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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, съгласно приетия 
годишен план за провеждане на годишни планови и контролни проверки от 
Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и 
следствените отдели към окръжните прокуратури за 2015 г. и Заповед № ПП-
01-46/08.06.2015 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия 
съдебен съвет, се извърши годишна планова проверка в Районен съд - 
Етрополе. 
 Проверката се извърши в периода от 15.06.2014 г. до 19.06.2014 г. от 
инспектор Весела Николова и експертите: Ирина Цачева и Николай Илиев. 
 Обхватът на проверката включва дейността на РС – Етрополе, 
проверяваният период е 2013 г. и 2014 г.  
 Цел на проверката: извършване на цялостен анализ и оценка на 
организацията на административната дейност на Районен съд - Етрополе; 
проверка на организацията по образуване и движение на гражданските дела, 
както и приключването им в установените срокове. 
 Предмет: проверка на гражданските дела, разгледани от Районен съд – 
Етрополе. 
 Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови 
проверки. 

Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено 
проучване на деловодните книги, анализ на документацията и справки от 
електронната деловодна система, годишните доклади на съда за 2013 г. и 
2014 г. и произволно посочени дела. 
 
 

І. ЩАТ И КАДРОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ 
 
 Административното ръководство на РС – Етрополе през 2013 г. и до 
месец май 2014 г. е осъществявано от председателя на съда Иванка 
Димитрова. С решение по Протокол № 18 от 17.04.2014 г. на ВСС, считано от 
07.05.2014 г. за изпълняващ функциите административен ръководител е 
определен съдия Цветомир Цветанов. С решение по Протокол № 31 от 
09.07.2014 г. на ВСС, Цветомир Цветанов е назначен за административен 
ръководител – председател на РС – Етрополе.  
 През 2013 г. утвърдената щатна численост на съда е трима съдии, един 
държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията. До месец 
ноември 2013 г. са работили само двама съдии – Иванка Димитрова и Мая 
Николова – Чикова. Със заповеди на председателя на ОС – София съдия 
Цветомир Цветанов е бил командирован в РС – Ботевград до края на месец 
октомври 2013 г.   
           През 2013 г. съдиите Иванка Димитрова и Мая Николова са 
разглеждали граждански, наказателни и административни дела.  
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От месец май 2014 г., с пенсионирането на административния 
ръководител на съда Иванка Димитрова и закриването на една щатна бройка, 
остават да работят двама районни съдии – Цветомир Цветанов и Мая 
Николова, които разглеждат всички дела. 
 В РС – Етрополе работи един държавен съдебен изпълнител и един 
съдия по вписванията. 

Щатната численост на съдебните служители през 2013 г. и 2014 г. е 10 
броя: административен секретар; двама секретар – протоколисти; съдебен 
деловодител, изпълняващ функции и на деловодител бюро съдимост; съдебен 
архивар, изпълняващ и длъжността на служител по сигурността на 
информацията; главен счетоводител, изпълняващ функциите на половин 
щатна бройка на системен администратор; съдебен секретар, който е и 
деловодител в съдебно-изпълнителната служба, призовкар, работник по 
поддръжката – огняр; чистач на половин щатна бройка.    
       

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ      
 
         Организационното и административно ръководство на РС – Етрополе 
през 2013 г. до месец май 2014 г. е осъществявано от Иванка Димитрова, 
съобразно правомощията на чл. 80 ЗСВ. От 07.05.2014 г. административен 
ръководител – председател на съдия е Цветомир Цветанов. Председателят на 
съда е подпомаган в работата си от административен секретар. При отсъствие 
на председателя на съда е издавана заповед за заместване на съдия Мая 
Николова. 
 За организиране на административната дейност на съда, както и за 
подобряване срочността по движението и приключването на делата, 
председателят е издал редица заповеди, както следва: 
 Със Заповед № 3/02.01.2013 г. председателят Иванка Димитрова е 
разпоредила на дежурните съдии занапред да се разпределят, чрез 
програмата за случайно разпределение следните дела: ЧНД от досъдебно 
производство – разпити, мерки за неотклонение, нахд по УБДХ, чнд – 
назначаване на служебен защитник; частни граждански дела – производства 
по издаване на разрешения: по СК, заповед за незабавна защита по ЗЗДН, 
заявления за откази от наследства, заявления за назначаване на особен 
представител.  
 Със Заповед № 4/02.01.2013 г. на председателя Иванка Димитрова е 
разпоредено разпределението на делата да се извършва на принципа на 
случайния подбор. Делата да се разпределят на докладчици според 
поредността на постъпване (поредността на входящия номер на съда). Да се 
използва софтуерът за случайно разпределение на делата, разработен от ВСС. 
Книжата, въз основа на които се образуват граждански и наказателни дела да 
се разпределят от председателя на съда без профилиране (наказателен и 
граждански състав). Постъпващите книжа, по които се образуват граждански 
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и наказателни дела да се завеждат от административния секретар на съда и 
същия ден да се докладват на председателя, за да ги разпредели по 
докладчици с програмата за случайно разпределение на делата, като в същата 
се посочва входящия номер на постъпилите книжа от програмата СУСД. При 
отсъствие на председателя делата да се разпределят на съдия, определен с 
изрична заповед от председателя. Със заповедта са регламентирани особени 
хипотези при приложението на принципа за случайно разпределение при 
наказателните дела, особени хипотези при разпределение на гражданските 
дела, както и случаите на разпределение на дела по дежурствата и в период 
на съдебната ваканция. Разпоредено е промяна на определения съдия – 
докладчик по делата да се прави при отвод, напускане или друга обективна 
причина, налагаща продължителното му отсъствие като причината за 
промяната задължително да се вписва в програмата. Разпоредено е също, 
протоколите за извършеното разпределение да се подписват от председателя, 
извършил разпределението и да се прилагат по всяко дело. 
 Със Заповед № 9/20.02.2013 г. е възложено на административния 
секретар ежемесечно, на 1-во число от месеца, да представя на председателя 
Иванка Димитрова подробна справка за: дела, оставени без движение повече 
от 1 месец; дела, необработени и ненасрочени повече от 1 месец; спрени дела 
повече от 1 месец; дела с просрочени съдебни актове.  
 Със Заповед № 13/29.05.2013 г., издадена от председателя Иванка 
Димитрова, на основание дадени препоръки от ИВСС, е разпоредено всички 
постъпили актове от РП - Етрополе, по които се образуват съдебни 
производства да се разпределят с програмния продукт на ВСС в деня на 
тяхното постъпване. Делата да се докладват на съответния съдия-докладчик в 
срок не по-късно от 2 работни дни от разпределението им. По постъпилите 
молби във връзка с администриране на делата съдията-докладчик да се 
произнася в деня на докладването им или най-късно на следващия работен 
ден. Съдията-докладчик да се произнася в разпоредително заседание в срок 
не по-дълъг от 5 работни дни, считано от докладване на делото. Със 
заповедта са регламентирани и други въпроси, касаещи наказателните 
производства.  
 Със Заповед № 5/08.05.2014 г. на и. ф. председател Цветомир Цветанов, 
е разпоредено постъпилите дела да се разпределят от Програмата за случайно 
разпределение на делата при натовареност 100 % на и. ф. председател съдия 
Цветан Цветанов и 100 % на съдия Мая Николова. 
 Със Заповед № 9/08.05.2014 г. на и. ф. председател Цветомир Цветанов 
е определен графикът за дежурство на съдиите за периода м. май – м. юни 
2014 г.  
 Със Заповед № 16/17.06.2014 г. на и. ф. председател Цветомир 
Цветанов е разпоредено за се разпредели на принципа на случайния подбор 
частно гражданско дело № 128/2011 г., което е било на доклад на съдия 
Иванка Димитрова. 
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 Със Заповед № А-243/23.06.2014 г. на председателя на ОС – София 
Филип Владимиров е разпоредено при отсъствие на административния 
ръководител – председател на районен съд от съдебния район на СОС, 
същите, в отделна заповед, да определят правомощията на заместващия ги 
съдия за времето на тяхното отсъствие.     
 Със Заповед № 35/18.12.2014 г. на председателя Цветомир Цветанов е 
разпоредено, считано от 01.01.2015 г. постъпилите дела да се разпределят от 
Програмата за случайно разпределение на делата при натовареност 100 % на 
председателя Цветомир Цветанов и 100 % натовареност на съдия Мая 
Николова.  

Председателят на съда Иванка Димитрова е утвърдила, считано от 
05.11.2009 г., ПРАВИЛА за публикуване на съдебни актове в Районен съд – 
Етрополе, публикувани на сайта на съда. 

Председателят на съда Иванка Димитрова е утвърдила, считано от 
месец октомври 2009 г, Вътрешни правила за случайно разпределение на 
делата в РС – Етрополе, публикувани на сайта на съда. 

Председателят на съда Иванка Димитрова е утвърдила ПРАВИЛА за 
изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес на РС 
– Етрополе по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК, публикувани на сайта на 
съда. 
 

Със Заповед № 6/25.02.2015 г. на председателя Цветомир Цветанов, във 
връзка с писмо от председателя на ОС – София и на основание чл. 327 от 
ЗСВ, е обърнато внимание на съдия Мая Николова - Чикова за 
несвоевременно изготвяне на решението по гр. д. № 453/2011 г. по описа на 
съда. 
 

РС – Етрополе разполага със звукозаписна техника в единствената 
съдебна зала, която се използва както за наказателните производства, така и 
за гражданските производства. Звукозаписната техника позволява да се 
правят прецизни протоколи от проведените съдебни заседания.  
 
   
 ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 
ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
 
 1. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО  
 
         В РС – Етрополе е инсталирана и действаща деловодната програма 
„Система за управление на съдебните дела” (СУСД) на „Сименс” ЕООД. 
Всички дела, включително и висящите от предходни години, са въведени в 
електронната деловодна система, с изключение на едно дело, образувано по 
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иск за делба от 2006 г., по което страните са заявили желание да ползват 
медиатор. 

Деловодните книги и регистри се водят на хартиен и електронен 
носител. Книгите на хартиен носител съдържат изискуемите графи, които се 
попълват от деловодителя и секретар-протоколистите. Книгата за открити 
съдебни заседания – граждански дела за 2013 г. се изписва четливо. 
Диспозитивът на решенията се изписва ръкописно или се залепва разпечатка 
от деловодната програма. Решенията са с посочен номер и дата като датата на 
постановяване на решението съответства на датата на предаване на делото в 
деловодството. По същия начин се води и книга за открити съдебни 
заседания за 2014 г.  

Книгата за закрити и разпоредителни заседания се води правилно. 
Всеки акт съдържа номер и дата на постановяване, номер на делото, име на 
съдията, постановил акта. Книгата за закрити и разпоредителни заседания за 
2012 г. и 2013 г. е една, а за 2014 г. се води нова книга. 

Описната книга за 2013 г. се води на хартиен носител, с четливо 
изписване на графите. За 2014 г. се води нова описна книга.  

Регистърът за вписване на делата, образувани по Закона за защита от 
домашното насилие се води от 2007 г. на хартиен носител.  

Всички книги са прошнуровани и прономеровани.  
 Книжата, по които се образуват дела, се поставят в папки по образец. 
Всички постъпващи книжа по делата се прикрепват последователно и се 
номерират. Постъпилите дела от инстанционния контрол не се прикрепват 
трайно към делата.  
 Делата, чието разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове са 
обозначени с жълт етикет, съгласно изискванията на чл. 92, т. 5 ПАРОАВАС 
(отм.), чл. 78, ал. 5 ПАС, обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2014 г.     
 В РС – Етрополе няма обособено помещение за служба „Регистратура”. 
Постъпилите книжа се обработват от административния секретар, който 
поставя входящия номер, датата и сканира документите. 
  
 
 2. ОБРАЗУВАНЕ  НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА  
 

Книжата, по които се образуват дела, след поставяне на входящ номер 
и дата се докладват на председателя на съда за разпределение и определяне 
на съдия-докладчик чрез програмата за случаен подбор Law Choice, 
предоставена от ВСС. Делата се образуват и разпределят в деня на 
постъпването на книжата или най-късно на следващия ден от председателя на 
съда. Разпределението на делата се извършва съобразно поредността на 
постъпване на книжата.  

След определяне на докладчика книжата се връщат в служба „Съдебно 
деловодство” за образуването им в дела. Книжата се поставят в папки, 
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номерират се и се докладват на съдията-докладчик в деня на образуването 
или най-късно на следващия ден.  
 Гражданските дела се разпределят по предмет на спора. По всяко 
делото се прилага протокол от извършеното разпределение като от 2014 г. се 
прилага пълния протокол, отразяващ между кои съдии е извършено 
разпределението, процентната натовареност и брой разпределени дела на 
всеки съдия.    
 
  
          3. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

През 2013 г. в PC – Етрополе са постъпили общо 555 дела, от които 398 
бр. граждански дела и 157 бр. наказателни. Останали несвършени в началото 
на периода са 65 бр. граждански дела и 11 бр. наказателни дела. Общо за 
разглеждане са 463 бр. граждански дела и 168 бр. наказателни дела или 
всичко 631 бр. дела. Свършените граждански дела са 405 бр., свършените 
наказателни дела са 157 бр. Прекратените граждански дела са 51 бр., а 
прекратените наказателни – 68 бр. Несвършени към 31.12.2013 г. са 58 
граждански дела и 11 бр. наказателни дела. 

Като материя преобладават делата по чл. 410 и 417 ГПК - заповедно 
производство, които за 2013 г. са 256 броя или 64.32 % от постъпилите през 
годината граждански дела. 

