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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
    ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

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

 
 
 
 
 

АКТ 
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 

 
 

На основание Заповед № 63/09.03.2009 г. на Главния инспектор на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет се извърши проверка в Районен съд 
– гр. Своге със задача:  
         Проверка по образуването, движението и приключването на 
граждански дела по описа на Районен съд – гр. Своге за периода от 
01.01.2008 г. – 28.02.2009 г. 
          Заповедта на Главния инспектор на ИВСС е издадена и по повод 
заповед  № 30/17.02.2009год. на председателя на Районен съд- гр. Своге, с 
която на основание чл.80 ЗСВ, чл.308,ал.1,т.1, вр. с чл.307,ал.3,т.1,т.2 и т.5 от 
ЗСВ на Милда Георгиева Георгиева- Паунова – районен съдия при РС-
гр.Своге е наложено дисциплинарно наказание „забележка”.   

Проверката е възложена на  инспектор  Незабравка Иванова Стоева и 
експерти – Мая Михайлова и Николай Илиев. 

 
КОНСТАТАЦИИ: 
В Районен съд – гр. Своге съдийският състав включва следните съдии: 

Надя Бакалова – председател на съда, Георги Николов, Милда Паунова и 
Румен Стойнов. В Районен съд – гр. Своге, съдийският състав не е разделен 
на граждански и наказателен, като общо и наказателните и граждански дела, 
се разпределят между всички съдии. 

 
I. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор, 

съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/. 
Въведена е система за електронно разпределение на делата на принципа 

на случайния подбор, съгласно чл. 9 от ЗСВ, чрез използване на програмен 
продукт на Висшия съдебен съвет, като за всички съдии е посочена 100% 
натовареност. 

 
II. Деловодни книги. 

 Изх. №……………… 
 Дата: …………….… 
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При проверка на книгата за открити съдебни заседания за 2008 г. се 
констатира, че обявените решения имат номер, но нямат дата. Графата „дата 
на предаване на делото в деловодство” не се попълва. Графа „подпис на 
служител” съдържа само дата и подпис. Не става ясно на коя дата решението 
е обявено, както и на каква дата делото е предадено в деловодството на съда. 
Гр.д.№ 77/2008 г. в съдебно заседание от 27.10.2008 г. е отложено за 
01.12.2008 г. по доказателствата. В графа „подпис на служител” е посочена 
дата 31.10.2008 г. По граждански дела № 108/2008 г., № 186/2008 г. и № 
154/2008 г. са проведени съдебни заседания на 11.11.2008 г., делата са 
предадени с подпис на служителя на 17.11.2008 г. 

 
ІІІ. Образуване, движение и приключване на делата. 
От справка, изложена в доклада за 2008 г., в табличен вид е видно, че 

през отчетния период, в Районен съд – гр. Своге са постъпили за разглеждане 
318 граждански дела, като приключените са 463, включващи и такива 
останали от предходни години. През периода са разгледани 811 граждански 
дела, от които 493 останали несвършени от предишни отчетни периоди и 318 
новопостъпили. 

Едва 39 %  от  гражданските дела  по общия ред са  приключили в 
срок  до три месеца. 

 
На случаен принцип бяха изискани и проверени следните дела: 
 
1. Спрени производства по дела. 
 
 - Гр. д. № 30/2008 г. – докладчик съдия Николов. Делото е образувано 

на 04.02.2008 г., на основание чл. 344 и чл. 225 от КТ, по искова молба с вх. 
№ 53/29.01.2008 г. Насрочвания на делото в открити съдебни заседания за 
27.03.2008 г., 29.05.2008 г. и 02.10.2008 г. На 02.10.2008 г. е представено 
копие от искова молба с вх. № 590/13.08.2008 г. и е поискано спиране на 
производството по делото, на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./ и 
съдът е спрял делото. От делото не е видно да е правена справка за 
приключването на делото,на основание, на което е допуснато спирането. 

- Гр. д. № 88/2007 г. – докладчик съдия Николов. Делото е образувано 
на 19.03.2007 г. по искова молба по чл. 97 от ГПК, постъпила с вх. № 
140/27.02.2007 г. Насрочвания на делото в открити съдебни заседания за 
26.04.2007 г. и 21.06.2007 г. На 21.06.2007 г. е представено копие от искова 
молба с вх. № 29/19.01.2007 г., на която дата с протоколно определение е 
спряно производството по делото, на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК 
/отм./, до приключване на гр. д. № 24/2007 г. Липсва справка за 
приключването на делото,на основание, на което е допуснато спирането. 

 - Гр. д. № 121/2008 г. – докладчик съдия Бакалова. Делото е 
образувано по искова молба с правно основание по чл. 45 от ЗЗД, във вр. С. 
чл. 288, ал. 12 от Кодекса за застраховането., постъпила с вх. № 
284/29.04.2008 г. Не е отразено на коя дата точно е образувано делото. 
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Насрочвания в открито съдебно заседание за 07.10.2008 г. и 21.10.2008 г. 
Страните са предложили проект за съдебна  спогодба, с искане за спиране на 
делото по взаимно съгласие  на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. 
Производството по делото е спряно с протоколно определение от 21.1.2008 г. 
Към момента на проверката не е изтекъл 6 месечния срок. 

- Гр.д.№ 88/2007год. Спряно на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК 
/отм./. Не е  правена справка за приключването на делото,на основание, на 
което е допуснато спирането. 

 - Гр. д. № 3/2007 г. – докладчик съдия Паунова. Делото е образувано 
на 05.01.2007 г. по искова молба, на основание чл. 108 от ЗС, постъпила с вх. 
№ 838/28.08.2006 г. С протоколно определение от 16.02.2009 г. 
производството по делото е спряно, на основание чл. 182, ал. 1, б. „а” от ГПК 
/отм./. Не е изтекъл 6 месечния срок.  

   Делото е образувано  приблизително  пет месеца, след  подаване на 
исковата молба. 

