които свършени са 

59 бр. (с решения 56 бр. и с определение 3 бр.). 
Делата по ЗЗДт, разпределени по съдии, са както следва: 
Съдия Катя Гердова – 5 бр.дела, от които свършени са 5 бр. - с решение; 
Съдия Тихомир Вельовски – 54 бр.дела, от които свършени са 54 бр. (с 

решение 51 бр. и с определение 3 бр.); 
 Съдия Даниела Грамовска няма разпределени дела по ЗЗДт. 
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- по Закона за защита от домашното насилие(ЗЗДН), са общо 7 бр., от които 

свършени са 7 бр. (с решение 3 бр. и с определение 4 бр.). 
Делата по ЗЗДН, разпределени по съдии, са както следва: 
Съдия Катя Гердова – 3 бр.дела, от които свършени са 3 бр. (с решение 1 бр. 

и с определение 2 бр.); 
  Съдия Тихомир Вельовски – 4 бр.дела, от които свършени са  4 бр. (с 

решение 2 бр. и с определение 2 бр.); 
Съдия Даниела Грамовска няма разпределени дела по ЗЗДН. 
 
2. За периода 01.01.2010 г. – 31.05.2010г. 
- по чл. 310 от ГПК - няма образувани дела 
- по Закона за закрила на детето (ЗЗДт) са общо 56 бр., от които свършени са 

47 бр. (с решение 46 бр. и с определение 1 бр.)  
Делата по ЗЗДт, разпределени по съдии, са както следва: 
Съдия Даниела Грамовска. – 25 бр.дела, от които свършени са 23 бр. - с 

решение; 
Съдия Катя Гердова  - 19 бр.дела, от които свършени са 17 бр. - с решение; 
Съдия Тихомир Вельовски – 12 бр.дела, от които свършени са 7 бр. (с 

решение 6 бр. и с определение 1 бр.). 
          
- по Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) са общо 7 бр., от които 

свършени са 7 бр. (с решение 3 бр. и с определение 4 бр.). Делата по ЗЗДН, 
разпределени по съдии са както следва: 

     Съдия Даниела Грамовска – 3 бр.дела, от които свършени са 3 бр. (с 
решение 2 бр. и с определение 1 бр.); 

     Съдия Катя Гердова – 3 бр.дела, от които свършени са 3 бр. - с 
определение. 

     Съдия Тихомир Вельовски – едно дело, свършено с решение. 
 
Проверени на случаен принцип бяха следните дела, образувани по реда на 

бързото производство – искове по СК за издръжки и по КТ, както и по ЗЗДН и 
ЗЗДт, за които бе изискана разпечатка от деловодната програма на съда: гр.дело 
№ 838/2009г., гр.дело № 917/2009г., гр.дело № 845/2009г., гр.дело № 771/2009г., 
гр.дело № 914/2009г., гр.дело № 462/2009г., гр.дело № 272/2010г., гр.дело № 
70/2010г., гр.дело № 837/2009г. 

По проверените дела, разглеждани по реда на бързото производство, се 
направиха следните констатации и изводи:: 

Спазват се изискванията по чл. 311,ал.1 от ГПК, с някои изключения. Съдът е 
извършвал проверка в деня на образуване на делата, но част от делата са 
образувани няколко дни след постъпване на исковите молби в съда – гр.дело № 
838/2009г., гр.дело № 917/2009г. – образувано 6 дни след постъпване на исковата 
молба в съда. По разпореждане на съда от датата на образуване на делата, 
исковите молби са изпращани на ответниците за отговор в едномесечен срок. 



 12

С разпореждане съдът се е произнасял своевременно, при изтичане срока за 
отговор или при постъпване на отговора на ответника по делото. Спазван е 
триседмичния срок за насрочване на делата – изискване по чл. 312,ал.1,т.1 от 
ГПК. Констатирано бе, че по гр.дело №838/2009г., образувано по иск за издръжка 
на малолетни деца, не е уведомена ДСП по местоживеенето на децата за 
представяне на социален доклад или становище, съгласно изискването по чл. 
15,ал.6 от ЗЗДт. 