 
 От предоставената за нуждите на проверката справка за разпределените  
дела по съдии, отчетена за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. се 
установи: 
 - съдия Иванка Димитрова - останали несвършени от предходен период 
граждански дела – 24 бр., постъпили през годината – 174 гр. дела, всичко за 
разглеждане – 198 гр. дела; свършени граждански дела – 187 бр., което е 
94.44 % от всички граждански дела за разглеждане; останали несвършени в 
края на периода – 11 бр. граждански дела. Общо за разглеждане наказателни 
дела – 71 бр. (4 бр. от предходен период и 67 бр. постъпили през годината); 
свършени наказателни дела – 71 бр. Всичко дела за разглеждане (граждански 
и наказателни) през 2013 г. са 269 броя; 
 - съдия Мая Николова – останали несвършени от предходен период 
граждански дела – 41 бр., постъпили през годината – 202 бр. граждански 
дела, всичко за разглеждане – 243 граждански дела; свършени граждански 
дела – 203 бр., което е 83.54 % от всички граждански дела за разглеждане; 
останали несвършени в края на периода – 40 граждански дела. Общо за 
разглеждане наказателни дела – 80 бр. (7 бр. от предходен период и 73 бр. 
постъпили през годината); свършени наказателни дела – 73 бр. Всичко дела 
за разглеждане (граждански и наказателни) през 2013 г. са 323 броя; 
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 - съдия Цветомир Цветанов  – останали несвършени от предходен 
период граждански дела –  няма, постъпили през годината – 22 бр. 
граждански дела, всичко за разглеждане – 22 граждански дела; свършени 
граждански дела – 15 бр., което е 68.18 % от всички граждански дела за 
разглеждане; останали несвършени в края на периода – 7 граждански дела. 
Общо за разглеждане наказателни дела – 17 бр. (всички постъпили през 
годината); свършени наказателни дела – 13 бр. Всичко дела за разглеждане 
(граждански и наказателни) през месец ноември и м. декември 2013 г. са 39 
броя.  
 
 Съдия Цветомир Цветанов е бил командирован в РС – Ботевград до 
края на месец октомври 2013 г.  
 

През 2014 г. в PC – Етрополе са постъпили общо 585 дела, от които 377 
бр. граждански дела и 208 бр. наказателни. Останали несвършени в началото 
на периода са 58 бр. граждански дела и 11 бр. наказателни дела. Общо за 
разглеждане са 435 бр. граждански дела и 219 бр. наказателни дела или 
всичко 654 бр. дела. Свършени граждански дела са 385 бр., свършените 
наказателни дела са 195 броя. Прекратените граждански дела са 47 бр., а 
прекратените наказателни – 64 бр. Несвършени към 31.12.2014 г. са 50 
граждански дела и 24 бр. наказателни дела. 

Като материя преобладават делата по чл. 410 и 417 ГПК, които за 2014 
г. са 221 броя или 58.62 % от постъпилите през годината граждански дела. 
 
 От предоставената за нуждите на проверката справка за разпределените  
дела по съдии, отчетена за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. се 
установи: 
 - съдия Цветомир Цветанов  – останали несвършени от предходен 
период граждански дела –  7 бр., постъпили през годината – 174 бр. 
граждански дела, всичко за разглеждане – 181 граждански дела; свършени 
граждански дела – 170 бр., което е 93.92 % от всички граждански дела за 
разглеждане; останали несвършени в края на периода – 11 граждански дела. 
Общо за разглеждане наказателни дела – 106 бр. (4 бр. от предходен период и 
102 бр. постъпили през годината); свършени наказателни дела – 95 бр. 
Всичко дела за разглеждане (граждански и наказателни) през 2014 г. са 287 
броя; 
 - съдия Мая Николова – останали несвършени от предходен период 
граждански дела – 40 бр., постъпили през годината – 168 бр. граждански 
дела, всичко за разглеждане – 208 граждански дела; свършени граждански 
дела – 173 бр., което е 83.17 % от всички граждански дела за разглеждане; 
останали несвършени в края на периода – 35 граждански дела. Общо за 
разглеждане наказателни дела – 97 бр. (6 бр. от предходен период и 91 бр. 
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постъпили през годината); свършени наказателни дела – 87 бр. Всичко дела 
за разглеждане (граждански и наказателни) през 2014 г. са 305 броя; 
 - съдия Иванка Димитрова - останали несвършени от предходен период 
граждански дела – 11бр., постъпили през годината – 35 гр. дела, всичко за 
разглеждане – 46 гр. дела; свършени граждански дела – 42 бр.; останали 
несвършени към м. май 2014 г. – 4 бр. граждански дела. Общо за разглеждане 
наказателни дела – 16 бр.; свършени наказателни дела – 13 бр. Всичко дела за 
разглеждане (граждански и наказателни) до м. май 2014 г. са 62 броя. 
 
 Съдия Иванка Димитрова е работила до началото на м. май 2014 г. като 
със Заповед № 2/04.02.2014 г. на председателя на съда е разпоредено, считано 
от 05.02.2014 г. на съдия Иванка Димитрова да не се разпределят дела, за 
които може да се направи извод, че разглеждането им ще продължи по-дълго 
от 21.04.2014 г. 
 
 
          ІV. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 
УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 
 

 
1. Искови производства, образувани през 2013 г. и 2014 г. 

 
 Проверката на случайно избрани дела, установи:  

- гр. д. № 99/2013 г., обр. на 09.04.2013 г., на доклад на съдия Иванка 
Димитрова, след това съдия Цветомир Цветанов, след това съдия Мая 
Николова и накрая отново съдия Цветомир Цветанов, иск по чл. 73, ал. 1 ЗС. 
ИМ е постъпила на 09.04.2013 г., по делото е приложен протокол от 
случайното разпределение, извършено на 09.04.2013 г. от председателя на 
съда Иванка Димитрова. Делото първоначално е било разпределено на съдия 
Иванка Димитрова. С разпореждане от 10.04.2013 г. е постановено препис от 
ИМ да се връчи на ответниците (2) за отговор в едномесечен срок. 
Съобщенията са изпратени на 10.04.2013 г., връчени на 17.04.2013 г. На 
08.05.2013 г. е постъпил отговор от ответниците. На 23.05.2013 г. е 
постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад, 
делото е насрочено за 05.07.2013 г. Първото с. з. е проведено на 05.07.2013 г., 
даден е ход, съдът се е отвел от разглеждане на делото на основание чл. 22, 
ал. 1, т. 6 ГПК. Делото е разпределено на съдия Мая Николова, която към 
момента е била единствения друг съдия в съда. По делото е приложен 
протокол от преразпределението, извършено на 09.07.2013 г. С разпореждане 
от същата дата делото е насрочено за 09.07.2014 г. В с. з. на 09.07.2014 г. 
съдът е допуснал свидетели, назначил е СИЕ с посочените в доклада задачи, 
назначил е вещо лице и е отложил делото за 26.09.2014 г. На 13.08.2014 г. е 
постъпил доклад от вещото лице, с който е заявено служебна ангажираност и 
молба да бъде освободена от поставената й задача. В с. з. на 26.09.2014 г. 



 10 

съдът е докладвал постъпилия доклад от в. л. и молбата й за освобождаване, 
разпитал е свидетелите, назначил е друго в. л. и е отложил делото за 
30.10.2014 г. В с. з. на 30.10.2014 г. не се е явило в. л. и съдът, предвид 
изразеното от страните желание за изготвяне на експертизата, е отложил 
делото. В с. з. проведено на 04.12.2014 г. в. л. е било нередовно призовано, 
съдът е отложил делото за 30.01.2015 г. В с. з. на 30.01.2015   съдът е 
докладвал молба от в. л. за замяната му, тъй като задачата от експертизата не 
е в неговата компетентност. С протоколно определение съдия Мая Николова 
се е отвела от разглеждане на делото на осн. чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, поради 
обстоятелства, настъпили след последното с. з. На 02.02.2015 г. е извършено 
ново разпределение, определен е съдия Цветомир Цветанов, по делото е 
приложен пълния протокол от новия софтуерен продукт на програмата – 
между кои съдии, процент натовареност, брой разпределение дела. С 
разпореждане от 05.02.2015 г. делото е насрочено за 10.03.2015 г. В с. з. 
проведено на 10.03.2015 г. съдът е докладвал молба от в. л., с която е заявено, 
че е ангажиран в АССО и не може да се яви в с. з., делото е отложено за 
21.04.2015 г. По молба, постъпила на 13.03.2015 г. от проц. представител на 
ответниците за ангажираност по друго дело в АССО, съдът е пренасрочил 
делото за 27.04.2015 г. В с. з. на 27.04.2015 г. съдът е приел заключението на 
в. л., назначена е допълнителна СТЕ, изискал е гр. д. № 30/2010 г. по описа на 
съда за прилагане по гр. д. № 99/2013 г.  и е отложил делото. В с. з. на 
28.05.2015 г. е даден ход на делото, прието е заключението по 
допълнителната СТЕ, съдът е дал ход по същество и е постановил, че ще се 
произнесе с решение на 29.06.2015 г.; 

- гр. д. № 98/2013 г., обр. на 09.04.2013 г., на доклад на съдия Мая 
Николова, по чл. 108 и чл. 109 ЗС. ИМ е постъпила на 09.04.2013 г. и на 
същата дата е извършено разпределението. Приложен е протокол от 
случайното разпределение. С разпореждане от 10.04.2013 г. е постановено 
препис от молба да се изпрати на ответника за отговор – чл. 131 ГПК. 
Съобщението е изпратено на 10.04.2013 г., връчено на 11.04.2013 г. и на 
23.04.2013 г. е постъпил отговор на ИМ. С определение от 27.02.2015 г. съдът 
е оставил ИМ без движение. На 27.02.2015 г. е изпратено съобщение, връчено 
на 18.05.2015 г. – гр. Плевен. На 22.05.2015 г. е постъпила молба от ищеца с 
оглед указанията на съда. С разпореждане от 28.05.2015 г. е постановено 
препис от молбата да се връчи на ответника за становище в едномесечен 
срок. Съобщение до ответника е изпратено на 28.05.2015 г., към момента на 
проверката не е върнато по делото; 

- гр. д. № 279/2014 г., обр. на 03.10.2014 г., на доклад на съдия 
Цветомир Цветанов, иск по чл. 124, ал. 1 ГПК. ИМ е постъпила на 03.10.2014 
г., подадена от двама ищци срещу 8 ответници. На 03.10.2014 г. е извършено 
разпределението на делото. С разпореждане от 03.10.2014 г. е постановено да 
се изпрати на ответниците препис от ИМ за отговор. Съобщенията са 
изпратени на 03.10.2014 г., част от които върнати в цялост като съдът е 



 11 

указал ищците да представят справка за адресната им регистрация. На 
05.11.2014 г. е постъпила молба от проц. представител на ищците с искане за 
издаване на СУ. На 12.11.2014 г. е постъпила молба от проц. представител на 
ищците за удължаване на срока, уважена с разпореждане от 12.11.2014 г. като 
срокът е удължен с 1 месец. На 27.11.2014 г. е постъпила молба с 
удостоверения за адреси на ответниците и с разпореждане от същата дата е 
постановено да се връчи на посочените адреси препис от ИМ. Съобщенията 
са изпратени на 27.11.2014 г. Последният отговор е постъпил на 27.01.2015 г., 
а последното съобщение е връчено на 09.02.2015 г. На 13.03.2015 г. е 
постановено определението по чл. 140 ГПК, допуснати са свидетели, съдът е 
постановил да се издаде СУ на ищците, делото е насрочено за 14.04.2014 г. С 
отделно определение от 13.03.2015 г. е изготвен проект за доклад по делото. 
Първото с. з. е проведено на 14.04.2015 г. – не е даден ход поради нередовна 
процедура по призоваване на 2-ма от ответниците. В с. з. на 19.05.2015 г. е 
даден ход на делото, съдът е прекратил съдебното дирене с оглед 
направеното признание на иска и е обявил, че ще се произнесе с решение на 
19.06.2015 г.;    

- гр. д. № 5/2014 г., обр. на 09.01.2014 г., на доклад на съдия Мая 
Николова, иск по чл. 55, ал. 1 ЗЗД. ИМ е постъпила на 09.01.2014 г. и на 
същата дата е извършено разпределението, приложен е пълния протокол от 
извършеното разпределение. На 14.01.2014 г. е разпоредено препис от ИМ да 
се изпрати на ответника за отговор – чл. 131 ГПК. Съобщението е изпратено 
на 14.01.2014 г., връчено на 08.04.2014 г. – в гр. София и на 24.04.2014 г. е 
постъпил отговор на ИМ. На 24.09.2014 г. е постановено определението по 
чл. 140 ГПК, назначена е СТЕ, делото е насрочено за 03.12.2014 г. На 
28.11.2014 г. е постъпила молба с доказателство за внесен депозит за 
изготвяне на заключението. Първото с. з. е проведено на 03.12.2014 г. – съдът 
е разпитал свидетел, за изготвяне на заключението и за разпит на допуснатия 
втори свидетел, делото е отложено за 28.01.2015 г. В с. з. на 28.01.2015 г. е 
разпитан свидетел, съдът е констатирал, че назначеното в. л. е починало, 
поради което е назначил ново в. л. и е отложил делото за 12.03.2015 г. – не е 
проведено с. з., съдът, с разпореждане от 23.03.2015 г. е отсрочил делото за 
07.05.2015 г., поради временна нетрудоспособност. В с. з. на 07.05.2015 г. е 
даден ход по същество. Към момента на проверката няма постановен съдебен 
акт; 

- гр. д. № 30/2013 г., обр. на 29.01.2013 г., на доклад на съдия Мая 
Николова, иск по чл. 53, ал. 2 ЗКИР. ИМ е постъпила на 29.01.2013 г., 
разпределението е извършено на същата дата. На 29.01.2013 г. е разпоредено 
препис от ИМ да се изпрати на ответниците (3) за отговор. Съобщенията са 
изпратени на 29.01.2013 г., последното връчено на 19.03.2013 г. – гр. София. 
На 08.04.2013 г. е постъпил отговор на ИМ. На 27.03.2015 г. е постановено 
определението по чл. 140 ГПК, допуснати са свидетели, допусната е СТЕ, 
делото е насрочено за 19.06.2015 г.; 
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- гр. д. № 141/2013 г., обр. на 31.05.2013 г., на доклад на съдия Мая 
Николова, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила на 31.05.2013 г., 
разпределението е извършено на същата дата. На 07.06.2013 г. е разпоредено 
да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението  е 
изпратено на 07.06.2013 г., връчено на 08.07.2013 г. – гр. София и на 
07.08.2013 г. е постъпил отговор на ИМ. На 11.09.2014 г. е постановено 
определението по чл. 140 ГПК, съдът е изискал ч. гр. д. № 57/2013 г. по описа 
на съда и е насрочил делото за 03.12.2014 г. Първото с. з. е проведено на 
03.12.2014 г., съдът е изискал оригинали на приложените от ищеца 
доказателства и е отложил делото за 29.01.2015 г. В с. з. на 29.01.2015 г. 
съдът е открил производство по оспорване на истинността на документ и с 
оглед оспорването е назначил СГЕ, също ССЕ, делото е отложено за 
04.03.2015 г. В с. з. на 04.03.2015 г. съдът е докладвал молба от едното в. л., с 
която е заявено, че не е изготвено заключението, поради непредставен 
оригинал на изследваната фактура. Съдът е отложил делото по 
доказателствата за 27.03.2015 г. В с. з. на 27.03.2015 г. е прието заключението 
по назначената графическа експертиза и за изготвяне на назначената ССЕ 
делото е отложено за 30.04.2015 г. В с. з. на 30.04.2015 г. е прието 
заключението по назначената ССЕ, съдът е дал ход по същество на делото. 
Към момента на проверката по делото няма постановен съдебен акт;  