 
2. Дела оставени без движение. 
- Гр. д. № 61/2009 г. – докладчик съдия Бакалова. Делото е образувано 

на 16.02.2009 г. по заявление за издаване на заповед за изпълнение, на 
основание чл. 410 от ГПК, по искова молба с вх. № 98/12.02.2009 г. С 
Разпореждане от 16.02.2009 г. производството е оставено без движение и са 
дадени указания на заявителя за уточняване адреса на длъжника в 
едномесечен срок. 

- Гр.д. №233/2004г. – Съдия – докладчик : Н.Бакалова. Образувано 
по искова молба с вх.№823/20.09.04г. С разпореждане от 21.09.04г. 
производството по жалбата е оставено без движение, като на ищците са 
дадени указания да уточнят в какво се състоят исканията им. С 
вх.№39/30.09.04г. ищците са депозирали молба с уточнения, с оглед на 
дадените указания. При разглеждане на делото в открито съдебно заседание, 
проведено на 21.01.05г. след като е установено, че един от ищците е починал, 
на делото не е даден ход. При разглеждане на делото в открито съдебно 
заседание, проведено на 08.04.08г. след като е установено, че друг от ищците 
е починал, на делото не е даден ход. При проведени открити съдебни 
заседания на 03.06.08г., 16.09.08г. и 21.10.08г. на делото не е даден ход, 
поради нередовно призоваване на страни. В открито съдебно заседание на 
25.11.08г. производството по делото е оставено без движение, като на ищеца 
за дадени указания да представи данни за точен адрес на един от 
ответниците.  
           Приблизително  три години  от  21.01.05г. до   08.04.08г.  не са 
извършвани процесуални действия от съда по движението на делото. 
 

- Гр.д. №167/2008г. – Съдия – докладчик : Г.Николов. Образувано 
по искова молба с вх.№1016/27.12.07г.  С разпореждане от 19.01.08г. 
производството по исковата молба е оставено без движение, като на ищеца са 
дадени указания за внасяне на държавна такса и представяне на определени 
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доказателства. С молба вх.№207/06.02.08г. ищецът е поискал удължаване на 
определения от съда срок за изпълнение на дадените указания. С 
разпореждане от 06.02.08г. определеният срок е удължен. При разглеждане на 
делото в открито съдебно заседание, проведено на 09.10.08г. производството 
по делото е оставено без движение, с оглед на направени констатации за това, 
че не е внесен пълния размер на дължимата държавна такса. С молба от 
21.10.08г. ищецът е уведомил съда за внесената държавна такса. С 
разпореждане от 23.10.08г. делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 27.11.08г. При разглеждане на делото в открито 
съдебно заседание, проведено на 27.11.08г. делото е отложено за събиране на 
доказателства. При разглеждане на делото в открито съдебно заседание, 
проведено на 05.02.09г., производството по делото е оставено без движение, 
като на ищеца са дадени указания да уточни основанието, на което 
претендира недействителност. С вх.№248/24.02.09г. е постъпила молба от 
ищеца с уточнения. С разпореждане от 24.02.09г. е разпоредено изпращане на 
копие от молбата на ответника за становище. 
          Налице е недостатъчна  предварителна подготовка от страна на 
съдията докладчик   по делото- нередовност на исковата молба е 
констатирана едва  след една година и два месеца ,след нейното 
постъпване. 

 - Гр. д. № 167/2007 г. – докладчик съдия Паунова. Делото е образувано 
на 07.05.2007 г. по искова молба, постъпила в съда с вх. № 193/20.03.2007 г. С 
Разпореждане от 26.03.2007 г. производството по делото е оставено без 
движение и са дадени указания. Първото по делото открито съдебно 
заседание е насрочено за 25.06.2007 г. Други насрочвания на делото за 
15.10.2007 г., 20.12.2007 г., 17.03.2008 г., на която дата е даден ход по 
същество. С Определение от 25.04.2008 г., съдът една година след като е 
образувал делото констатира, че исковата молба е нередовна, тъй като 
ищецът не е посочил пълното си име отменя дадения ход по същество и 
оставя делото без движение. В съдебно заседание от 30.06.2008 г. отново е 
даден ход по същество. С Определение № 268/23.12.2008 г. /шест месеца по-
късно/ съдът констатира, че вещото лице не е отговорило в цялост на 
поставената задача и отменя протоколното си определение от 30.06.2008 
г. за дадения ход по същество и оставя отново делото без движение. 

  - Гр. д. № 77/2008 г. – докладчик съдия Паунова. Делото е образувано 
на 04.03.2008 г. по искова молба по чл. 108 от ЗС, постъпила с вх. № 
931/22.11.2007 г. Исковата молба е вписана на 18.03.2008 г. Насрочвания на 
делото в открито съдебно заседание за 14.04.2008 г., 19.05.2008 г., 30.06.2008 
г., 29.09.2008 г., 27.10.2008 г. и 01.12.2008 г. С протоколно определение, 
постановено на проведеното на 01.12.2008 г. съдебно заседание, съдът е 
оставил делото без движение за уточняване исковите претенции на ищеца. 
Указания по допустимостта на исковата молба са дадени след повече от 
една година след депозиране на исковата молба в съда. За да постанови 
определението си оставяне без движение, съдът е уважил възражение на 
ответника по делото в този смисъл. В кориците на делото се съдържа молба 
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от адвоката на ищците, с която конкретизират исковите си претенции. 
Молбата е без дата и входящ номер на съда, не е администрирана и не е 
класирана в делото. 

Налице е съществено нарушение на чл.30  и чл.37 от ПАРОВАС. 
 
3. Висящи дела 
 
 - Адм. д. № 198/2004 г. – докладчик съдия Радовска и съдия Паунова. 