Съдебните решения са постановени в двуседмичен срок, съобразно 
разпоредбата на чл. 316 от ГПК.  
        По проверените дела, разглеждани по реда на ЗЗДт и ЗЗДН, не бяха 
констатирани пропуски и нарушения на производството. Спазва се едномесечния 
срок за насрочване на открито съдебно заседание, според чл. 18, ал.4 от ЗЗДН. 
Когато молбата съдържа данни за пряка и непосредствена последваща опасност за 
живота или здравето на пострадалото лице, съдът на основание чл. 18, ал.1 от 
ЗЗДН в закрито заседание без призоваване на страните, е издавал заповед за 
незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на съответната молба (гр.дело 
№ 837/2009г.). На основание чл.18, ал.2 от ЗЗДН заповедта за незабавна защита е 
връчвана на страните и е изпращана служебно до РУ на МРВ – Бяла Слатина. 
Установено бе, че по делата е била уведомявана компетентната ДСП за 
представяне на становище или социален доклад  (гр.дело № 462/2009г. - по ЗЗДН). 

По този вид дела, съдът се е произнасял с решение в открито съдебно 
заседание, съгласно изискването по чл. 15,ал.1 от ЗЗДН.  

 
При проверка на делата, разглеждани по реда на ЗЗДт бе констатирано, че се 

спазват разпоредбите на чл.28 от ЗЗДт, съгласно които съдът разглежда искането 
за настаняване на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство 
или в специализирана институция и се произнася в едномесечен срок с решение, 
което се обявява на страните, и се изпълнява незабавно. Решенията са 
постановявани в деня, в който съдебното дирене е приключило и е обявен ход по 
същество на делото или в рамките на една седмица (гр.дело № 272/2010г.). 

Установено бе, че част от делата са образувани 4, 12 и дори 15 дни след 
постъпване на молбите в съда (гр.дело № 914/2009г., гр.дело № 462/2009г., 
гр.дело № 272/2010г.), което е неприемливо, с оглед характера на делата и 
предвидените от законодателя по-съкратени срокове на съдебното производство. 

 
Е. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
     ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО 
Образуваните и свършените частни граждански дела за 2009г. са общо 674 

бр. дела, а за периода 01.01.2010г.- 31.05.2010г. – 374 бр. дела. 
 От тях, образуваните ч.гр.дела по реда на заповедното производство за 

2009г. са 625 бр.   
 - по чл. 413 вр. с чл.410 от ГПК – 424 бр. ч.гр.д.; 
 - по чл. 417, от ГПК - 201 бр. ч.гр.д. 
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 От образуваните ч.гр.дела по реда на заповедното производство, в 
тридневен срок са постановени 623 бр. актове, а останалите първоначално са 
оставени без движение. 

За периода 01.01.2010г.- 31.05.2010г. образуваните ч.гр.дела по реда на 
заповедното производство са 363 броя:  

- по чл. 413 вр. с чл.410 ГПК – 288 бр. ч.гр.д.; 
- по чл. 417, ГПК – 75 бр. ч.гр.д.  
От образуваните ч.гр.дела по реда на заповедното производство, в тридневен 

срок са постановени всичките 363 бр. съдебни акта. 
Проверени бяха ч.гр.дела по чл. 417 от ГПК – заявления за издаване на 

заповед за изпълнение въз основа на запис на заповед:: ч.гр.дело № 362/2010г., 
ч.гр.дело № 361/2010г., ч.гр.дело № 564/2010г., ч.гр.дело № 550/2010г., ч.гр.дело 
№ 960/2009г., ч.гр.дело № 504/2010г. Съдът е разглеждал заявленията в 
разпоредително заседание и е издавал заповеди за изпълнение в тридневен срок. 
Спазвана е разпоредбата на чл. 418, ал.2 от ГПК, според която съдът издава 
изпълнителен лист, след като провери дали документът е редовен от външна 
страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. За 
издаването на изпълнителния лист са правени надлежни бележки върху 
представените документи – запис на заповед, които се съдържат в оригинал по 
делата, както и върху заповедите за изпълнение, с изключение на ч.гр.дело 
№550/2010г. и ч.гр.дело № 564/2010г., по които се установи, че върху заповедта 
за изпълнение липсва отбелязване за издаден изпълнителен лист. Частно гр. дело 
№ 564/2010г. е в насипен вид, постъпилите по делото документи не са 
прикрепени в тяхната последователност. 

По делата не се съхраняват преписи от издадените изпълнителни листове, 
съобразно изискването на чл. 47, ал.1 от ПАРОАВАС (отм. ДВ бр.66/2009г.) и 
чл.49, ал.2 от действащия ПАРОАВАС.  