- гр. д. № 250/2013 г., обр. на 30.08.2013 г., на доклад на съдия Мая 
Николова, по чл. 430 ТЗ. ИМ е постъпила на 30.08.2013 г. и на с. д. е 
извършено разпределението. С разпореждане от 13.09.2013 г. съдът е 
постановил да се изпрати на ответника препис от ИМ за отговор. По делото е 
приложен списък на лицата с изготвени съобщения като е отбелязано, че 
съобщението е изпратено на 13.09.2014 г., самото съобщение също носи дата 
13.09.2014 г., а от призовкаря е отбелязано, че е връчено на 09.06.2014 г. На 
09.07.2014 г. е постъпил отговор на исковата молба от ответника. С 
определение от 09.06.2014 г. съдът е конституирал като трети лица помагачи 
на ищцовата страна още две ЮЛ и е постановил да се изпрати препис от ИМ 
на конституираните страни. Съобщенията са изпратени на 09.06.2014 г., 
едното е върнато в цялост. На 20.11.2014 г. е постъпила молба от ищеца с 
посочен нов адрес за призоваване на едното ЮЛ – конституирано като 
помагач. На 01.12.2014 г. е постановено да се изпрати ново съобщение на 
третото лице помагач на посочения нов адрес. На 17.12.2014 г. е изпратено 
ново съобщение, връчено на 08.01.2015 г. На 20.04.2015 г. е постановено 
определението по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 26.06.2015 г.; 

- гр. д. № 140/2014 г. /съдия Мая Николова/ е образувано на 
11.04.2014 г. по искова молба по чл. 26, ал. 2, пр. 5 от ЗЗД, чл. 124, ал. 1 от 
ГПК, чл. 261 ал. 1, пр. 2.ро и ал. 2, пр. 2-ро от ЗЗД; чл. 26, ал. 2, пр. 4-то от 
ЗЗД., след като Окръжен съд – София с определение от 21.12.2013 г., 
постановено по ч. гр. д. № 921/2013 г., е отменил частично определение от 
15.07.2013 г. по гр. д. № 84/2013 г. на Районен съд - Етрополе и е върнал 
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делото за продължаване на съдопроизводствените действия. След връщането 
му на 25.03.2014 г., делото е образувано на 11.04.2014 г. и продължава под 
нов номер – гр. д. № 140/2014 г. При първоначалното разглеждане на делото 
от първоинстанционния съд, образувано на 26.03.2013 г. и разпределено на 
съдия Иванка Димитрова, с разпореждане от 27.03.2013 г. съдът е оставил 
производството без движение за отстраняване на нередовности на исковата 
молба. Съобщение за ищеца е изпратено на 27.03.2013 г. и е получено на 
07.05.2013 г. Молба в изпълнение на указанията е постъпила на 09.05.2013 г. 
Разпореждане с нови указания за отстраняване на нередовности е 
постановено на 27.05.2013 г., съобщение за което е изпратено на 27.05.2013 г. 
Указанията са изпълнени с молба от 01.07.2013 г. С цитираното по-горе 
определение от 15.07.2013 г. производството е прекратено и исковата молба – 
върната. Съобщение до ищеца е изпратено на 16.07.2013 г. При повторното 
образуване на делото, към новообразуваното е приложен пълен протокол от 
разпределението от 11.04.2014 г. С определение от 11.04.2014 г. съдът е 
оставил производството без движение и е дал указания за отстраняване на 
нередовности на исковата молба. Съобщение за ищеца с адрес в гр. София е 
изпратено на 11.04.2014 г., получено на 16.06.2014 г. Молба във връзка с 
указанията е депозирана на 20.06.2014 г. С определение от 20.06.2014 г. 
съдът е дал нови указания на ищеца, съобщение за които е изпратено на 
същата дата и получено на 15.10.2014 г. На 20.10.2014 г. е постъпила молба 
за удължаване на срока, уважена с разпореждане от същата дата. Указанията 
са изпълнени с молба от 22.10.2014 г. Разпореждане по чл. 131, ал. 1 от ГПК е 
постановено на 22.10.2014 г. Препис от исковата молба е изпратен на 12 
ответници със съобщения от 22.10.2014 г., последните от които са получени 
на 15.01.2015 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 09.04.2015 
г., съдът е указал на ищеца да уточни поддържа ли исковете по отношение на 
наследниците, направили откази от наследство, и е насрочил делото в 
открито съдебно заседание за 25.06.2015 г.; 

 - гр. д. № 276/2014 г. /съдия Мая Николова/ е образувано на 
24.09.2014 г. по искова молба по чл. 135 от ЗЗД, постъпила в съда на същата 
дата. По делото е приложен пълен протокол от случайното разпределение. С 
разпореждане от 24.09.2014 г. съдът е разпоредил да се издадат на ищеца 
исканите удостоверения и е указал представяне на данъчна оценка, с цел 
определяне на държавна такса. На 02.10.2014 г. е постъпило „Допълнение 
към исковата молба”. С разпореждане от същата дата съдът е указал внасяне 
на държавна такса. Доказателство за внасяне на държавната такса е 
представено с молба от 03.10.2014 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е 
постановено на 03.10.2014 г. Преписи от исковата молба са изпратени на 
ответниците за отговор на 03.10.2014 г., последните получени на 27.10.2014 
г. Отговор на исковата молба е постъпил от един от ответниците на 
24.11.2014 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 05.12.2014 г., 
съдът е взел отношение по доказателствените искания и е насрочил делото в 
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открито заседание за 12.02.2015 г. В съдебно заседание от 12.02.2015 г. съдът 
е дал ход на делото, допуснал е издаване на съдебни удостоверения и е 
отложил делото за 18.03.2015 г. На 20.02.2015 г. са постъпили коригирани 
искови молби. С разпореждане от 20.02.2015 г. съдът е конституирал нов 
ответник в производството и е разпоредил да се изпрати препис от исковата 
молба на основание чл. 131 от ГПК. Препис от исковата молба е изпратена на 
новоконституирания ответник с адрес в гр. Етрополе на 20.02.2015 г., 
получена на 28.04.2015 г. На тази дата са изпратени преписи от коригираните 
искови молби и на останалите ответници, също получени на 28.04.2015 г. По 
делото не са постъпвали отговори към 15.06.2015 г. Делото е в срока за 
постановяване на определение по чл. 140 от ГПК; 

 - гр. д. № 101/2014 г. /съдия Цветомир Цветанов/ е образувано на 
13.03.2014 г. по установителен иск за собственост срещу 41 ответници, 
депозиран в съда на 13.03.2014 г. Делото е разпределено на докладчик в деня 
на образуването му. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 
14.03.2014 г. Препис от исковата молба е изпратен на ответниците със 
съобщения от 14.03.2014 г. С разпореждане от 28.03.2014 г. съдът е указал да 
се изиска служебна справка от НБД „Население” за починал ответник. На 
тази дата е постановено определение и за прекратяване на производството по 
отношение на същия. Във връзка с разпореждане на съда от 10.04.2014 г., на 
пълномощника на ищците е изпратено съобщение да представи справка за 
адресна регистрация на ответник. С молба от 24.04.2014 г. пълномощникът е 
поискал да му бъде издадено съдебно удостоверение с оглед дадените от съда 
указания. С разпореждане от 17.06.2014 г. съдът служебно е изискал справка 
от НБД „Население” за друг ответник. На същата дата съдът е постановил 
определение, с което е назначил особен представител на този и на другия 
ответник, за когото е изисквана информация, и е указал внасяне на депозити 
от ищците. Доказателства за внесен депозит е представено с молба от 
08.04.2014 г. На 08.07.2014 г. са постъпили уведомителни писма, в които са 
посочени определените адвокати за особени представители. На определените 
пълномощници са изпратени преписи от исковата молба, връчени съответно 
на 09.07.2014 г. и 16.07.2014 г. Писмени отговори на исковата молба са 
депозирани от пълномощниците на 24.07.2014 г. и на 14.08.2014 г. С 
определение от 25.08.2014 г. съдът е изготвил подробен проект на доклад по 
делото и е насрочил същото в открито заседание за 30.09.2014 г. В съдебно 
заседание от тази дата съдът е констатирал нередовно призоваване на двама 
от ответниците и е отложил делото за 26.11.2014 г., отложено по същата 
причина за 20.01.2015 г. С протоколно определение от 20.01.2015 г. съдът е 
спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 от ГПК, като 
е указал на ищцовата страна да посочи правоприемници. В същото заседание 
съдът е констатирал, че призовкаря не е изпълнил разпореждане на съда за 
това че адресът на страна, призована чрез уведомление, следва да бъде 
посещаван в продължение на един месец, за което ще бъде глобен. На 
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24.01.2015 г. е постъпила молба за възобновяване. С определение от 
28.01.2015 г. съдът е конституирал наследници и е възобновил 
производството, като го е насрочил за 24.03.2015 г. На тази дата не е даден 
ход на делото, поради нередовна процедура по призоваване, и го е насрочил 
за 11.05.2015 г. На 11.05.2015 г. съдът, след като е съобразил изявления на 
страните, е конституирал като ответник държавата чрез областния управител 
на Софийска област и е разпоредил да се изпрати препис от исковата молба 
за отговор в едномесечен срок за изпълнение на процедурата по чл. 131 от 
ГПК. Изрично разпореждане в този смисъл е постановено на 14.05.2015 г. 
Съобщение с препис от молбата е изпратено на 14.05.2014 г., върнато в 
цялост с отбелязване от 22.05.2015 г., че адресът за получаване на съдебни 
книжа е на друг. Съобщението е върнато в съда на 29.05.2015 г. Към момента 
на проверката няма върнато съобщение, от което да се установи връчването. 
Продължителността на производството е предпоставена от обективни 
причини – множество ответници; провеждане на процедура по назначаване 
на особени представители; установяване на наследници и спиране на 
производството в тази връзка; отлагане на съдебни заседания поради 
нередовно призоваване; 

 - гр. д. № 189/2014 г. /съдия Мая Николова/ е образувано на 
03.06.2014 г. по искова молба по чл. 45 и чл. 86 от ЗЗД, постъпила в съда на 
тази дата. Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото 
образуване. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 03.06.2014 г. 
Препис от исковата молба е изпратен на ответника със съобщение от 
03.06.2014 г., връчен на 04.06.2014 г. Писмен отговор е депозиран на 
03.07.2014 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 19.09.2014 г., 
съдът е назначил две съдебни експертизи и е насрочил делото в открито 
заседание за 27.11.2014 г. За събиране на доказателства делото е отложено за 
28.01.2015 г. На тази дата е заменено вещото лице и за събиране на 
доказателство делото е отложено за 12.03.2015 г. С разпореждане без дата 
съдът е разпоредил да се уведомят страните, че поради заболяване на 
съдията-докладчик, страните не следва да се явяват в съдебно заседание от 
12.03.2015 г. Със същото разпореждане делото е насрочено в открито 
заседание за 25.06.2015 г. Призовки за страните са изпратени на 12.05.2015 г., 
тоест след 12.03.2015 г., за която дата е било насрочено делото. По тази 
причина са били безпредметните дадените указания страните да се уведомят, 
за да не се явяват в това заседание; 

 - гр. д. № 238/2014 г. /съдия Мая Николова/ е образувано на 
28.07.2014 г. по искова молба, постъпила на тази дата. Отговори на исковата 
молба са постъпили на 15.09.2014 г. от двама от ответниците. С определение 
по чл. 140 от ГПК, постановено на 10.10.2014 г., съдът е насрочил делото в 
открито заседание за 13.02.2015 г. Призовки са изпратени на 10.10.2014 г. В 
първо открито заседание са конституирани нови ответници и съдът е 
разпоредил изпълнение на процедурата по чл. 131 от ГПК. С определение от 
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07.05.2015 г. докладчикът се е отвел от разглеждане на делото на основание 
чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК. Делото е разпределено на съдия Цветомир Цветанов 
на 11.05.2015 г. С определение от 14.05.2015 г. производството е прекратено. 
Делото е проверено в срока за обжалване на определението; 

 - гр. д. № 370/2014 г. /съдия Мая Николова/ е образувано на 
19.12.2014 г. по иск по чл. 422 от ГПК. Препис от исковата молба е връчен на 
ответника на 05.01.2015 г. със съобщение от 19.12.2014 г.  Определение по 
чл. 140 от ГПК е постановено на 07.05.2015 г., тоест 3 месеца след изтичане 
на срока за отговор. Призовки са изпратени на 07.05.2015 г. Първо открито 
заседание е насрочено за 19.06.2015 г.;  

 - гр. д. № 360/2014 г. /съдия Мая Николова/ е образувано на 12.12.2014 
г. по иск по чл. 422 от ГПК от тази дата. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е 
постановено на 12.12.2014 г. Препис от исковата молба е изпратен със 
съобщение от 12.12.2014 г. и е връчен на ответника на 05.01.2015 г. 
Определение по чл. 140 от ГПК е постановено на 07.05.2015 г., тоест 3 
месеца след изтичане на срока за отговор. Първо открито съдебно заседание е 
насрочено за 19.06.2015 г. 
 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

Обективни причини за продължилите по-дълго производства са: 
оставяне на производството без движение; назначаване на съдебни 
експертизи, поставяне на допълнителна задача на експертизата; отвод на 
докладчика, а по едно от делата се установи, че двама от докладчиците са се 
отвели от разглеждане на делото; постъпила молба от вещо лице за 
освобождаване от поставената задача като по едно дело се констатира, че две 
вещи лица са заменени по депозирани от тях молби; смърт на вещо лице; 
установяване на адреси на ответници, включително и чрез прилагане на 
Наредба № 14/2009 г. от съда; провеждане на процедура по назначаване на 
особен представител; спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, 
т. 2 ГПК – смърт на страна и установяване на наследници; удължаване на 
срока за изпълнение на указанията на съда. Съдебни заседания са отлагани 
поради: неизготвено заключение, нередовна процедура по призоваване, по 
молба на пълномощник, ангажиран в Административен съд София – област, 
конституиране на страни, неизготвено заключение, неявяване на в. л. поради 
ангажираност в друг съд; пренасрочване на с. з. поради заболяване на 
докладчика.   