Делото е образувано на 12.10.2004 г. по искова молба по чл. 32, ал. 2 от ЗС, 
постъпила с вх. № 811/2004 г. С резолюция от 27.09.2004 г. производството 
по делото е оставено без движение с указания.  Делото е насрочвано  в 
открити съдебни заседания за 04.11.2004 г., 09.12.2004 г., 20.01.2005 г., 
17.02.2005 г., 02.06.2006 г., 07.07.2006 г., 30.10.2006 г., 18.12.2006 г., 
01.10.2007 г., 10.12.2007 г. и 25.02.2007 г. С Определение № 53/12.03.2005 г. 
съдия Радовска прекратява производството по делото. Определението е 
обжалвано пред Софийския окръжен съд и пред Върховния касационен съд, 
като определението е отменено и делото е върнато за продължаване на 
съдопроизводствените действия. В съдебно заседание, проведено на 
18.12.2006 г. е даден ход по същество. С определение, постановено в закрито 
съдебно заседание от 01.08.2007 г., съдия Паунова е отменила хода по 
същество за представяне на доказателства. Преди определението е 
депозирана молба, в този смисъл, от пълномощника на ищците, върху която 
няма отбелязана дата на постъпването й в съда и не може да бъде направен 
извод за момента на депозиране. Насроченото за 10.12.2007 г. съдебно 
заседание е отложено по молба на същия процесуален представител, поради 
служебна ангажираност по друго дело. В съдебно заседание на 25.02.2008 г. 
отново е даден ход по същество. По делото е постановено Решение № 
58/02.05.2008 г. По делото е депозирано писмо от кметството на с. Реброво, 
вх. № 230/23.02.2009 г., с което са върнати съобщения за постановеното 
решение, до страните по делото, тъй като лицата не живеят на този адрес. 
След тази дата делото не е администрирано. 

 - Гр. д. № 454/2006 г. – докладчик съдия Паунова. Делото е образувано 
на образувано на 11.09.2006 г. по искова молба по чл. 30, ал. 2 от ЗС, 
постъпила в съда с вх. № 832/25.08.2006 г. Ръкописно е отбелязано върху 
исковата молба, че е разпределено на съдия Паунова. Насрочвания на делото 
за 02.10.2006 г., 13.11.2006 г., 11.12.2006 г., 29.01.2007 г., 26.02.2007 г., 
16.04.2007 г., 28.05.2007 г., 24.09.2007 г., 05.11.2007 г. и 26.11.2007 г. Първите 
четири съдебни заседания са отлагани поради нередовно призоваване. В 
съдебното заседание от 26.11.2007 г. е даден ход по същество. По делото е 
постановено решение № 231/23.01.2009 г. 

Нарушен е принципа на случайното разпределение на делата, 
установен с разпоредбата на чл.9 от ЗСВ. 

Решението е постановено  след  една година и два месеца, след 
датата  на съдебното заседание, в което делото е обявено за решаване. 
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 - Гр. д. № 24/2008 г. – докладчик съдия Паунова. Делото е образувано 
на 29.01.2008 г. по искова молба по чл. 86 от СК, постъпила с вх. № 
51/28.01.2008 г. С резолюция от 29.01.2008 г. делото е насрочено в открито 
съдебно заседание за 17.03.2008 г. В съдебното заседание от 17.03.2008 г. е 
даден ход по същество. Решение № 93 по делото е постановено на 29.05.2008 
г. 

 - Гр. д. № 528/2006 г. В съдебно заседание от 05.11.2007 г., 
постановено Решение № 200/24.05.2008 г. Съобщенията, с които се обявява 
решението, са  изготвени  една на  03.02.2009 г.- седем месеца след 
обявяване на  решението –съществено нарушение на изискванията на 
чл.95 от ПАРОВАС. 

 - Гр. д. № 166/2007 г. – докладчик съдия Паунова делото е образувано 
на 07.05.2007 г. по искова молба по чл. 11, ал. 2 от ЗСПЗЗ, постъпила с вх. № 
334/03.05.2007 г. В съдебното заседание от 25.02.2008 г. е даден ход по 
същество. Постановено Решение № 59/25.05.2008 г.  

 - Искова молба с вх. № 917/30.12.2008 г. На 16.01.2009 г. делото е 
оставено без движение. Нередовностите отстранени на 11.03.2009 г., делото 
насрочено в открито съдебно заседание за 06.04.2009 г. Исковата молба и 
приложенията към нея са в насипно състояние. Липсва протокол за 
разпределение на случайния принцип. 

 - Гр. д. № 24/2007 г. – докладчик съдия Паунова. Делото е образувано 
на 25.01.2007 г. по искова молба, с правно основание чл. 97 от ГПК, 
постъпила с вх. № 29/19.01.2007 г.  Делото е насрочвано за: 12.02.2007 г., 
19.03.2007 г., 07.05.2007 г., 25.06.2007 г., 03.12.2007 г. и 18.02.2008 г. В 
съдебното заседание от 25.06.2007 г. е даден ход по същество. С Определение 
от 24.07.2007 г. е отменен хода по същество, след като съдът констатира, че в 
исковата молба не е посочено кое лице упражнява фактическата власт върху 
имота, което обстоятелство е условие за допустимост на исковата молба и 
оставя без движение производството по делото. На 18.02.2008 г. е даден ход 
по същество, по делото е постановено решение № 99/18.05.2008 г. 
Съобщенията, с които страните са уведомени за постановеното решение, са 
получени на 09.03.2009 г. 

- Гр. д. № 462/2007 г. – докладчик съдия Паунова. Делото е образувано 
по копие от искова молба. Вписана искова молба на 03.10.2006 г. – една 
година след образуване на делото. С разпореждане от 16.10.2006 г. делото е 
насрочено за 12.11.2007 г. В кориците на делото се съдържа протокол от 
05.03.2007 г. по гр. д. № 555/2005 г. и от 24.09.2007 г.-отново по гр. д. № 
555/2005 г. Съдебното заседание от 12.11.2007 г. е отложено за 28.12.2007 г. 
поради нередовно призоваване. Проведени съдебни заседания на 10.03.2008 
г., 21.04.2008 г., 02.06.2008 г., 30.06.2008 г.и 17.07.2008 г., на която датата е 
даден ход по същество. С определение от 28.01.2009 г. делото е оставено без 
разглеждане и е прекратено поради констатирана липса на правен интерес. 