 
За 2009г. по молби (по СК - с искания за разрешения / издаване на заповеди, 

по ЗН, ГПК) са образувани и свършени 46 бр.ч.гр. дела, а за периода 01.01.2010г. 
– 31.05.2010г. – 11 бр. ч.гр.дела. Молбите са разглеждани в закрити заседания, с 
изключение на едно ч. гр. дело - в открито съдебно заседание: ч.гр.дело № 
475/2010г. образувано по молба за разрешение продажба на недвижим имот. 
Изискано е становище на компетентната ДСП и непълнолетното дете е разпитано 
в насроченото открито съдебно заседание, в присъствие на социален работник, 
при спазване чл.15 от ЗЗДт. 

Социални доклади са изисквани и по ч. гр.дело № 570/2010г. и ч.гр.дело № 
471/2010г., образувани по молби за разрешение за теглене на детски влог, след 
представянето на които съдът се е произнасял своевременно. 

 
Ж. ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 
 
За периода 2009г. гр. дела с влязло в сила определение по молби за 

обезпечение на бъдещи искове са общо 3 бр., от които по 1 дело е допуснато 
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обезпечение на бъдещ иск, след което е обезсилена заповедта и по 2 бр. дела 
молбите са оставени без уважение.  

За периода 01.01.2010г.- 31.05.2010г. гр. дела с влязло в сила определение по 
молби за обезпечение на бъдещи искове са общо 2 бр., по които производството е 
прекратено и делата са изпратени по подсъдност. 

Проверени бяха следните дела: 
- ч.гр.дело № 632/2009г., образувано на 17.04.2009г. С определение от 

17.04.2009г. е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на 
запор, като е определен едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск. 
В определения едномесечен срок не са представени доказателства от 
молителя за предявяване на бъдещия иск, поради което допуснатото 
обезпечение е отменено; 

-  ч.гр.дело № 979/2009г. и ч.гр.дело № 947/2009г. – молбите за допускане 
на обезпечение на бъдещ иск са отхвърлени от съда.  

Съдебните актове са постановени в срок. 
 
З. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА 
За 2009г. съдебни актове, постановени по гр. дела в РС-Бяла Слатина са 

общо 1026 броя. От тях, в едномесечен срок са постановени 1018 бр., а след 
едномесечния срок са постановени 8 бр. съдебни актове.  

Постановените актове по съдии са както следва: 
- съдия Даниела Грамовска – 84 бр. решения в едномесечен срок; 
- съдия Катя Гердова -  88 бр. решения в едномесечен срок; 
- съдия Тихомир Вельовски – 114 бр. решения, от които 8 бр. извън 

едномесечния срок, като забавата е от 4 дни до 1 месец след изтичане на 
законоустановения срок. 

  
Към момента на проверката няма просрочени, ненаписани съдебни актове в 

едномесечния срок.  
 
 
ІІІ. Въз основа на изложените констатации от извършената проверка, 

ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ прави следните 
изводи: 

 
От проверените граждански дела, описани в обстоятелствената част на 

настоящия акт е видно, че по-голямата част от делата са образувани и 
приключили в разумни срокове.  

Констатираните конкретни пропуски по цитираните проверени дела на 
отделни състави, се отнасят главно до движението на делата, както и в някои 
случаи - при образуването на дела, изрично описани в акта. 

Наред с изводите, направени заедно с констатациите по отделните дела, може 
да се направи следното обобщение:  
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Образуване на делата. Оставяне на и.м./м без движение. 
 

Не е създадена добра организация на работата по образуване на делата, 
постъпващи в Районен съд-Бяла Слатина, като в някои от констатираните случаи 
делата са образувани до 15 дни след постъпване на книжата в съда. Нарушавано е 
изискването за образуване на делата в деня на постъпването или най-късно на 
следващия ден, след постъпване на книжата в съда, от председателя на съда или 
от определен от него съдия, съгласно чл.38,ал.1 от ПАРОАВАС (обн. ДВ 
бр.9/29.01.2008г., отм.бр.66/18.08.2009г.). 

Прилага се принципа на случайното разпределение на делата, като прави 
впечатление неравномерното разпределение на делата между гражданските 
съдии. Изключение от принципа са ч. гр. дела по чл.73, ал.2 от СК/отм./, чл.130, 
ал.3 от СК /в сила от 01.10.2009г./ и отказ от наследство, които се разпределят  
„по дежурство”. 