Субективни причини за продължилите по-дълго производства са: 
насрочване на съдебно заседание за след 1 година; оставяне на ИМ без 
движение с определение, постановено 1 година и 9 месеца след изтичане на 
срока за отговор; постановяване на определение за насрочване на делото 1 
година и 11 месеца след изтичане на срока за отговор, по друго дело - 1 
година и 1 месец; постановяване на разпореждане по чл. 131 ГПК 
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приблизително 9 месеца след образуване на делото. Констатираните 
забавяния са по дела, на доклад на съдия Мая Николова. По гр. д. № 250/2013 
г., на доклад на съдия Мая Николова, се установи, че има несъответствие 
между датата на изпращане на съобщението до ответника и датата на 
връчване – съобщението е с дата на изготвяне 13.09.2014 г., връчено на 
09.06.2014 г. като отговорът, депозиран от ответника е с дата 09.07.2014 г. 
Разпореждането на съда е с дата 13.09.2013 г., но предвид констатираните 
забавяния по администриране на книжата от докладчика, може да се направи 
извод, че разпореждането на съда не е постановено на посочената дата. Също 
така се налага и изводът, че съобщението не е изпратено на 13.09.2014 г., тъй 
като не би могло да бъде връчено на 09.06.2014 г. Констатираните 
несъответствия в датите, налагат извод за антидатиране на разпореждането 
на съда по чл. 131 ГПК и на изготвеното съобщение.  

Първото разпореждане на съда по редовността на исковата молба, 
респективно по чл. 131 ГПК е постановявано най-често в деня на образуване 
на делото или до 6 дни след това. Определението по чл. 140 ГПК е 
постановявано както от 3 до 6 дни след изтичане на срока за отговор на 
исковата молба, така и в рамките на 1 до 4 месеца след това. Първото 
съдебно заседание е насрочвано след 1 месец – 1 месец и 10 дни, а  в 
случаите на допуснати експертизи - след 2 месеца – 2 месеца и 20 дни, 
отчетено от датата на постановяване на определението по чл. 140 ГПК. При 
отлагане на делата съдебно заседание е насрочвано след 1 месец, 1 месец и 20 
дни.   
 
 
 2. Дела, образувани по реда на чл. 310 ГПК – бързо производство. 
 
 Проверката на случайно избрани дела установи:                  
 - гр. д. № 159/2014 г., обр. на 09.05.2014 г., на доклад на съдия Мая 
Николова, иск по чл. 143, ал. 2 във вр. с чл. 149 СК. ИМ е постъпила на 
09.05.2014 г., разпределението е извършено на 09.05.2014 г., първоначално е 
определен съдия Цветомир Цветанов. С определение от 09.05.2014 г. съдия 
Цветанов се е отвел от разглеждане на делото на основание чл. 22, ал. 1, т. 2 
ГПК. На 09.05.2014 г. е извършено ново разпределение, определена е съдия 
Мая Николова. С разпореждане от 09.05.2014 г. е постановено да се изпрати 
препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 
09.05.2014 г., връчено на 30.05.2014 г. – не е постъпил отговор. С 
определение от 04.07.2014 г. е изготвен доклад по делото, връчен на 
страните. Делото е насрочено за 24.09.2014 г. На 24.09.2014 г. е проведено 
първото с. з., даден е ход на делото и ход по същество. Съдът е постановил, 
че ще се произнесе с решение в срок – не е посочил на коя дата, предвид 
нормата на чл. 315, ал. 2 ГПК. На 23.10.2014 г. е постановено решението – 
делото е отбелязано с жълт етикет;  
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 - гр. д. № 6/2014 г., обр. на 09.01.2014 г., на доклад на съдия Мая 
Николова, иск по чл.143, ал. 2 СК. ИМ е постъпила на 09.01.2014 г. и на 
същата дата е извършено разпределението. На 09.01.2014 г. е разпоредено да 
се изпрати на ответника препис от ИМ за отговор. Първото съобщение е 
изпратено на 09.01.2014 г. – върнато в цялост. На 08.04.2014 г. е залепено 
уведомление. С определение от 09.04.2014 г. съдът е определил особен 
представител на ответника, изпратено е писмо до САК. На 02.06.2014 г. е 
постъпило писмо от САК и на 03.07.2014 г. е постъпил отговор на ИМ. На 
03.07.2014 г. е постановено определението по чл. 312 ГПК във вр. с чл. 140 
ГПК, изготвен е доклад по делото, връчен на страните. Делото е насрочено за 
24.09.2014 г. Първото с. з. е проведено на 24.09.2014 г., даден е ход по 
същество на делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение. На 
23.10.2014 г. е постановено решението; 
 - гр. д. № 123/2014 г., обр. на 28.03.2014 г., на доклад на съдия 
Цветомир Цветанов, изменение на издръжка. Делото е постъпило в съда след 
отвод на съдиите от РС – Ботевград и определяне на РС – Етрополе с 
определение на ОС – София. С разпореждане от 28.03.2014 г. е постановено 
да се изпрати на ответника препис от ИМ за отговор. На 07.05.2014 г. (п. кл. 
30.04.2014 г.) е постъпил отговор на ИМ. На 07.05.2014 г. е постановено 
разпореждането по чл. 312 от ГПК във вр. с чл. 140 ГПК, изготвен е доклад 
по делото, връчен на страните, делото е насрочено за 23.05.2014 г. В с. з. на 
23.05.2014 г. е даден ход по същество на делото, съдът е обявил, че ще се 
произнесе с решение на 28.05.2014 г., решението е постановено на 28.05.2014 
г.; 
 - гр. д. № 301/2014 г., обр. на 30.10.2014 г., на доклад на съдия Мая 
Николова, иск по чл. 143, ал. 1 във вр. с чл. 149 СК. ИМ е постъпила на 
30.10.2014 г. и на същата дата е извършено разпределението. С разпореждане 
от 30.10.2014 г. е постановено да се изпрати препис от ИМ за отговор. 
Първото съобщение е върнато в цялост, на 20.11.2014 г. е залепено 
уведомление - не е постъпил отговор на ИМ. На 18.12.2014 г. е постановено 
определението по чл. 312 ГПК във вр. с чл. 140 ГПК, изготвен е доклад, 
връчен на страните. Делото е насрочено за 18.02.2015 г. Първото с. з. е 
проведено на 18.02.2015 г., даден е ход по същество на делото, съдът е 
обявил, че ще се произнесе в двуседмичен срок, считано от датата на 
съдебното заседание. Решението е постановено на 27.03.2015 г.; 

- гр. д. № 89/2014 г. /съдия Цветомир Цветанов/ е образувано на 
05.03.2014 г. по искова молба по чл. 344, ал. 1, т. 1, г. 2, т. 3 от КТ и чл. 225, 
ал. 1 от КТ, постъпила на 27.02.2014 г. С разпореждане от 28.02.2014 г. съдът 
е указал на ищеца в 3-дневен срок да представи препис от молбата и 
доказателствата, съобщение е изпратено на тази дата. Молба в изпълнение на 
указанията е постъпила на 05.03.2014 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е 
постановено на 05.03.2014 г. Препис от исковата молба е връчен на ответника 
на 10.03.2014 г. със съобщение, изпратено на 05.03.2014 г. Писмен отговор е 
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депозиран на 07.04.2014 г. Към делото е приложена Заповед № 5/18.03.2014 
г., от която е видно, че докладчикът в периода на постъпване на писмения 
отговор е ползвал платен годишен отпуск. С обжалваемо определение от 
10.04.2014 г. съдът е отхвърлил като неоснователно възражение за 
неподсъдност. С определение от 25.04.2014 г. съдът е изготвил проект за 
доклад по делото и го е насрочил в открито съдебно заседание за 13.05.2014 
г. Делото е отложено за 27.05.2014 г. за събиране на доказателства. В съдебно 
заседание от тази дата е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще 
обяви решението си на 10.06.2014 г. Решение по делото е постановено на 
посочената от съда дата и съобщени на страните са изпратени още същия 
ден. Препоръка за спазване на кратките процесуални срокове е дадена с Акт 
за резултати от извършена проверка в РС – Своге още през 2010 г.  
 
 КОНСТАТАЦИИ: 

 
 В деня на образуване на делата съдът е извършвал проверка за 
редовността и допустимостта на иска и е постановявал разпореждане по чл. 
131 ГПК. Разпореждането по чл. 312 ГПК е постановявано в деня на 
постъпване на отговора на ответника или на изтичане на срока за това. 
Констатира се, че съдия Цветомир Цветанов е спазвал срока, регламентиран в 
чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК като първото съдебно заседание е насрочвано след 
16 дни – 18 дни. Съдия Мая Николова е насрочвала делата след 2 месеца – 2 
месеца и 20 дни като по две от проверените дела срокът за отговор, съответно 
отговорът е постъпил в периода на съдебната ваканция, но преди ползването 
на платения годишен отпуск на съдията. Само по едно дело съдът е отложил 
съдебно заседание за след 14 дни, останалите дела са разгледани в едно 
съдебно заседание. Съдия Мая Николова не е посочвала деня, в който ще 
обяви решението си, предвид нормата на чл. 315, ал. 2 ГПК. По едно дело 
съдия Мая Николова е постановила, че ще се произнесе с решение в 
двуседмичен срок, считано от датата на съдебното заседание, което не е 
прецизно, предвид цитираната разпоредба. Съдия Цветомир Цветанов 
стриктно е прилагал нормата на чл. 315, ал. 2 ГП като е посочвал датата, на 
която ще обяви решението. Съдия Цветомир Цветанов е спазвал срока по чл. 
316 ГПК като решенията са обявявани в 2-седмичен срок след заседанието, в 
което е приключило разглеждането на делата. Съдия Мая Николова е 
обявявала решенията си в 1-месечен срок.  
  
 

3. Дела, образувани преди 01.01.2013 г.  
 
От изготвената за нуждите на проверката справка се установи, че 9 дела 

са образувани преди 01.01.2013 г. и не са приключили към 31.12.2014 г., от 
които 1 дело е решено и 1 дело е прекратено в началото на 2015 г., 5 дела са 
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спрени, 1 дело е изпратено в ОСЗГ и 1 дело е насрочено за разглеждане в 
открито съдебно заседание. 

           Проверката на спрените производства установи:  
          - гр. д. № 5/1996 г., обр. на 09.01.1996 г., на доклад на съдия Мая 
Николова, иск за делба. В с. з. на 17.05.1996 г. съдът е спрял производството 
по делото на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.) – до приключване на гр. д. 
№ 138/1996 г. по описа на РС – Луковит. По делото са извършвани 
периодични справки за движението на преюдициалното производство. 
Производството е възобновено и насрочено. По първа фаза на делбата е 
постановено решение на 25.02.2000 г. Решението е обжалвано пред ОС – 
София, който с решение от 05.06.2009 г., постановено по в. гр. д. № 780/2000 
г. по описа на ОС - Софи е отменил решението на първоинстанционния съд в 
една част. На 05.11.2009 г. делото е върнато в РС – Етрополе. С разпореждане 
от 05.05.2011 г. съдът е констатирал, че делото неправилно е подготвено за 
архивиране, тъй като към момента има влязло в законна сила само решение 
по първа фаза на делбата, поради което е нарочил делото за разглеждане в о. 
с. з. на 08.06.2011 г. По делото са проведени множество съдебни заседания. В 
с. з. проведено на 30.01.2015 г. съдът е спрял производството до 
приключване на гр. д. № 142/2013 г. по описа на РС – Луковит – обжалвано. 
С определение от 30.03.2015 г., постановено по ч. гр. д. № 230/2015 г. по 
описа на ОС – София, съдът е отменил определение от 30.01.2015 г., с което 
производството по гр. д. № 5/1996 г. е спряно и е върнал делото за 
продължаване на съдопроизводствените действия. Делото е постъпило в РС – 
Етрополе на 01.04.2015 г. С разпореждане без дата е насрочено за 
разглеждане в о. с. з. на 18.06.2015 г. – по делото са проведени множество 
съдебни заседания по доказателствата, предимно за изготвяне на експертизи, 
включително и замяна на вещи лица. Отделно от това 1година и 6 месеца 
съдът не е насрочил делото за разглеждане по втора фаза на делбата – на 
05.11.009 г. делото е постъпило в съда и едва на 05.05.2011 г. е постановил 
разпореждане за насрочване;  
 - гр. д. № 370/2011 г., обр. на 02.09.2011 г., на доклад на съдия Мая 
Николова, по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила на 01.09.2011 г., на 02.09.2011 г. е 
извършено разпределението. С разпореждане от 07.09.2011 г. съдът е оставил 
производството по ИМ без движение. Съобщението е връчено на 03.10.2011 
г. и на 07.10.2011 г. е постъпила молба с изпълнени указания. С 
разпореждане без дата съдът е постановил препис от ИМ с приложенията да 
се изпрати на ответниците (2) за отговор. Съобщенията са изпратени на 
28.10.2011 г. и двете върнати в цялост. И на двамата ответници са залепени 
уведомления на 02.04.2012 г. С разпореждане от 02.04.2012 г. е указано на 
ищеца да представи удостоверение за настоящ и постоянен адрес на 
ответниците. Съобщението до ищеца е изпратено на 02.04.2012 г., връчено на 
12.06.2012 г. На 28.06.2012 г. е постъпила молба от ищеца за извършване на  
справка по Наредба № 14/2009 г. С разпореждане от 01.10.2012 г. е 
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постановено да се извърши справка по Наредба № 14/2009 г. На 13.11.2012 г. 
е извършена справката. На 06.03.2013 г. е постъпила молба от единия 
ответник с искане за получаване на препис от ИМ с приложенията. С 
разпореждане без дата съдът е постановил да се връчат на ответника препис 
от ИМ и доказателствата със съобщение по чл. 131 ГПК. На единия ответник 
е връчен препис от ИМ на 14.03.2013 г., а на втория ответник е отбелязано, че 
лицето се е явило в съда, но е отказало да получи препис от ИМ, подписано и 
от свидетел. На 27.02.2015 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, 
делото е насрочено за 19.06.2015 г.;  