 - Гр. д. № 461/2007 г. е образувано по копие от искова молба. Висящо 
е било две години, след което е прекратено поради липса на правен интерес. 
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   И двете дела - № 461/2007 г. и № 462/2007 г. са образувани по 
ксерокс- копия от искови молби. Върху самите ксерокс-копия  има 
резолюции на съдията докладчик –Паунова. Делата са образувани  при 
съществено неспазване на изискванията на чл.98   и чл.100 от ГПК /отм./ 

  -Гр.д.№ №250/2001год. –първи съдия- докладчик –съдия Янита 
Радовска  и настоящ  съдия- докладчик –съдия Милда Паунова/от 
10.02.2005год./ Делото е образувано  на основание ксерокс-копие от искова 
молба. По същото дело е  приложено  като доказателство  приключило с 
влязло в сила съдебно решение  гр.д.№ 174/2001год. на Районен съд-гр.Своге, 
образувано  по оригинала на същата искова молба.В продължение на четири 
години,  делото е висящо, при съществено нарушение на чл.224,ал.1 и 
ал.2 от ГПК /отм./ 

 - Гр. д. № 496/2007 г. – Постановено решение от 05.06.2008 г. 
Съобщения до страните за изготвеното решение от 27.01.2009 г.- шест месеца 
след обявяване на решението.  

 - Гр. д. № 6/2009 г. – докладчик съдия Паунова. В кориците на делото, 
в насипно състояние се съдържат искова молба, постъпила с вх. № 
839/05.12.2008 г. и протокол от компютърна справка за разпределение на 
делото на съдия Паунова от 05.12.2008 г. Ръкописно, върху исковата молба, е 
положено резолюция съдия-докладчика от 16.01.2009 г., с която дава 
указания по гр. Д. № 6/2009 г. по чл. 131 от ГПК. По делото са постъпили 
писмен отговор, допълнение към писмения отговор и насрещен иск. 
Съобщението по чл. 131 от ГПК е получено на 20.01.2009 г. Документите не 
са подредени в папката на делото, не става ясно кога и как е образувано гр. 
д. № 6/2009 г. Номерът на делото се разбира единствено от резолюцията на 
съда от 16.01.2009 г. и от съобщението до ответника, с което са дадени 
указания по делото за дадената възможност за представяне на писмен 
отговор, съгласно разпоредбата на чл. 131 от ГПК. 

 - Гр. д. № 206/2007 г. е образувано на 17.05.2007 г. по искова молба по 
чл. 11, ал. 2 от ЗСПЗЗ, постъпила с вх. № 516/14.05.2007 г. Първото открито 
съдебно заседание е проведено на 16.07.2007 г. В съдебното заседание, 
проведено на 31.02.2008 г. е даден ход по същество. По делото е постановено 
Решение № 117/31.05.2008 г. Съобщенията за постановено решение са 
изпратени на страните с изх. № на съда от 20.01.2009 г.- осем месеца след 
обявяване на решението. 

    -     Гр.д. №2 /2007г. – Съдия-докладчик: М.Паунова.  Образувано по 
искова молба с вх.№1116/22.12.06г. Проведени са открити съдебни заседания 
на 05.02.07г., 05.03.07г. 23.04.07г., 28.05.07г., 24.09.07г. В открито съдебно 
заседание, проведено на 03.12.07г., на делото е даден ход по същество и 
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. След шест месеца по 
делото е постановено решение №243/15.06.08г. За постановеното решение 
страните са уведомени едва със съобщения от 29.01.09г. С 
вх.№90/11.02.09г. е депозирана жалба до Софийски окръжен съд срещу 
постановеното от Районен съд гр.Своге решение.  
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- Ч.гр.д. №100/2006г. – Съдия-докладчик: М.Паунова.  Образувано 
по молба за издаване на изпълнителен лист с вх.№233/23.02.06г. С 
определение №232/19.05.06г. е разпоредено издаването на изпълнителен 
лист. Върху определението е направено отбелязване от 19.05.06г. за това, че 
молителят е получил оригинала на записа на заповед, послужил за издаване 
на изпълнителния лист и издадения изпълнителен лист.  
         С молба вх.№1640/27.06.08г. длъжникът е уведомил Окръжен съд 
гр.София, за това че на 01.08.07г. е подал жалба в Районен съд гр.Своге 
срещу определението постановено по ч.гр.д. №100/2006г. и до момента няма 
отговор по жалбата си, същата не е изпращана на Окръжен съд гр.София и 
определението на Районен съд гр.Своге е постановено при неспазване на 
правилата за местната подсъдност. С разпореждане от 27.06.08г. е 
разпоредено да се изиска ч.гр.д. №100/2006г. от Районен съд гр.Своге. С 
писма от 30.06.08г., 15.09.08г. и 12.01.09г. Окръжен съд гр.София е изисквал 
от Районен съд гр.Своге ч.гр.д. №100/2006г.  

С вх.№711/03.08.07г. е постъпило възражение от длъжника срещу 
издадения изпълнителен лист. С разпореждане от 03.08.07г. производството е 
оставено без движение, като на длъжника са дадени указания да представи 
доказателства за датата на получаване на призовката за доброволно 
изпълнение. За дадените указания на длъжника е изпратено съобщение на 
13.08.07г.  С вх.№1534/09.10.07г. е депозирана молба от длъжника за 
удължаване на срока за изпълнение на дадените от съда указания. С 
разпореждане от 11.10.07г. срокът е удължен. С вх.№1625/17.10.07г. е 
депозирана молба от длъжника. С разпореждане от 01.04.08г. на длъжника е 
определен 7-дневен срок да уточни исканията си. Длъжникът е уведомен за 
дадените указания със съобщение от 02.04.08г. С вх.№338/21.04.08г. е 
депозирана молба с уточнения от длъжника. 
        По делото е приложено и придружително писмо от Окръжен съд 
гр.София от 10.02.09г., с което се връща ч.гр.д. №100/2006г. за 
администриране на частната жалба срещу определението на Районен съд 
гр.Своге от 19.05.06г. По делото няма приложени документи, от които да е 
видно, ч.гр.д. №100/2006г. да е изпращано на Окръжен съд 
гр.София.Приблизително три години  въззивната жалба   не е изпратена  
по компетентност на Окръжен съд София.   