Гражданските дела, включително и делата, разглеждани по реда на бързото 
производство, са администрирани своевременно, при тяхното образуване. 

 
Движение на делата 
 

Част от проверените дела са разглеждани и приключвали в разумни срокове, 
с изключение на изрично описаните в акта дела. Съдебните заседания са 
насрочвани в рамките на едномесечен срок.  

Делата, образувани по реда на бързото производство, са насрочват в 
триседмичен срок. 

Не се спазват разпоредбите на ПАРОАВАС /обн., ДВ бр.9/29.01.2008г., отм. 
ДВ бр.66/18.08.2009г./ и ПАРОАВАС /обн., ДВ бр.66/18.08.2009г./ всички книжа, 
които постъпват или се съставят по съответните дела, да са прикрепвани 
последователно в папките и са номерирани от съдебните служители. 
Разпорежданията на съда не се изпълняват своевременно от съдебните служители. 
Спрените производства не се възобновяват след отстраняване на пречките за 
движението им. 

В част от проверените дела, по които съдът е спрял производството поради 
висящ преюдициален спор, в диспозитива на определенията не се съдържат 
съответните номера на преюдициалните дела и съдът, пред който същите са 
висящи, или не се сочи правно основание по ГПК.  

По някои дела се констатира недостатъчна предварителна подготовка преди 
насрочването им в открито съдебно заседание и проучване на делата преди даване 
ход по същество, което води впоследствие до отмяна хода по същество и забавяне 
на съдебното производство. 

 
Основните причини за отлагане на делата и неприключването им в 

тримесечен срок са комплексни, като част от тях са следните: 
 делата, по които производството е спряно, не са администрирани 

своевременно, съобразно изискването по чл. 97 от ПАРОАВАС (отм. 
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ДВ бр.66/2009г.) служба „Деловодство” да извършва ежемесечно 
проверка за ненасрочените дела и да ги докладва на председателя; 

 непрецизно подреждане, организиране и контрол върху движението 
на делата в служба „Деловодство” предвид задълженията, 
регламентирани с чл. 48 от ПАРОАВАС (отм. ДВ бр.66/2009г.) - 
голяма част от делата са администрирани лошо, няма данни, че са 
докладвани своевременно на съдията-докладчик за предприемане на 
необходимите действия. 

Служба "Съдебно деловодство" (видно от констатациите по част от делата) 
не спазват изискванията по чл. 101, чл.105 и чл. 106 от ПАРОАВАС незабавно да 
преглеждат върнатите призовки, а неправилно връчените, както и невръчените да 
докладват същия ден на съдията - докладчик, да следи за своевременното 
връчване на книжата по делата и изтичане на сроковете за обжалване, ежемесечно 
да извършва проверка на делата, които не са насрочени и да докладва резултата на 
административния ръководител на съда. 

 
Новият председател на РС-Бяла Слатина в продължение на шест месеца 

след встъпването си в длъжност не е упражнила контрол, не е положила 
необходимите усилия и не е създала нужната организация, с оглед 
преодоляване и недопускане на слабости, пропуски и нарушения при 
образуването и движението на гражданските дела в РС-Бяла Слатина. 

След направените препоръки от проверяващите в хода на извършената 
проверка, бяха „раздвижени” част от проверените граждански дела - 
възобновяване на производствата, администриране на делата, изискване на 
информация относно висящ преюдициален спор или наказателно 
производство, постановяване на съответните съдебни актове по делата, при 
които бяха установени пропуски и забава на производството, като 
конкретните констатации и предприети действия са отразени в 
констативната част на настоящия акт.  

 
Необходимо е ръководството на съда да създаде организация за 

взаимодействие между съдиите и служба „Деловодство”. С оглед разграничаване 
на отговорността за евентуално забавяне на производството по делото, 
препоръчително е ръководството да регламентира дейността, като при докладване 
на делото на съдия- докладчик, върху молбите и други документи, включително и 
върху призовките, да се поставя подпис и дата, както и да се извършва отбелязване 
на контролен лист, от който да е видно кога е докладвано делото. 