- гр. д. № 136/2008 г. /съдия Цветомир Цветанов/ е образувано на 
22.07.2008 г. по искова молба, постъпила на 21.07.2008 г., след като делото е 
прекратено с определение на Софийския окръжен съд от 04.06.2008 г., 
постановено по гр. д. № 462/2008 г., и е изпратено по компетентност. 
Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 23.07.2008 г. Препис от 
исковата молба е изпратен на ответника за отговор със съобщение от 
23.07.2008 г., връчен на 25.07.2008 г. Писмен отговор е депозиран на 
08.08.2008 г. Препис от отговора е изпратен на ищеца със съобщение от 
04.09.2008 г. и му е предоставен двуседмичен срок за допълнителен отговор. 
Съобщението е връчено на 15.09.2008 г. С определение по смисъла на чл. 140 
от ГПК, постановено на 21.10.2008 г., съдът е насрочил делото в открито 
заседание за 11.11.2008 г. За събиране на доказателства делото е отложено за 
05.12.2008 г., допусната е допълнителна съдебно-счетоводна експертиза и е 
отложено за 19.01.2009 г. С разпореждане без дата съдът е пренасрочил делото 
за 06.03.2009 г., като се е обосновал с ползван от докладчика отпуск по болест. 
С протоколно определение, постановено на 06.03.2009 г., съдът е спрял 
производството по делото с оглед разкрити престъпни обстоятелства, от 
установяването на които зависи решаването на настоящия спор. В същото 
заседание съдът е разпоредил делото да се изпрати на РП - Етрополе по 
компетентност за извършване на проверка с оглед данни за престъпление от 
общ характер. Справки са правени редовно от 30.12.2010 г. По делото е 
приложен протокол за преразпределение на делото на съдия Мая Николова от 
17.02.2014 г. с оглед командироване на титуляря в Районен съд - Ботевград. 
Последната справка по обуславящото производство е постъпила от РП -
Етрополе на 27.02.2015 г. и от същата става ясно, че пр. пр. № В-551/2008 г. по 
описа на прокуратурата е спряна; 

 - гр. д. № 135/2008 г. /съдия Иванка Димитрова/ е образувано на 
22.07.2008 г. по искова молба, постъпила на 21.07.2008 г., след като делото е 
прекратено с определение на Софийския окръжен съд от 10.06.2008 г., 
постановено във връзка с искова молба с вх. № 1211/2008 г., и е изпратено по 
компетентност. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 22.07.2008 
г. Препис от исковата молба е връчен на 24.07.2008 г. със съобщение, 
изпратено на 22.07.2008 г. Писмен отговор е депозиран на 31.07.2008 г. 
Производството е администрирано с разпореждане по чл. 372 от ГПК, 
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съобщение за което е изпратено на 24.10.2008 г. и връчено на 03.11.2008 г. С 
определение от 02.12.2008 г., постановено на основание чл. 374 от ГПК, 
делото е насрочено в открито заседание за 19.01.2009 г. В следващо съдебно 
заседание, проведено на 06.03.2009 г., съдът е спрял производството по делото 
на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК и е разпоредил да се издаде съдебно 
удостоверение, посредством което да се установи има ли образувано съдебно 
производство срещу лицето, съставило процесните фактури. Указано е след 
влизане в сила на определението за спиране, на РП - Етрополе да бъдат 
изпратени протокола от съдебното заседание и материалите по делото. 
Извършвани са редовно справки за производството, послужило като 
основание за спиране, последната от които е от 27.02.2015 г. - делото е спряно 
с оглед производството, послужило като основание за спиране и на гр. д. № 
136/2008 г. 

 
КОНСТАТАЦИИ: 

 
Проверката констатира, че обективни причини за неприклюване на 

производствата са: разглеждане на производствата по реда на ГПК (отм.); 
спиране на производството на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.); 
спиране на производствата на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК; 
обжалване на решението пред въззивната инстанция, развило се 
производство пред въззивната инстанция по частна жалба, подадена срещу 
определение на първоинстанционния съд; провеждане на множество 
заседания по доказателствата, предимно за изготвяне на експертизи, 
включително и замяна на вещи лица. По спрените дела са изисквани справки 
за движението на обуславящите производства. 

Субективни причини за продължилите по-дълго производства са: 
насрочване на делото по втора фаза за делбата 1 година и 6 месеца след 
връщане на делото от въззивната инстанция; несвоевременно 
администриране на постъпилите книжа и постановяване на определението за 
насрочване на делото 1 година и 10 месеца след изтичане на срока за отговор. 
Констатираното забавяне на производството е по две дела, на доклад на 
съдия Мая Николова. Проверката констатира, че не малък брой 
разпореждания на съда са без дата. 

 
 
4. Дела с отменен ход по същество. 

 
От изготвената за нуждите на проверката справка се установи, че през 

2013 г. няма дела с отменен ход по същество. През 2014 г. по 2 дела съдът е 
отменил дадения ход по същество, проверката на които установи: 

- гр. д. № 135/2014 г., обр. на 07.04.2014 г., на доклад на съдия 
Цветомир Цветанов, иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. В с. з. на 16.06.2014 г. е даден 
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ход по същество на делото. В срока за решаване на делото съдът е 
констатирал, че исковата молба е нередовна. С определение от 16.07.2014 г. 
съдът е отменил протоколно определение за даване на ход по същество на 
делото и го е насрочил за 02.09.2014 г. На 02.09.2014 г. е проведено с. з., 
даден е ход по същество, на 02.10.2014 г. е постановено решението; 
 - гр. д. 53/2014 г. /съдия Цветомир Цветанов/ образувано на 31.01.2014 
г. по обективно съединени искове по чл. 226, ал. 2, вр. ал. 3 от КТ, вр. чл. 54б, 
ал. 3 от КСО, вр. с чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ и чл. 350а от КТ, и по предявен 
насрещен иск по чл. 221, ал. 2 от КТ. В съдебно заседание от 07.07.2014 г. е 
даден ход по същество. С молба от 10.07.2014 г., депозирана в хода за 
произнасяне, пълномощникът на ответника е поискал отмяна на дадения ход 
по същество. Същата е обоснована с обстоятелството, че с молба от 
05.06.2014 г. е поискано отлагане на заседанието, тъй като на тази дата е била 
в отпуск и е била лишена от възможността да сочи доказателства. С 
определение от 11.07.2014 г. съдът е отменил протоколното си определение 
за даване на ход по същество, след като е приел, че молбата на 
пълномощника е основателна, и е насрочил делото в открито заседание за 
01.09.2014 г. На тази дата повторно е даден ход по същество и решение по 
делото е постановено на 01.10.2014 г. Съобщения за съдебния акт са 
изпратени на страните на тази дата.  
 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

Броят на  делата  с отменен ход по същество за проверявания период е  
незначителен. По едното дело съдът е отменил дадения ход по същество, 
след като е констатирал, че исковата молба е нередовна. По второто дело, 
причина за отмяна на дадения ход по същество е постъпила молба от 
пълномощник, с която е поискано отмяна на дадения ход по същество, 
поради несъобразяване на съда с депозирана по-рано молба за отлагане на 
съдебното заседание поради ползван отпуск от същия. И двете дела са на 
доклад на съдия Цветомир Цветанов.  

 
  
 5. Спрени производства. 
 
           Проверката на спрените производства установи:  
 - гр. д. № 61/2006 г., обр. на 20.03.2006 г. на доклад на съдия Мая 
Николова, по иск за делба. В с. з. на 17.04.2007 г. съдът е спрял 
производството по делото на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.) – до 
приключване на адм. д. № 349/2006 г. по описа на СОС. Първата справка за 
движението на преюдициалното производство е изискана на 11.02.2009 г. От 
писмото, постъпило на 23.02.2009 г., се установява, че преюдициалното 
производство е приключило с влязло в сила решение на 29.05.2007 г. С 
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разпореждане от 26.02.2009 г. производството по делото е възобновено и 
насрочено – 1 година и 8 месеца след отпадане на основанието за спиране. На 
08.04.2009 г. е проведено първото с. з. след възобновяването на производство 
– не е даден ход на делото, отложено. В с. з. на 21.05.2009 г. е даден ход по 
същество на делото и на 04.08.2009 г. е постановено решение по първа фаза 
на делбата. След изтичане на срока за обжалване с разпореждане без дата 
делото е насрочено по втора фаза на делбата за 04.12.2009 г. Проведени са 
заседания по доказателствата – СТЕ, нова СТЕ. По искане на страните за 
внасяне на проект за изменение на действащия ПУП съдът е отложил делото 
без дата. Съдът е постановил делото да се докладва след одобряване на 
внесен от страните проект до общината. На 12.01.2015 г. е постъпило писмо 
от община Етрополе във връзка с искането за изменение на ПУП. С 
разпореждане от 24.01.2015 г. съдът е насрочил делото за 27.02.2015 г. В с. з. 
на 27.02.2015 г. е направено искане за спиране на производството по съгласие 
на страните. Съдът, с оглед неявилите се всички съделители е дал 
възможност да вземат становище по искането за спиране. С определение от 
23.03.2015 г. съдът е спрял производството по искане на  страните спорът да 
бъде отнесен за решаване чрез медиация. Съдът е указал, че процедурата по 
медиация се прекратява с изтичането на 6-месечен срок, ако не бъде 
постигнато споразумение, след което производството по делото ще бъде 
възобновено; 
 - гр. д. № 163/2008 г., обр. на 12.09.2008 г., на доклад на съдия 
Цветомир Цветанов, след това съдия Иванка Димитрова, след това съдия Мая 
Николова, иск по чл. 79 ЗЗД. Делото е изпратено от ОС – София по 
подсъдност. В с. з. на 06.03.2009 г. производството по делото е спряно 
поради разкрити престъпни обстоятелства. Съдът е постановил делото да се 
изпрати на РП – Етрополе. По делото са извършвани периодични справки за 
образуваното досъдебно производство. Последната справка за движението на 
досъдебно производство № 149/2008 г. по описа на РУ - МВР – Етрополе е 
изискана на 18.02.2015 г. и на 27.02.2015 г. е постъпило писмо, от което се 
установява, че досъдебното производство е спряно; 
 - гр. д. № 393/2013 г., обр. на 20.12.2013 г. на доклад на съдия Мая 
Николова, иска за делба. ИМ е постъпила на 20.12.2013 г. и на същата дата е 
извършено разпределението. В с. з. на 03.12.2014 г. съдът е спрял 
производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. На 19.03.2015 
г. е постъпила молба за възобновяване на производството и с разпореждане 
от 23.03.2015 г. съдът е възобновил производството и го е насрочил за 
17.04.2015 г.  

 
КОНСТАТАЦИИ: 

 
По делото, спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, производството 

е възобновено и насрочено по молба, постъпилата от страна. По спряно на 
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основание чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК производство се установи, че са 
изисквани периодични справки за движението на досъдебното производство. 
По делото, спряно на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.) се 
констатира, че съдът е възобновил производството 1 година и близо 9 месеца 
след отпадане на основанието за спиране, тъй като първата справка за 
движението на преюдициалното производството е изискана 1 година, 9 
месеца и 25 дни след постановяване на определението за спиране.  

 
 
 6. Обявени съдебни актове извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо 
ГПК. 
                     
           От изготвената справка за обявени съдебни актове извън срока по чл. 
235, ал. 5, изр. първо от ГПК по делата, образувани през 2013 г. и 2014 г. се 
установи, че през сочения период само по 2 дела не е спазен срокът, 
регламентиран в чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, на доклад на съдия Мая 
Николова. Решението и по двете дела е постановено 2 месеца след 
обявяването им за решаване. 

 
 

7. Дела, образувани по чл. 390 ГПК. 
 