- Гр.д. №86/2008г. – Съдия-докладчик: М.Паунова.  Образувано по 
искова молба с вх.№146/28.02.08г. С разпореждане от 21.03.08г. делото е 
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 27.03.08г. В 
открито съдебно заседание проведено на 27.03.08г. на делото е даден ход по 
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. След седем 
месеца по делото е постановено решение №116/27.10.08г. За 
постановеното решение на страните са изпратени съобщения на 
12.11.08г. С вх.№182/10.03.09г. е депозирана молба от ответника за 
поправка на явна фактическа грешка.  

- Гр.д. №438/2007г. – Съдия-докладчик: М.Паунова.  Образувано 
по искова молба с вх.№779/24.09.07г. С разпореждане от 24.09.07г. делото е 
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насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 05.11.07г. При 
разглеждане на делото в открито съдебно заседание на 05.11.07г. делото е 
отложено за събиране на доказателства. В проведено на 10.12.07г. открито 
съдебно заседание производството по делото е оставено без движение. След 
отстраняване на констатираните нередовности с молба от ищеца от 27.12.07г. 
делото е насрочено за 24.03.08г. В открито съдебно заседание проведено на 
24.03.08г. на делото е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се 
произнесе с решение в срок. След десет месеца с определение от 23.01.09г. 
производството по делото е оставено без движение, като на ищците са 
дадени указания да довнесат държавна такса в размер на 9 лв. 
Определението за даване на ход на делото по същество не е отменено. 

- Гр.д. №529/2006г. – Съдия-докладчик: М.Паунова.  Образувано 
по искова молба с вх.№1042/29.11.06г. С разпореждане от 06.12.06г. делото е 
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 22.01.07г. 
Проведени са открити съдебни заседания на 22.01.07г., 05.03.07г. 23.04.07г., 
04.06.07г., 01.10.07г. В открито съдебно заседание, проведено на 10.12.07г., 
на делото е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение в срок. След тринадесет месеца по делото е постановено решение 
№258/23.01.09г. За постановеното решение на страните са изпратени 
съобщения на 24.02.09г. 

- Гр.д. №424/2007г. – Съдия-докладчик: М.Паунова.  Образувано 
по искова молба с вх.№726/15.08.07г. За съдия-докладчик по делото е 
определена съдия Надя Бакалова.  С разпореждане от 11.09.07г. делото е 
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 23.10.07г. В 
проведено на 23.10.07г. открито съдебно заседание делото е отложено от 
съдия Надя Бакалова с оглед събиране на доказателства. Не е ясно как 
делото е било разпределено на съдия М.Паунова. В открито съдебно 
заседание, проведено на 18.12.07г., на делото е даден ход по същество и 
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение 
№279/27.12.07г. е допусната делбата. С вх.№43/14.01.08г. е депозирана молба 
от ищците, с която са уведомили съда за допусната явна фактическа грешка и 
за това, че съдът не се е произнесъл по искането за делба на всички имоти. С 
разпореждане от 16.01.08г. делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 24.03.08г. В открито съдебно заседание, проведено на 
24.03.08г., на делото е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се 
произнесе с решение в срок. След десет месеца по делото е постановено 
решение №105/23.01.09г. За постановеното решение на страните са 
изпратени съобщения на 24.02.09г. 

- Гр.д. №46/2009г. – Съдия-докладчик: Р.Стойнов. Образувано по 
искова молба с вх.№56/29.01.09г. С разпореждане от 29.01.09г. съдът е 
разпоредил изпращане на препис от нея на ответника. Ответникът е уведомен 
на 06.02.09г. със съобщение от 03.02.09г. С вх.№235/23.02.09г. е депозирано 
заявление от ответника.  

- Гр.д. №249/2008г. - Съдия-докладчик: Н.Бакалова. Образувано 
по искова молба с вх.№601/21.08.08г. С разпореждане от .09.08г. 
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производството по делото е оставено без движение, като на ищеца са дадени 
указания да внесе държавна такса и да посочи определени данни. С 
вх.№1138/24.09.08г. е депозирана молба от ищеца, с оглед изпълнение на 
дадените указания. С разпореждане от 24.09.08г. съдът е разпоредил 
изпращане на препис от исковата молба на ответника. С определение от 
06.01.09г. делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 
10.02.08г. При разглеждане на делото в открито съдебно заседание на 
10.02.09г. на делото не е даден ход по молба на ответника и делото е 
отложено за 24.03.09г.  

- Гр.д. №93/2008г. - Съдия-докладчик: Н.Бакалова. Образувано по 
искова молба с вх.№1011/20.12.07г. С разпореждане от 20.12.07г. 
производството по делото е оставено без движение, като на ищеца са дадени 
указания да внесе държавна такса и да представи определени доказателства. 
С разпореждане от 07.03.08г. делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание за 01.04.08г. По делото за провеждани открити съдебни 
заседания на 01.04.08г., 27.05.08г., 23.09.08г., 21.10.08г., 02.12.08г. и 
10.02.09г.  

- Гр.д. №457/2007г. - Съдия-докладчик: Н.Бакалова. Образувано 
по искова молба с вх.№719/13.08.07г. С разпореждане от 11.09.07г. 
производството по делото е оставено без движение, като на ищеца са дадени 
указания да представи определени доказателства. С вх.№1616/15.10.07г. е 
депозирана молба от ищеца, с оглед на дадените указания. При разглеждане 
на делото в открито съдебно заседание, проведено на 18.12.07г. 
производството по делото е оставено без движение. По делото за провеждани 
открити съдебни заседания на 26.02.08г., 15.04.08г., 03.06.08г., 23.09.08г., 
28.10.08г. и 25.11.08г. При разглеждане на делото в открито съдебно 
заседание, проведено на 27.01.09г., производството по делото е оставено без 
движение, като на ищеца са дадени указания да уточни към кого е насочена 
исковата претенция и към кой момент се претендира, както и да уточни 
правата, които претендира. С вх.№121/03.02.09г. е депозирана молба от 
ищеца, с оглед на дадените указания. С разпореждане от 03.02.09г. делото е 
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 24.03.09г.  