В компетентността на ръководството на съда е да осъществява периодичен 
контрол по движението и съхраняването на гражданските дела. Препоръчително е 
да се разпореди съответното длъжностно лице (съдебен администратор или друго 
длъжностно лице) да извършва проверка на гражданските дела, като се 
проверяват всички дела по състави и се сверяват с отразеното в деловодната 
програма на съда. След проверката да се изготвя доклад, като спрените дела, 
делата, оставени без движение и ненасрочените дела да се докладват от определен 
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деловодител на съответния съдия. След изтичане на всеки календарен месец, 
отговорният деловодител да представя на съответния съдия – докладчик месечно 
сведение за делата.  

 
 
Приключване на делата 
 

Обявените за решаване граждански дела са приключвани от съдиите в БСРС 
в разумни срокове. Съдебните актове са постановени в едномесечен и 
двуседмичен срок, като изключенията са посочени в акта. 

 
Въз основа на направените констатации и на основание чл. 58, ал. 2 от 

Закона за съдебната власт, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет дава 
следните  

 
 
                                          ПРЕПОРЪКИ: 

 
 

1. Препоръчва на председателя на РС - Бяла Слатина, в изпълнение на 
правомощията му по ЗСВ, да упражнява постоянен контрол върху 
дейността на Служба „Деловодство”, като следи за отстраняване на 
констатираните нарушения и пропуски с настоящия акт и за спазване 
изискванията на ПАРОВАС при движение, подреждане и съхранение  
на делата. Да предприеме необходимите мерки, с цел подобряване 
работата на служба „Деловодство” и особено по отношение на 
изпълнение на задълженията им ежемесечно да извършват проверка на 
делата, които не са насрочени и да докладват резултата на 
административния ръководител на съда; 

 
2. Препоръчва на председателя на РС – Бяла Слатина, в съответствие с 

изискването по чл. 46,ал.1 от ПАРОАВАС (обн. ДВ бр.66/18.08.2009г.), 
делата да се образуват и разпределят от председателя на съда или от 
определен от него съдия, най - късно на следващия ден след постъпване 
на книжата в съда; 

 
3. Препоръчва на Председателя на РС – Бяла Слатина да упражни 

правомощията си за контрол на дейността по администриране на 
спрените производства по гражданските дела, с оглед срочното им 
възобновяване, ако са  отстранени пречките за движението им, както и 
да изпрати информация до ИВСС относно гр.дело № 104/2007г. и  гр.дело 
№ 434/2007г., по които производството е спряно на основание чл. 
182,ал.1,т.”е” от ГПК (отм.), вр. чл. 637 от ТЗ; 
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4. Препоръчва на съдиите от РС – Бяла Слатина по-задълбочено 
предварително проучване на делата преди насрочването им в открито 
съдебно заседание и преди обявяване ход по същество, с цел 
недопускане неоснователно забавяне на съдебното производство; 

 
5. Препоръчва на председателя на РС - Бяла Слатина да упражни 

правомощията си по чл.80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ и да свика Общо събрание 
на съда, на което да запознае съдиите с констатациите, изводите и 
препоръките на настоящия акт и да се анализира и обобщи практика на 
съда по спрените производства и ненасрочените дела, с цел 
отстраняване и недопускане на констатираните пропуски. 

 
На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт, препоръките следва да 

се изпълнят в срок от един месец, считано от датата на връчване на настоящия Акт 
за резултатите от извършената проверка. 

 
На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, председателят на 

Районен съд – Бяла Слатина да уведоми своевременно Главния инспектор на 
Инспектората към ВСС за изпълнение на препоръките и да изпрати подробна 
информация към 01.12.2010г. относно висящите граждански дела, образувани 
преди 01.01.2009г., делата, по които производството е спряно и ненасрочените към 
01.12.2010г. дела, по състави. 

 
На основание чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се изпрати на 

председателя на Районен съд – Бяла Слатина, който да запознае с акта съдиите и 
съдебните служители в Районен съд – Бяла Слатина. 

 
На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ, копие от акта да се изпрати на  Висшия 

съдебен съвет, както и на Окръжен съд - Враца.  
                                        
 
                     
                                      ИНСПЕКТОР:                                                       
                                                                         МИЛКА ИТОВА 

    
 
 

Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на съдия Силвия Андреева 
Житарска - председател на Районен съд – Бяла Слатина. 

На основание чл. 58, ал.3 от ЗСВ, в 7-дневен срок може да се направят 
възражения пред Главния инспектор на Инспектората към ВСС. 

 
    Получил акта:………………………………. 
 