През 2013 г. съдът е образувал 2 дела по молби, постъпили по чл. 390 

ГПК, а през 2014 г. – 3 дела. По време на проверката се установи, че едно 
дело е прекратено и изпратено по подсъдност, а друго е изпратено на ОС – 
София по постъпила частна жалба. Проверката на останалите 3 дела 
установи: 

 - ч. гр. д. № 249/2014 г. /съдия Цветомир Цветанов/ е образувано на 
18.08.2014 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на тази дата, за 
допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху 
притежавани от ответника по бъдещия иск парични средства в банкови 
сметки. С разпореждане от 18.08.2014 г. съдът е разпоредил да се извърши 
служебна справка от НБД „Население” относно постоянния адрес на 
молителя. С определение от същата дата – 18.08.2014 г., съдът е допуснал 
исканото обезпечение, постановели е издаване на обезпечителна заповед и е 
определил на молителя срок да 18.09.2014 г. да предяви обезпечения иск. 
Съдът не е указал на молителя да представи доказателства за предявяване на 
бъдещия иск, както и последиците от непредставянето на такива. Съобщение 
за съдебния акт е изпратено още същия ден и е получено на тази дата. С 
молба от 04.09.2014 г. молителят е представил копие на искова молба с 
входящ номер като доказателство за предявяване на иска; 

 - ч гр. д. № 377/2014 г. /съдия Цветомир Цветанов/ е образувано на 
30.12.2014 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на 30.12.2014 г. в 
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9,30 ч., за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор 
върху банкови сметки. Делото е разпределено в 16:22 ч. на докладчик, видно 
от протокола за електронен избор. С определение от 30.12.2014 г. съдът е 
допуснал обезпечение чрез налагане на запор върху паричните средства в 
банкови сметки на ответника по бъдещия иск, определил е срок за 
предявяване на обезпечения иск до 30.01.2015 г. и е постановил издаване на 
обезпечителна заповед. Определението не съдържа указания за представяне 
на доказателство за предявяване на обезпечения иск и последиците от 
непредставянето на такива. Съобщение за изготвения съдебен акт е 
изпратено на 30.12.2014 г., получено на 12.01.2015 г. На гърба на съдебния 
акт е направено отбелязване, че обезпечителната заповед е получена на 
12.01.2015 г. На 26.01.2015 г. от молителя е постъпила молба, с която е 
представено като доказателство за предявяване на иска в указания срок 
екземпляр на искова молба с входящ номер. На 17.02.2015 г. е постъпила 
молба за допълване на постановеното от съда определение за добавяне на 
единния граждански номер на ответника. С определение от 24.02.2015 г. 
съдът е допуснал исканото допълване, получено на 16.03.2015 г. - съдът не е 
указал последиците от непредставяне на доказателства за предявяване на 
бъдещия иск; 

 - ч. гр. д. № 252/2014 г. /съдия Мая Николова/ е образувано на 
21.08.2014 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на същата дата, за 
допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху МПС. 
Делото е разпределено на докладчик на 21.08.2014 г. С определение от 
21.08.2014 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, постановил е издаване 
на обезпечителна заповед и е указал предявяване на обезпечения иск до 
21.09.2014 г. Обезпечителната заповед е издадена на същата дата и е 
получена на 22.08.2014 г. Съдебният акт не съдържа указания за представяне 
на доказателства за предявяване на бъдещия иск, респективно последиците 
от непредставяне на такива. Съобщение за определението е изпратено на 
молителя на 21.08.2014 г. и е получено на 22.08.2014 г. По делото не е 
представено доказателство за предявяване на бъдещия иск. С определение от 
07.04.2015 г., постановено на основание чл. 390, ал. 3, изр. 2-ро от ГПК, 
съдът е отменил определението, с което е допуснато обезпечението, след 
като е констатирал, че не са представени доказателства за предявяване на 
иска /такива указания обаче липсват/. Съобщение за молителя е изпратено на 
07.04.2015 г. В конкретния случай е наложено обезпечение, основанието за 
отмяната на което е настъпило след 21.09.2014 г., а съдът го е отменил 6 
месеца по-късно. 
 
 КОНСТАТАЦИИ: 
 

Проверката на делата, образувани по реда на чл. 390 ГПК установи, че 
е спазван срокът по чл. 395, ал. 2 ГПК - съдът се е произнасял по молбата за 
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допускане на обезпечение на бъдещ иск в деня на подаването й.  Съдът е 
посочвал 1-месечен срок за предявяване на бъдещия иск като е посочвал 
точната дата, до която молителят следва да предяви иска. Срокът за 
предявяване на бъдещия иск е изчисляван от датата на постановяване на 
определението. На молителя не е указвано, че следва да представи 
доказателства за предявяване на бъдещия иск, както и последиците от 
непредставянето на такива.  

По единственото дело, по което молителят не е представил 
доказателство за предявен иск съдът е приложил разпоредбата на чл. 390, ал. 
3 , изр. второ от ГПК като служебно е отменил обезпечението с определение, 
постановено 6 месеца и 17 дни след изтичане на срока, посочен от съда. 

 
 

 8. Дела, образувани по реда на чл. 28 от Закона за закрила на 
детето.  
  
 Проверката на случайно избрани дела установи: 

- гр. д. № 294/2014 г., обр. на 17.10.2014 г., на доклад на съдия Мая 
Николова. Искането е постъпило на 17.10.2014 г. от ДСП – Етрополе. На 
17.10.2014 г. е извършено разпределението. С разпореждане без дата е 
постановено да се призоват страните, както и да се изпрати искане за 
назначаване на особен представител на малолетното дете, което не е 
навършило 10 г. Майката е починала, а бащата – полски гражданин е 
напуснал Етрополе. Приложен е социален доклад. Делото е насрочено за 
05.11.2014 г. като за целта е използван печат на съда. На 27.10.2014 г. е 
изпратено искане до САК за определяне на адвокат – особен представител и 
на с. д. е постъпило уведомително писмо от САК (по факс). С определение от 
27.10.2014 г. съдът е назначил особен представител на малолетното дете. 
Първото с. з. е проведено на 05.11.2014 г., отложено по доказателствата. В с. 
з. на 11.12.2014 г. е даден ход по същество, съдът е обявил, че ще се 
произнесе с решение в срок. На 19.12.2014 г. е обявено решението; 

- гр. д. № 145/2013 г., обр. на 06.06.2013 г., на доклад на съдия Мая 
Николова. Искането е постъпило на 06.06.2013 г. от ДСП – Етрополе, 
разпределението е извършено на същата дата. С разпореждане без дата е 
постановено да се призове ДСП, детето и неговата сестра. Делото е 
насрочено за 31.10.2013 г. – видно от печата на съда. В с. з. на 31.10.2013 г. 
съдът е дал ход по същество на делото. На 31.10.2013 г. е постановено 
решението, с което съдът е постановил детето до завършване на средно 
образование, но не повече от 20-годишна възраст, да се настани при 
биологичната й сестра;  

- гр. д. № 128/2014 г. /съдия Цветомир Цветанов/ е образувано на 
28.03.2014 г. по молба на дирекция „Социално подпомагане” - гр. Етрополе, 
постъпила на тази дата. Към молбата е приложен социален доклад. Детето, по 
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отношение на което се иска удължаване на срока за настаняване, не е 
навършило 10 г. С разпореждане от 28.03.2014 г. съдът е насрочил 
производството в открито съдебно заседание за 14.04.2014 г., за която дата е 
призована майката, директора на дирекция „СП” и лицето, у което детето е 
настанено. Призовки за страните са изпратени на 28.03.2014 г. В съдебно 
заседание от 14.04.2014 г. е даден ход по същество, съдът е посочил, че ще 
обяви решението си на 30.04.2014 г. Решение по делото е постановено на 
30.04.2014 г. Съобщения за изготвения съдебен акт са изпратени на същата 
дата. 
  

КОНСТАТАЦИИ: 
 

Проверката на делата, образувани по реда на чл. 28 от Закона за 
закрила на детето установи, че съдът е насрочвал делото за разглеждане в 
открито съдебно заседание в срок от 16 - 19 дни от постъпване на искането в 
съда. За насрочването на делото се използва специално изработен за целта 
печат. По едно дело се установи, че съдебното заседание е насрочено 4 
месеца и 25 дни след образуването му, в който период влиза и съдебната 
ваканция. Решенията са постановявани в кратки срокове – както в деня на 
заседанието, в което е приключило разглеждането на делото, така и в срок от 
6 и съответно 8 дни.  
 

9. Дела, образувани по реда на Закона за защита от домашното 
насилие /ЗЗДН/. 

 
Проверката на случайно избрани дела установи: 
 - гр. д. № 243/2013 г., обр. на 20.08.2013 г. , на доклад на съдия Мая 

Николова по молба постъпила на тази дата. Разпределението е извършено на 
20.08.2013 г. На 25.09.2013 г. е постъпила молба за оттегляне на молбата от 
20.08.2013 г. С определение от 27.09.2013 г. съдът е прекратил 
производството по делото на основание чл. 232 ГПК; 

- ч. гр. д. № 232/2014 г., обр. на 21.07.2014 г., на доклад на съдия Мая 
Николова, по молба по ЗЗДН. Делото е изпратено от СРС по подсъдност, 
постъпило на 21.07.2014 г. На 21.07.2014 г. е извършено разпределението. На 
18.08.2014 г. е постъпила молба за оттегляне на молбата от 18.06.2014 г., 
подадена по ЗЗДН. С определение от 19.08.2014 г. съдът е прекратил 
производството по делото на основание чл. 232 ГПК;  

- ч. гр. д. № 157/2014 г., обр. на 07.05.2014 г., на доклад на съдия Мая 
Николова, по молба по чл. 8 ЗЗДН. Молбата е постъпила на 07.05.2014 г. На 
07.05.2014 г. е извършено разпределението. С разпореждане без дата съдът е 
постановил да се призоват страните като се изпрати на ответника и препис от 
молбата с доказателствата. За насрочването се използва печат на съда, от 
който се установява, че делото е насрочено за 29.05.2014 г. На 29.05.2014 г. е 
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проведено с. з., на същата дата е обявено решението и е издадена заповед за 
защита;  

- гр. д. № 53/2013 г. /съдия Мая Николова/ е образувано на 27.02.2013 
г. по молба по чл. 8 от ЗЗДН, постъпила в съда на тази дата. Делото е 
разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. На 04.03.3013 г. 
по делото е постъпила молба по чл. 18, ал. 1 от ЗЗДН за издаване на заповед 
за незабавна защита. Заповед за незабавна защита е издадена на същата дата 
– 04.03.2013 г., връчена на РУП - Етрополе на 05.03.2013 г. Делото е 
насрочено в открито съдебно заседание за 21.03.2013 г., което обстоятелство 
е отразено в печата на съда. В съдебно заседание от тази дата за събиране на 
доказателства делото е отложено за 09.04.2013 г. В съдебно заседание от 
09.04.2013 г. е даден ход по същество и съдът е обявил решението си в 
същото. По делото е приложено и решението от тази дата;  

 - гр. д. № 275/2014 г. /съдия Цветомир Цветанов/ е образувано на 
23.09.2014 г. по молба за защита от домашно насилие, постъпила на същата 
дата. Делото е разпределено в деня на неговото образуване видно протокола 
за електронен избор. С разпореждане от 23.09.2014 г. съдът е оставил 
производството без движение. Съобщение е изпратено на тази дата и е 
получено от молителя на 24.09.2014 г. В изпълнение на указанията е 
депозирана молба на 25.09.2014 г. С разпореждане от 25.09.2014 г. съдът е 
насрочил открито съдебно заседание за 13.10.2014 г., като е указал да се 
уведомят страните, в това число на ответника с призовката се връчи препис 
от молбата с приложенията. За съдебното заседание е разпоредено да се 
уведоми и дирекция „Социално подпомагане” - гр. Етрополе. По делото е 
приложен социален доклад, изготвен от АСП. В съдебно заседание от 
13.10.2014 г. съдът е дал ход по същество и е обявил решението си. По 
делото е приложено решение от тази дата. 

 
КОНСТАТАЦИИ: 

 
Проверката установи, че в деня на постъпване на молбата съдът е 

насрочвал открито съдебно заседание в срок до 1 месец – в изпълнение на 
нормата на чл. 12, ал. 1 ЗЗДН - не по-късно от 30 дни от деня на постъпване 
на молбата. В единствения случай, когато молбата е оставена без движение 
определението на съда за насрочване на делото е постановено в деня на 
постъпване на молба с изпълнени указания. Решението е постановявано в 
открито съдебно заседание, съгласно изискванията на чл. 15, ал. 1 ЗЗДН.  
       
 

10. Дела, образувани по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК. 
  
           През 2013 г. в РС – Етрополе  са  образувани  256 дела по реда на чл. 
410 и чл. 417 ГПК, а през 2014 г. -  221 дела. 
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Проверката на случайно избрани дела, установи:  
- ч. гр. д. № 110/2014 г., обр. на 18.03.2014 г., на доклад на съдия Мая 

Николова, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 18.03.2014 г. и на с. д. 
е извършено разпределението. На 19.03.2014 г. е издадена заповед за 
изпълнение. На 19.03.2014 г. е изпратено съобщение, връчено на длъжника на 
25.03.2014 г. – не е постъпило възражение. По делото няма копие от 
издадения изпълнителен лист, но за издаването му има надлежно отбелязване 
върху заповедта за изпълнение и заявлението; 

- ч. гр. д. № 31/2014 г., обр. на 13.01.2014 г. на доклад на съдия 
Цветомир Цветанов, по чл. 410 ГПК. Делото е изпратено от СРС по 
подсъдност, постъпило на 13.01.2014 г. и на същата дата е извършено 
разпределението. На 13.01.2014 г. е издадена заповед за изпълнение. С 
разпореждане от 03.02.2014 г. съдът е постановил, съобщението да се счита 
за редовно връчено на 24.01.2014 г., тъй като върху разписката е отбелязано, 
че лицето е отказало да я получи – чл. 44, ал. 1, изр. последно от ГПК. Върху 
заповедта за изпълнение има отбелязване за издадения изпълнителен лист – 
положен ръкописно; 

- ч. гр. д. № 131/2014 г. /съдия Мая Николова/ е образувано на 
01.04.2014 г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило на тази дата. На тази 
дата делото е разпределено на докладчик. Заповед за изпълнение е издадена 
на 02.04.2014 г. Съобщения за длъжниците са изпратени на страните на 
02.04.2014 г. и са получени на 04.04.2014 г. На 08.04.2014 г. са постъпили 
възражения по чл. 414 от ГПК. С разпореждане от 08.04.2014 г. съдът е 
указал на заявителя, че може да предяви иск за установяване на вземането си 
в едномесечен срок от получаване на разпореждането, да представи 
доказателства за предявяването му и последиците от непредставяне на 
такива. Съобщение до заявителя е изпратено на 08.04.2014 г., връчено на 
същата дата. На 08.05.2014 г. е представено копие на искова молба с входящ 
номер като доказателство за предявяване на иска. По делото е приложено 
влязло в сила на 23.07.2014 г. определение, постановено по предявения иск, с 
което производството е прекратено на основание чл. 232 от ГПК. С 
определение от 10.03.2015 г. съдът е обезсилил издадената заповед за 
изпълнение с оглед влязлото в сила определение за прекратяване на исковото 
производство. Съобщение за съдебния акт е изпратено на 10.03.2015 г.; 