 
4. Със Заповед №10/06.01.09г. на председателя на Районен съд гр.Своге 

е възложено на съдия Милда Георгиева Георгиева – Паунова – районен съдия 
в Районен съд гр.Своге в тридневен срок да постанови и обяви съдебни 
актове по обявените за решаване, просрочени дела, по които е съдия-
докладчик, съгласно приложението към заповедта. Както и в тридневен срок 
да извърши всички законоустановени процесуални действия, свързани с 
преценка по допустимостта, редовността, насрочванията на исковите молби, 
по които е съдия-докладчик, съгласно приложението.  

На основание чл.313, ал.1 от ЗСВ с писмо изх.№61/05.02.09г. на 
председателят на Районен съд гр.Своге е изискал обяснения от съдия Милда 
Георгиева Паунова, относно констатирани липси на дела към 05.02.09г., 
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както и предвид късното обявяване на крайните актове по дела и липсата на 
извършени процесуални действия по новопостъпили преписки.  

В протокол за резултатите от извършена извънредна инвентаризация в 
съдебно деловодство при Районен съд гр.Своге към 16.02.09г., възложена от 
председателя на съда със Заповед №27/12.02.09г. са установени: 

 Липси на дела, решени от съдия Милда Паунова – 13 бр. 
граждански дела, 2 бр. НАХД и 2 бр. НЧХД; 

 Липси на новопостъпили документи – 9 бр.  
          Видно от посочения протокол документите, констатирани като липси, 
са на доклад на съдия Паунова. Не са констатирани липси на дела и 
документи на съдия Бакалова, съдия Николов и съдия Стойнов. 
         В справка за констатирани липси на дела  от 05.02.2009год. е отразено: 
”Делата са предадени в деловодството срещу подпис и върнати на съдия М. 
Паунова за корекция на решение”. 
         С  решение II-т.8 от 04.02.2009год. /протокол №5 от 04.02.2009год./ 
ВСС, на основание чл.165,ал.1,т.2,във вр. с чл.166, ал.1  от ЗСВ ПРИЕМА   
предизвестието  от Милда Георгиева Георгиева- Паунова за освобождаване 
от заеманата длъжност „съдия”  в Районен съд-гр. Своге.”  
          Към  датата на извършването на проверката, липсва издадена изрична 
заповед  на председателя на Районен съд –град Своге, с която съдия Милда 
Паунова да е изключена  от системата на случайното разпределение  на 
делата, съгласно изискванията на чл.166, ал.2, изр. последно от ЗСВ. 
Направени са препоръки по нейното издаване.  

Със Заповед №30/17.02.2009г. на председателя на Районен съд гр.Своге 
на основание чл.80 от ЗСВ и Заповед №10/06.01.09г. на председателя на 
Районен съд гр.Своге е наложено дисциплинарно наказание „забележка” на 
съдия Милда Георгиева Георгиева – Паунова – районен съдия в Районен съд 
гр.Своге за системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните 
закони, извършване на действия, които неоправдано забавят производството 
и неизпълнение на други служебни задължения.  

С вх.№69/18.03.09г. в ИВСС е постъпило писмо от председателя на 
Районен съд гр.Своге, относно актуална справка за липсващи в деловодството 
на Районен съд гр.Своге дела и новопостъпили документи на доклад на съдия 
Паунова. Към писмото са приложени: справка за предадени към 17.03.09г. 
дела и новопостъпили документи от съдия Паунова, копия на констативни 
протоколи – 17 бр., копия листи от входящ дневник за 2007г. и 2008г. на 
Районен съд гр.Своге – 11 бр. От  приложената справка  е видно, че към 
17.03.09г. , че  съдия Паунова  не е предала / и се отчитат в деловодството на 
съда като липсващи/: 
- 4 /четири/ броя граждански дела; 
- 2 /два / броя НАХД; 
- 2 /два/  броя НЧХД;  
- 12 /дванадесет/ броя новопостъпили документи – искови молби  с входящ 
номер и дата. 
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Част от отчетените като липсващи  граждански  дела, съгласно 
протокола за извънредна инвентаризация  от 16.02.2009год.  са предадени  от 
съдия Паунова  в деловодството на съда, с постановени съдебни актове  в 
хода на извършването на   проверката и  подробно коментирани с настоящия 
акт.  Непредадени са останали : 

Гр.д. №503/2006г. –обявено за решаване на 23.04.2008г. 
Гр.д. №168/2006г. –обявено за решаване на 14.04.2008г. 
Гр.д. №555/2005г. –обявено за решаване на 14.04.2008г. 
Гр.д. №565/2005г. –обявено за решаване на 10.03.2006г. По последното 

дело ЛИПСВА ПОСТАНОВЕН СЪДЕБЕН АКТ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 
ПОВЕЧЕ ОТ  ТРИ ГОДИНИ. 
          Освен   констатираните  като липсващи  9 / девет/ броя искови молби с 
входящ номер и дата / коментирани и определени в протокола за извънредна 
инвентаризация от 16.02.2009год. като новопостъпили документи, проверката 
КОНСТАТИРА,ЧЕ ЛИПСВАТ  И  още ТРИ,  както следва: 

Вх.№ 746/29.08.2007г. - разпределено на 11.09.2007г.  
Вх.№805/04.10.2007г. – разпределено на 04.10.2007г. 
Вх.№988/13.12.2007г. – разпределено на 14.12.2007г.  
По новооткритите като липсващи  три искови молби , с входящи 

номера  и дата, сроковете по които липсва произнасяне на съдията 
докладчик Паунова по движението им  са неразумно продължителни- 
между 18/осемнадесет/ и 15 /месеца.  

По обяснение на съдия Паунова отчетените като липсващи дела и 
липсващи искови молби с входящ номер и дата, същите се намират у нея, по 
тях няма произнасяне, поради което не се отчитат като предадени в 
деловодството на съда.  

До  момента на извършване на проверката част от граждански дела, 
посочени като липсващи в протокола за резултатите от извършена 
извънредна инвентаризация в съдебно деловодство при  Районен съд гр.Своге 
към 16.02.09г. са  предадени и  проверени са следните дела: 

Гр.д. №438/2007г. ;гр.д. №529/2006г. ;гр.д. №424/2007г. ; 
гр.д. №454/2006г.; гр.д. №24/2008г. ;гр.д. №166/2007г.; гр.д. №24/2007г 

След извършване на проверката на 11.03.09г. в Районен съд гр.Своге в 
деловодството са предадени още две граждански дела – гр.д.№26/2007г. и 
гр.д.№448/2007г. и нито един от новопостъпилите документи, 
разпределени на съдия Паунова, описани в приложените справки. 

 
ИЗВОДИ: 
I. По  образуването, движението и приключването  на 

гражданските  дела: 
1. През 2008год. само 39% от гражданските дела са приключили  в 

тримесечен срок.; 
2. Съдебни заседания по граждански дела са отлагани  само  поради  

служебна ангажираност  на адвокат – неспазване на изискванията на 
чл.107,ал.2 от ГПК /отм.//гр.д.№ 227/2001год./; 
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3. Съдебни  заседания  са отлагани без правно основание – многократно 
се дава възможност  на  страните да постигнат съдебна спогодба; 

4. Производството по  граждански дела е възобновявано, месеци след  
даване ход на делото по същество,  на основание констатирана  нередовност 
на  исковата молба, или несъбрано доказателство,което определя извод за 
недостатъчна предварителна подготовка на съдията докладчик  за съдебните 
заседания; 

  5.По спрените на основание чл.182,ал.1,б.”г” от ГПК /отм./ дела, 
липсват справки за приключването на делата, на основание, на които е 
допуснато спирането; 

   6. Протоколи  от  съдебни заседания  са изготвяни и  предавани при 
нарушение  на  тридневния срок , определен с разпоредбата на чл.126,ал.1 от 
ГПК/отм./; 

 
 II. По администрирането  на  гражданските дела и на цялостната 

организация на работа на Служба „Деловодство”: 
1. Новопостъпилите искови молби не се подреждат и администрират 

съгласно изискванията на чл.38,ал.2 и чл.83 от ПАРОВАС –молби, с 
приложени към тях писмени доказателства  не са събрани в папки или с 
кламери, нередовните книжа не се съхраняват в отделни папки;  

      2. Наличие на входящи документи по образувани граждански дела, 
които не са подредени, класирани и номерирани в хронологичен ред; 

      3. Нередовно администриране  на гражданските дела – нарушения на 
чл.89, чл.90 и чл.92 от ПАРОВАС; 

      4. Непълни вписвания в съответните деловодни книги, от които не 
може да бъде направен категоричен извод за датата на връщане на делото в 
деловодството и датата на постановяване на съдебните актове; 

 5. Обявените решения имат номер, но нямат дата. Графата „дата на 
предаване на делото в деловодство” не се попълва. Създават се условия  за 
антидатиране  на датата на  изготвеното от съдията докладчик  съдебно 
решение; 

  6. Обявленията  за страните, че  решението е постановено не са 
изпращани  на страните, най-късно на следващия ден, след предаването му -
системно неспазване  на  разпоредба чл.95 от ПАРОВАС- 
гр.д.№24/2007год.; гр.д.№ 496/2007год.; гр.д.№ 2006; гр.д.№ 2/2007год.- 
обявленията по тези дела са изпращани  в срокове  от  шест до десет месеца; 

  7. Несвоевременно  и   забавено изпращане  на  подадени въззивни 
жалби – нарушение на изискванията на чл.100 и чл.101 от ПАРОВАС-  
изпращането на въззивната жалба по ч.гр.д.№ 100/2000год. е  продължило 
три години. 

   8. Служба „Деловодство”  изобщо не се е съобразявала с действието 
на разпоредбата на чл.97 от ПАРОВАС – ежемесечно  да извършва проверка  
на делата, които не са насрочени  и да докладва  резултатите на 
председателя на съда. 
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   III. По проверените дела и преписки на съдия Милда Паунова 
бяха  констатирани  следните нарушения: 

    1. Системно неспазване на сроковете, предвидени в 
процесуалните закони: 

    Проверката  не констатира нито едно съдебно решение, постановено 
в едномесечен срок, от  датата на обявяване на делото за решаване. 
Решенията  са постановявани извън срока по чл.190, ал.1 от ГПК /отм./  и 
по чл.188, ал.5 от ГПК. Дела, по които решенията са постановени  в 
изключително дълги срокове са: 

    1. Гр.д. №454/2006год. –постановено съдебно решение след 1 /една / 
година и 2 /два/ месеца ,след датата на обявяване на делото за решаване; 

    2. Гр.д. №529/2006год. –постановено съдебно решение след 1 /една / 
година и 1 /един/ месец ,след датата на обявяване на делото за решаване;    

    3. Гр.д. №2/2007год. –постановено съдебно решение след  6 /месеца/ 
месеца,след датата на обявяване на делото за решаване;    

    4. Гр.д. №86/2008год. –постановено съдебно решение след  7 /седем/ 
месеца,след датата на обявяване на делото за решаване; 

    5. Гр.д. №424/2007год. –постановено съдебно решение след  9 /девет/ 
месеца,след датата на обявяване на делото за решаване; 

    6.  
По Гр.д. №503/2006г. –обявено за решаване на 23.04.2008г. 
Гр.д. №168/2006г. –обявено за решаване на 14.04.2008г. 
Гр.д. №555/2005г. –обявено за решаване на 14.04.2008г. – 

11/единадесет/ месеца вече няма  постановени съдебни решения. 
    7. По гр.д. №565/2005г. липсва постановен съдебен акт  в 

продължение на три години. 
 
    2.Извършване на действия, които неоправдано забавят 

производството. 
     1. Голяма част от гражданските дела   са образувани  в изключително 

неприемливо дълги срокове  от два месеца  до  повече от една година, 
след датата на подаването на исковата молба- 167/2007год.; гр.д.№ 
121/2008год.гр.д.№ 77/2008год. 