 - ч. гр. д. № 112/2014 г. /съдия Мая Николова/ е образувано на 
18.03.2014 г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило на тази дата. На тази 
дата делото е разпределено на докладчик. Заповед за изпълнение е издадена 
на 19.03.2014 г. Съобщение до длъжника за издадената заповед е изпратено 
на 19.03.2014 г., върнато в цялост с отбелязване от 22.04.2014 г., че адресът е 
посещаван многократно, но лицето не е намерено. Отбелязано е, че на 
03.04.2014 г. е залепено уведомление. С разпореждане от 23.04.2014 г. е 
изискана служебна справка за адреса от НБД „Население”. С разпореждане 
от 24.04.2014 г. съдът е указал да се изпрати ново съобщение. Съобщението е 
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връчено на съпруг на 28.04.2014 г. Отбелязвания за издадения изпълнителен 
лист и за сумата, за която е издаден, са направени върху заявлението и върху 
заповедта за изпълнение. По делото няма копие на издадения изпълнителен 
лист; 

 - ч. гр. д. № 290/2014 г. /съдия Цветомир Цветанов/ е образувано на 
16.10.2014 г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило на тази дата. На 
същата дата делото е разпределено на докладчик. Заповед за изпълнение е 
издадена на 16.10.2014 г. Съобщение на длъжника за издадената заповед е 
изпратено на 16.10.2014 г., върнато в цялост на 02.12.2014 г. Уведомление е 
залепено на 17.11.2014 г. С разпореждане от 03.12.2014 г. съдът е указал на 
заявителя - юридическо лице да представи справка за адресна регистрация на 
длъжника. С разпореждане от 23.12.2014 г. съдът е удължил указания срок на 
основание чл. 63 от ГПК и е издал съдебно удостоверение за изпълнение на 
указанията. Информация по делото е постъпила на 23.01.2015 г. С 
разпореждане от същия ден съдът е указал заповедта да се връчи на 
посочените два адреса, включително чрез залепване на уведомление. 
Съобщение в тази връзка е изпратено на 23.01.2015 г. и е получено на 
28.01.2015 г. На 03.12.2015 г. е постъпило възражение. С разпореждане от 
04.02.2015 г. съдът е указал на заявителя да предяви установителен иск в 
едномесечен срок, да представи доказателства за това обстоятелство и 
последиците от непредставянето на такива. Разпореждането е доведено до 
знанието на заявителя на 13.02.2015 г. със съобщение, изпратено на 
04.02.2015 г. На 11.03.2015 г. е представено копие на искова молба като 
доказателство за предявяване на иска. Молбата няма входящ номер. По 
делото е приложена служебно изготвена справка от 12.03.2015 г., от която е 
видно, че искова молба действително е депозирана в съда, във връзка с която 
е образувано гр. д. № 61/2015 г. С разпореждане от 12.03.2015 г. съдът е 
разпоредил да се приложи копие на влязъл в сила съдебен акт по гр. д. 
61/2015 г.; 

 - ч. гр. д. № 143/2014 г. /съдия Цветомир Цветанов/ е образувано на 
11.04.2014 г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило на тази дата. Заповед 
за изпълнение е издадена на 11.04.2014 г. Съобщение на длъжника за 
издадената заповед е изпратено на същата дата, върнато в цялост с 
отбелязване от 15.04.2014. С разпореждане от 16.04.2014 г. съдът е указал на 
заявителя да представи справка за адреса на длъжника. Молба в изпълнение 
на указанията е постъпила на 29.04.2014 г. На тази дата съдът е разпоредил 
да се изпрати ново съобщение, връчено на 30.04.2014 г. На 13.05.2014 г. е 
депозирано възражение. С разпореждане от 13.05.2014 г. съдът е указал на 
заявителя, че може да предяви установителен иск, за което да представи 
доказателства, както и последиците от непредставянето на такива. 
Съобщение за разпореждането от 13.05.2014 г. е доведено до знанието на 
страната на 26.05.2014 г. На 26.05.2014 г. заявителят е представил копие на 
искова молба с входящ номер, представляваща доказателство за предявяване 
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на иска. Същевременно съдът е направил и служебна справка, от която е 
видно, че по молбата е образувано гр. д. № 213/2014 г. С разпореждане от 
30.06.2014 г. съдът е указал да се представи заверено копие от влязъл в сила 
акт по исковото производство. По делото е приложено влязло в сила на 
04.03.2015 г. определение, постановено по чл. 233 от ГПК, за прекратяване на 
исковото производство. С определение от 11.06.2015 г. съдът е обезсилил 
издадената заповед за изпълнение; 
 - ч. гр. д. № 33/2014 г., обр. на 17.01.2014 г., на доклад на съдия Мая 
Николова, по чл. 417 ГПК. Заявлението е подадено на 17.01.2012 г. и на 
същата дата е извършено разпределението. На 17.01.2014 г. е издадена 
заповед за изпълнение и изпълнителен лист – на основание представен запис 
на заповед в оригинал. На 17.03.2014 г. е постъпило възражение от длъжника. 
С разпореждане от 18.03.2014 г. съдът е указал на длъжника да представи 
доказателство за датата на връчване на поканата за доброволно изпълнение. 
На 26.03.2014 г. е постъпила молба от длъжника с оглед указанията на съда и 
молба за спиране на изпълнителното производство. С разпореждане от 
28.03.2014 г. съдът е указал на заявителя, че може да предяви иск за 
установяване на вземането си в 1-месечен срок от получаване на 
разпореждането на съда, тъй като е постъпило възражение от длъжника. С 
определение от 28.03.2014 г. съдът е спрял изпълнението по образуваното 
изпълнително дело. На 31.05.2014 г. е представена молба от заявителя с 
копие от искова молба за образуваното дело срещу длъжника. По делото е 
извършена и служебна справка за образуваното исково производство. С 
разпореждане от 31.05.2014 г. съдът е констатирал, че исковата молба е 
подадена в срок и е постановил да се приложи заверено копие от влязъл в 
сила съдебен акт по гр. д. № 183/2014 г., както и препис от разпореждането 
да се приложи по гр. д. № 183/2014 г.;  
 - ч. гр. д. № 44/2014 г., обр. на 29.01.2014 г., на доклад на съдия Мая 
Николова, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 29.01.2014 г., на 
същата дата е извършено разпределението. На 30.01.2014 г. е издадена 
заповед за изпълнение и изпълнителен лист – на основание извлечение от 
счетоводни книги. Не е постъпило възражение. Има отбелязване върху 
заповедта и извлечението от счетоводни книги за издадения изпълнителен 
лист – ръкописно изписан текст; 
 - ч. гр. д. № 29/2014 г., обр. на 13.01.2014 г., на доклад на съдия 
Цветомир Цветанов, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 13.01.2014 
г. и на с. д. е извършено разпределението. На 14.01.2014 г. е издадена заповед 
за изпълнение и изпълнителен лист – не е постъпило възражение. За 
издадения ИЛ има надлежно отбелязване върху заповедта за изпълнение и 
представения договор за кредит – основанието за издаване на заповедта;  
 - ч. гр. д. № 355/2013 г., обр. на 11.11.2013 г., на доклад на съдия 
Цветомир Цветанов, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 11.11.2013 
г. и на същата дата е извършено разпределението. На 11.11.2013 г. е издадена 
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заповед за изпълнение и изпълнителен лист – не е постъпило възражение. 
Върху заповедта за изпълнение и договора за кредитна карата има надлежно 
отбелязване, изписано ръкописно; 

- ч. гр. д. № 387/2013 г. /съдия Цветомир Цветанов/ е образувано на 
13.12.2013 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило на тази дата. Делото 
е разпределено на съдия в деня на неговото образуване. Съдът е издал 
заповед за изпълнение на парично задължение от 13.12.2013 г. Върху акта на 
съда и върху основанието за издаването му са направени отбелязвания за 
издадения изпълнителен лист от тази дата и за сумата, за която е издаден; 

- ч. гр. д. № 63/20143 г. /съдия Мая Николова/ е образувано на 
11.02.2014 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило на тази дата, след 
като е изпратено по компетентност от Районен съд - Ботевград. Делото е 
разпределено на съдия в деня на неговото образуване. Съдът е издал заповед 
за изпълнение на парично задължение от 12.02.2014 г. Съобщение до 
заявителя е изпратено на 12.02.2014 г. Върху акта на съда е направено 
отбелязване, че заявителят на 13.02.2014 г. е получил издадения 
изпълнителен лист. Върху приложено копие за банков кредит е направено 
отбелязване за издадения изпълнителен лист и за сумата, за която е издаден. 

 
 КОНСТАТАЦИИ: 
 

 Делата, образувани по реда на заповедното производство са 
своевременно администрирани. Съдиите са спазвали срока по чл. 411, ал. 2 
ГПК – съдът е разглеждал заявлението и издавал заповед за изпълнение в 
деня на постъпване на заявлението или най-късно на следващия ден. 
Констатира се, че по делата е прилагана и служебна справка за образуваното 
исково производство. По две от проверените дела се установи, че съдът е 
обезсилил издадената заповед за изпълнение, поради прекратяване на 
исковото производство, с определението, постановено 3 месеца, съответно 7 
месеца след влизане в сила на определението за прекратяване. Проверката 
констатира, че за издадения изпълнителен лист съдът е правил надлежна 
бележка, съгласно нормата на чл. 418, ал. 2, изр. второ ГПК. Отбелязването 
се извършва ръкописно от служител. 

 
 
 
V. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ 

 
          Организационното и административно ръководство в РС – Етрополе,  
осъществявано от председателя Иванка Димитрова до месец май 2014 г., и от 
председателя Цветомир Цветанов, считано от 07.05.2014 г. е на добро ниво.  

През 2013 г. и 2014 г. са правораздавали предимно двама съдии. До 
края на месец октомври 2013 г. съдия Цветомир Цветанов е бил 



 34 

командирован в РС – Ботевград, а с пенсионирането на съдия Иванка 
Димитрова едната щатна бройка за съдия е съкратена. От месец май 2014 г. в 
съда остават да работят съдия Цветомир Цветанов и съдия Мая Николова. В 
съда няма профилиране при разглеждане на делата – съдиите разглеждат 
граждански и наказателни дела при 100 % натовареност.  

 
Председателят на съда е подпомаган в работата си от 

административния секретар, която е с добри организационни умения. 
За организиране на административната дейност на съда са издадени 

редица заповеди. Председателят Иванка Димитрова е изисквала ежемесечни 
справки от административния секретар за оставените без движение дела 
повече от месец, за ненасрочените повече от 1 месец дела и спрените дела за 
повече от 1 месец, както и за дела с просрочени съдебни актове. По този 
начин е целяно подобряване на срочността по движението и приключването 
на делата.  

 
Служба „Съдебно деловодство” изпълнява стриктно разпорежданията 

на председателя на съда и на съдиите, независимо че работи само един 
деловодител.   
           Всички деловодни книги и регистри се водят на хартиен и електронен 
носител с отразяване на изискуемите данни съгласно ПАРОАВАС (отм.)., 
респективно ПАС, обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2014 г. Проверката на книгата за 
открити заседания установи, че графите се изписват четливо, посочва се 
номер на решението и дата на постановяването му, която съвпада с датата на 
предаване на делото в служба „Съдебно деловодство”. Използваната 
деловодна програма СУСД на „Сименс” ЕООД позволява всички книги и 
регистри да се водят и на електронен носител. Всяко дело, образувано в съда 
има електронна папка. Постъпващите по делата книжа се сканират като по 
този начин се запазва информацията в електронната папка на делото.  
 

Съдебните секретари-протоколисти водят добре протоколите, същите 
се изготвят съобразно изискванията на процесуалния закон. Звукозаписната 
техника, инсталирана в съдебната зала, позволява на секретарите-
протоколисти да прослушват записите и да изготвят пълни и точни 
протоколи по гражданските и наказателните дела.      

 
През 2013 г. в РС – Етрополе са постъпили общо 555 дела (граждански 

и наказателни). С останалите несвършени дела в началото на отчетния 
период всичко за разглеждане през годината са 631 бр. граждански и 
наказателни дела. Несвършени в края на отчетния период – 80 дела. 
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 Средната натовареност през 2013 г., изчислена на база всичко дела за 
разглеждане (граждански, наказателни, останали несвършени от предходен 
период) по съдии е:  
 - съдия Иванка Димитрова - 22.42 дела на месец, изчислено за 12 
месеца; 
 - съдия Мая Николова – 26.92 дела на месец, изчислено за 12 месеца;  
 - съдия Цветомир Цветанов - 19.50 дела на месец, изчислено за 2 
месеца. 
 
 Средната натовареност през 2013 г., изчислена на база свършени 
граждански и наказателни дела, по съдии е:  
 - съдия Иванка Димитрова - 21.50 дела на месец, изчислено за 12 
месеца; 
 - съдия Мая Николова – 23 дела на месец, изчислено за 12 месеца;  
 - съдия Цветомир Цветанов - 14 дела на месец, изчислено за 2 месеца. 
 
 

През 2014 г. в РС – Етрополе са постъпили общо 585 дела (граждански 
и наказателни).  С останалите несвършени дела в началото на отчетния 
период всичко за разглеждане през годината са 654 граждански и 
наказателни дела. Несвършени в края на отчетния период – 74 дела. 
 
 Средната натовареност през 2014 г., изчислена на база всичко дела за 
разглеждане (граждански, наказателни, останали несвършени от предходен 
период) по съдии е:  
 - съдия Цветомир Цветанов - 23.92 дела на месец, изчислено за 12 
месеца; 
 - съдия Мая Николова – 25.42 дела на месец, изчислено за 12 месеца.  
 
 Средната натовареност през 2014 г., изчислена на база свършени 
граждански и наказателни дела, по съдии е:  
 - съдия Цветомир Цветанов - 22.08 дела на месец, изчислено за 12 
месеца; 
 - съдия Мая Николова – 21.67 дела на месец, изчислено за 12 месеца.  
 
 Следва да се отчете, че изчислената средна натовареност на съдия 
Цветомир Цветанов за 2013 г. не е прецизна, предвид факта, че той се е 
върнал в РС – Етрополе в началото на месец ноември 2013 г.  
 