    2. И към настоящия момент  липсва произнасяне и образуване  в  
дела на голям брой постъпили искови молби общо  12/дванадесет/, като най- 
забавени са с: 

Вх.№ 746/29.08.2007г. - разпределено на 11.09.2007г.  
Вх.№805/04.10.2007г. – разпределено на 04.10.2007г. 

  Вх.№988/13.12.2007г. – разпределено на 14.12.2007г.; 
    3. Искови молби са оставяни без движение, година и шест месеца, 

след датата на образуване на делото на много формални основание – напр.  
непосочено пълно име на ищеца- гр.д.№ 167/2007год.; гр.д.№77/2008год.; 

    4. Производствата по граждански дела  са възобновявани  след 5/ 
пет/, 6/ шест/ , 8/осем/, 10/десет, 15 /петнадесет/ месеца,  след като е даден 
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ход  на делото по съществото  на спора- гр.д.№ 198/2004год.; гр.д.№ 
167/2007год.;гр.д.№24/2007год.; гр.д.№ 438/2008год.;    

 
  3. Неизпълнение на други служебни задължения. 
  1. Гр.д.№ 250/2001г., гр.д. №461/2007г. и гр.д.№462/2007год. са 

образувани  по подадени ксерокс-копия на искови молби – съществено 
неспазване на изискванията на чл.98 и чл.100 от ГПК/отм./ 

  2. Гр.д.№ 250/2001год. четири години,  е висящо, при съществено 
нарушение на чл.224,ал.1 и ал.2 от ГПК /отм./, 

   3. Извършване на действия, които съществено противоречат на чл.30 
и чл.37 от ПАРОВАС –по гр.д.№77/2008год., 

   4.Вземане на дела, по които има постановени решения от 
деловодството на съда, с обяснения „за корекция на съдебното решение”- 
несъобразяване с изисквания на чл.94 и чл.95 от ПАРОВАС 

  които действия  представляват  неизпълнение на задълженията по чл.4 
от ГПК/отм./ 

   5. Гр.д.№ 454/2006год.,гр.д.№ 424/2007год. и искова молба с вх.№ 
917/3012.2008год. –разглеждани в нарушение  на чл.9 от ЗСВ. 

   Нарушенията, извършени от съдия Милда Паунова се отличават 
със своята многобройност и системност. 

   Направените  изводи,сочат, че и административният ръководител 
на Районен съд-гр.Своге не е осъществявал  постоянен и аналитичен 
контрол  върху  работата на съда и на служба „Деловодство” – негово 
задължение, определено с  нормата на чл.80,ал.1т.1 от ЗСВ. Неизпълнението 
на това му законово задължение  представлява дисциплинарно нарушение по 
смисъла на чл.307,ал.2, т.5 от ЗСВ. 

   Като обективна причина  в работата на служба „Деловодство” следва 
да  бъда отчетено преместването на съда в  новоизградена  съдебна палата. 

  В момента  в Районен съд –гр.Своге работят  реално само двама съдии,  
от общо четирима по щат. 

 
           ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ: 

  На основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС дава 
следните ПРЕПОРЪКИ на административния ръководител на Районен съд 
гр.Своге: 
           I. 1.Административният ръководител на Районен съд гр.Своге, на 
основание чл.80, ал.1, т.9 във вр. с чл.79, ал.2, т.1 от ЗСВ да упражни 
правомощията си за свикване на Общо събрание на съдиите за обсъждане на 
констатираните в хода на настоящата проверка нарушения, с оглед 
необходимостта от предприемане на адекватни мерки за отстраняване на 
причините, довели до тяхното допускане.  
            2. Административният ръководител на Районен съд гр.Своге да 
упражнява постоянен контрол върху дейността на Служба „Деловодство”, 
като следи за отстраняване на констатираните пропуски с настоящия акт и за 
спазване изискванията на ПАРОВАС. В случай на допуснати нарушения от 
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страна на служителите от Служба „Деловодство” да бъде ангажирана 
дисциплинарната им отговорност 
           3. Административният ръководител на Районен съд гр.Своге  да 
постанови изрична заповед, с която да изключи  от системата на съда за 
случайно разпределение на дела съдия Милда Паунова, предвид разпоредбата 
на чл.116,ал.2, изр. последно от ЗСВ. 
 

II. На основание чл. 312, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, във вр. с чл. 54, ал. 1, т. 6 от 
ЗСВ, да се направи предложение пред Висшия съдебен съвет за образуване на 
дисциплинарно производство срещу Милда Георгиева Георгиева -Паунова 
– съдия в Районен съд гр. Своге за извършените от нея нарушения на 
чл.307, ал.3, т.1, т.2 и т.5 от ЗСВ, с оглед налагане на дисциплинарно 
наказание по чл.308, ал.1, т.6 от ЗСВ - „ дисциплинарно освобождаване от 
длъжност”.  

III. На основание чл. 312, ал. 1, т. 3 и чл.316,ал.1 от ЗСВ, във вр. с чл. 
54, ал. 1, т. 6 от ЗСВ, да се направи предложение пред Висшия съдебен съвет 
за образуване на дисциплинарно производство срещу Надя Стефанова 
Бакалова – председател на  Районен съд гр. Своге за извършените от нея 
нарушения на чл.307, ал.3, т.5 от ЗСВ, с оглед налагане на дисциплинарно 
наказание по чл.308, ал.1, т.1 от ЗСВ - „ забележка”.  
 
           В едномесечен срок от получаване на настоящия акт, 
административният ръководител на Районен съд гр.Своге да предприеме 
мерки за изпълнение на дадените препоръки, за които следва да уведоми 
Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет. 
 
           На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ препис от акта да се изпрати на Милда 
Паунова – съдия в Районен съд гр.Своге, на административния ръководител 
на Районен съд гр. Своге – съдия Надя Бакалова и на горестоящия 
административен ръководител – председателя на Окръжен съд София 
Владимир Иванчев.  

 
          На основание чл.54, ал.1, т.7 от ЗСВ препис от акта да се изпрати на 
Висшия съдебен съвет.  
 

 
 

                                                ИНСПЕКТОР: 
 
                                                                   / Незабравка Стоева/ 