 От анализа на разпределените дела се налага извод, че през 2013 г. на 
съдия Мая Николова са разпределени 28 граждански и 9 наказателни дела 
повече, сравнено с разпределените дела на съдия Иванка Димитрова. Също 
така се установява, че в началото на 2013 г. съдия Мая Николова е била с 41 
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броя неприключили граждански дела, а съдия Иванка Димитрова – с 24 броя, 
което е приблизително два пъти повече.  
 
 През 2014 г. на съдия Мая Николова са разпределени 6 граждански 
дела по-малко в сравнение със съдия Цветомир Цветанов, което свидетелства 
за приблизително еднакъв брой постъпили дела през годината. Останалите 
несвършени граждански дела в края на отчетния период на съдия Цветомир 
Цветанов са 11, а на съдия Мая Николова -  35, което е три пъти повече, което 
свидетелства за по-добра организация на работа на съдия Цветомир 
Цветанов. Този извод се подкрепя и от установените забавяния по делата, на 
доклад на съдия Мая Николова, изложени в констативната част на акта.  
 

Разпределението на делата се извършва от председателя на съда, при 
спазване на принципа за случайния подбор, регламентиран в чл. 9 ЗСВ. 
Съдът използва предоставената от ВСС програма за случайно разпределение 
„Law Choice”. По всички дела се прилага протокол от случайното 
разпределение като от 2014 г. се прилага пълния протокол, който отразява 
между кои съдии е извършено разпределението, процентната натовареност на 
всеки съдия, брой разпределени дела, причина за извършеното 
преразпределение. При проверката на дела не се установи подмяна на вече 
определен съдия или извършено разпределение с „определен” съдия. В 
случаите на отвод се извършва ново разпределение като по делата се прилага 
протокола от преразпределението, който посочва причината. Председателят 
на съда Иванка Димитрова е утвърдила Вътрешни правила за случайно 
разпределение на делата в РС – Етрополе, считано от месец октомври 2009 г. 
Вътрешните правила регламентиран някои особени случаи на разпределение 
на гражданските дела, например: в случаите на обезсилване на съдебното 
решение и връщане на делото за разглеждане от друг състав; постъпили 
молби по реда на чл. 410 и чл. 417 ГП; разпределение на делата по време на 
дежурства; промяна на определения съдия. Правилата не регламентират 
всички случаи на изключване на съдия от програмата за случайно 
разпределение, например при продължително отсъствие поради временна 
нетрудоспособност или отпуск, както и начина на изравняване на делата при 
връщането на съдията на работа. Независимо че в съда по щат работят само 
двама съдии считаме, че Вътрешните правила за случайно разпределение на 
делата следва да се актуализират и по възможност да се регламентират 
възможните хипотези на изключване на съдия, реда за изравняване при 
връщане на съдия след продължително отсъствие и др. Също така правилата 
трябва да регламентират както видовете дела (граждански наказателни), така 
и броят на подгрупите от даден вид, например: делби; дела по чл. 150 СК; 
дела по чл. 344 КТ; дела по чл. 28 Закон за защита на детето и други.  
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 Проверката по образуването на гражданските дела установи, че делата 
се образуват в деня на постъпване на книжата или най-късно на следващия 
ден. След вписването в описната книга и в електронната деловодната 
програма, делата се разпределят чрез програмата за случайно разпределение. 
Новообразуваните дела се докладват в деня на постъпването им или най-
късно на следващия ден на определения съдия-докладчик. 
   

По-голямата част от гражданските дела приключват в кратки срокове. 
Проверката по движението на неприключилите дела, образувани през 2013 г. 
и 2014 г. установи, че обективни причини за продължилите по-дълго 
производства са: оставяне на производството без движение; назначаване на 
съдебни експертизи, поставяне на допълнителни задачи на експертизата, 
замяна на вещи лица; установяване на адреси на ответниците, включително и 
служебно от съда чрез прилагане на Наредба № 14/2009 г. и провеждане на 
процедура по назначаване на особен представител; спиране на 
производството поради смърт на страна. Най-често съдебни заседания са 
отлагани поради неизготвено заключение, неявяване на вещото лице поради 
ангажираност в друг съд; нередовна процедура по призоваване; по молба на 
пълномощник за ангажираност в Административен съд София - област. 
Проверката констатира, че по някои от делата, на доклад на съдия Мая 
Николова, е допусната забава по движението им поради несвоевременното 
им администриране от докладчика, което е допринесло за по-дългото 
разглеждане на тези производства за период от 9 месеца до 1 година и 11 
месеца. Констатираното антидатиране на разпореждане на съда, както и на 
съобщението, изпратено от деловодителя, макар и по едно дело, поражда 
съмнения и за наличие на други такива случаи. Председателят на съда следва 
да предприеме необходимите незабавни мерки за недопускане на подобни 
случаи като датата на постановяване на съдебния акт и датата на изпращане 
на съобщенията/призовките да съответстват на действителните.  

Разпореждането на съда по редовността на исковата молба, 
респективно по чл. 131 ГПК е постановявано в деня на образуване на делото 
или до 6 дни. Определението по чл. 140 ГПК е постановявано както от 3 до 6 
дни, така и от 1 до 4 месеца след изтичане на срока за отговор. Първото 
съдебно заседание е насрочвано в рамките на 1 до 2 месеца и 20 дни, 
съобразено с допуснатите от съда експертизи. При отлагане на делата 
съдебни заседания са насрочвани най-често след 1 месец, 1 месец и 20 дни. 
Постановяване на определението по чл. 140 ГПК в срок от 1 до 4 месеца след 
изтичане на срока за отговор е дълъг период, предвид натовареността на 
съдиите. За подобряване срочността при разглеждане на делата следва 
определението по чл. 140 ГПК да се постановява до 10 дни след изтичане на 
срока за отговор на исковата молба. 
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Проверката на делата, образувани по реда на бързото производство 
констатира, че в деня на образуване на делата съдът е извършвал проверка по 
редовността и допустимостта на иска и е постановявал разпореждане по 
чл.131 ГПК. Не по всички дела първото съдебно заседание е насрочвано за 
дата не по-късно от три седмици, каквото е изискването на чл. 312, ал. 1, т. 1 
от ГПК. Съдия Мая Николова е насрочвала делата след 2 месеца – 2 месец и 
20 дни, което е съвпаднало с периода на съдебната ваканция, но преди 
ползването на годишния отпуск на докладчика. Делата са разгледани в едно 
съдебно заседание, с изключение на едно дело. Съдия Мая Николова не е 
спазвала точно разпоредбата на чл. 315, ал. 2 ГПК като не е посочвала деня, в 
който ще обяви решението си, от който ден тече срокът за обжалването му. 
Съдия Цветомир Цветанов е посочвал деня, в който ще обяви решението си и 
стриктно е спазвал посочения ден. Съдия Мая Николова не е спазвала срока 
по чл. 316 ГПК – решението не е обявено в двуседмичен срок, а в срок от 1 
месец. Съдия Цветомир Цветанов е обявявал решенията в 2-седмичен срок. 
Съдия Мая Николова следва да спазва стриктно кратките процесуални 
срокове, регламентирани в глава двадесет и пета от ГПК, каквато препоръка е 
дадена на съда още през 2010 г. 
 
 Проверката на делата, образувани преди 01.01.2013 г. и неприключили 
към 31.12.2014 г. установи, че обективни причини за неприключване на 
производствата са разглеждането им по реда на ГПК (отм.) и провеждане на 
заседания по доказателствата, предимно за изготвяне на експертизи; спиране 
на производството на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.), спиране на 
производствата на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК; обжалване на решение 
пред въззивната инстанция; обжалване на акт на съда пред по-горната 
инстанция. По спрените дела са изисквани периодични справки за 
движението на обуславящите производства. Констатира се, че по две дела, на 
доклад на съдия Мая Николова, е допусната забава поради несвоевременното 
им администриране от докладчика – по едното дело съдът е насрочил 
производството по втора фаза на делбата 1 година и 6 месеца след връщането 
му от въззивен контрол, а по второто - определението за насрочване е 
постановено 1 година и 10 месеца след изтичане на срока за отговор. 
Проверката на делата установи, че не малък брой разпореждания на съда са 
без дата. Считаме, че разпореждането на съда, с което се администрират 
постъпилите книжа, следва да съдържа поне минималните изисквания за 
всеки съдебен акт – дата, съдия, какво постановява съдът, подпис на съдията.  
 

Броят на  делата с отменен ход по същество за проверявания период е 
незначителен. През 2013 г. няма дела с отменен ход по същество. През 2014 
г. само по две дела, на доклад на съдия Цветомир Цветанов, е отменен 
дадения ход по същество като по едното дело инициативата е на страна. 
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Може да се направи извод, че съдиите са извършвали задълбочена 
предварителна подготовка по делата. 

Проверката на спрените производства установи, че не всички дела са 
прецизно администрирани. Едно от делата, спряно поради наличие на 
преюдициален спор, е възобновено 1 година и близо 9 месеца след отпадане 
на основанието за спиране поради неизвършване на справки за движението 
на обуславящото производство.  
 
 Проверката по срочността на обявяване на съденото решение 
констатира, че през 2013 г. и 2014 г. е спазван срокът, регламентиран в чл. 
235, ал. 5, изр. първо от ГПК, с изключение на две дела, решението по които 
е постановено 2 месеца след обявяването им за решаване.  
 
 Проверката на делата, образувани по реда на чл. 390 ГПК установи, че 
съдът се е произнасял по молбата за допускане на обезпечение на бъдещ иск 
в деня на подаването й, съгласно изискването на чл. 395, ал. 2 ГПК. По 
всички дела съдът е определял 1-месечен срок за предявяване на бъдещ иск 
като е посочвал точната дата, до която молителят следва да предяви иска. 
Съдът е изчислявал 1-месечния срок, считано от датата на постановяване на 
определението. Констатирано бе, че на молителя не е указвано, че следва да 
представи доказателства за предявяването на иск, както и последиците от 
непредставянето им - чл. 390, ал. 3, изр. първо от ГПК. Съдът служебно е 
прилагал разпоредбата на чл. 390, ал. 3, изр. второ от ГПК - при 
непредставяне на доказателства за предявен иск в определения срок, съдът 
служебно е отменял обезпечението.  
 
 Делата, образувани по реда на чл. 28 от Закона за закрила на детето са 
насрочвани за разглеждане в открито съдебно заседание в срок от 16 – 19 дни 
от постъпване на искането в съда. Изключение се установи по едно дело, 
което  е насрочвано след 4 месеца и 25 дни, в който период влиза и съдебната 
ваканция. Решенията са постановявани в изключително кратки срокове – 
както в деня на заседанието, в което е приключило разглеждането на делото, 
така и в срок от 6 и 8 дни.  
 
 В деня на постъпване на молбите по Закона за защита от домашното 
насилие съдът е насрочвал открито съдебно заседание в месечен срок, 
съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 ЗЗДН. Решението е постановявано в 
открито съдебно заседание, съгласно изискванията на чл. 15, ал. 1 ЗЗДН. 
 

Похвална е срочността, с която са разгледани и приключили делата, 
образувани по реда на чл. 28 от Закона за закрила на детето и делата, 
образувани по реда на Закона за защита от домашното насилие. 
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 От проверката на делата, образувани по реда на заповедното 
производство се установи, че е спазван тридневният срок за издаване на 
заповед за изпълнение. Проверката констатира, че за издадения изпълнителен 
лист съдът е правил надлежна бележка върху заповедта за изпълнение на 
парично задължение и върху представения документ, съгласно нормата на чл. 
418, ал. 2, изр. второ ГПК, извършвано ръкописно от служител. Удачно би 
било да се изработи специален печат на съда, който да отразява издаването 
на изпълнителния лист, датата, сумите и получателя, както се процедира в 
повечето съдилища в страната. Установено бе, че по делата се прилага 
служебна справка за образуваното исково производство и се следи за 
евентуалното обезсилване на издадената обезпечителна заповед.   

 
 
От извършената проверка на организацията на административната 

дейност на съда може да се направи извод за добра организация на работата 
на председателя Иванка Димитрова и на председателя Цветомир Цветанов, 
считано от 07.05.2014 г.  

Председателят на съда Цветомир Цветанов, подпомаган от 
административния секретар, е положил усилия за подобряване на условията 
за работа на съдиите и служителите от съда като е започнал някои неотложни 
ремонтни дейности по сградата на съда.  

 
 

 От извършената проверка по образуването, движението и 
приключването на делата в установените срокове, се налага извод, че по-
голямата част от делата приключват в кратки срокове. Съдия Цветомир 
Цветанов е спазвал сроковете и не е допуснал забава по администрирането на 
делата на негов доклад. Съдия Мая Николова следва да положи усилия и да 
подобри организацията си на работа, предвид констатираните забавяния по 
движението на някои дела, на неин доклад. Инспекторатът към ВСС ще 
продължи да контролира работата на съдия Мая Николова. В случай че съдия 
Николова не подобри работата си и се установи бездействие, което 
неоправдано забавя производството, ИВСС ще обсъди необходимостта от 
приемане на решение за изготвяне на предложение за налагане на 
дисциплинарно наказане на съдия Мая Николова. 
 
  
          С оглед направените констатации и изводи ИВСС отправя 
следните  
            
 ПРЕПОРЪКИ: 
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  1. Председателят на РС – Етрополе, съобразно правомощията по чл. 80, 
ал. 1, т. 1 ЗСВ, да предприеме следните мерки по оптимизиране на 
организацията на административната дейност: 
 - да актуализира Вътрешните правила за разпределение на делата на 
случаен принцип, които да бъдат съобразени с Единната методика по 
приложението на принципа за случайно разпределение на делата в 
районните, окръжните, административните, военните, апелативните и 
специализираните съдилища, приета с решение по Протокол № 57/04.12.2014 
г. на ВСС; 

- да разпореди на служба „Съдебно деловодство” стриктно да спазва 
разпоредбата на чл. 38, т. 10 от ПАС, с оглед своевременното 
администриране на спрените производства; 

- да разпореди на служба „Съдебно деловодство” да прикрепва делата, 
резултат от инстанционния контрол, с машинка към корицата на съответното 
първоинстанционно дело. 
  

2. Председателят на РС – Етрополе, съобразно правомощията по чл. 80, 
ал. 1, т. 1 ЗСВ, като предприеме следните мерки за своевременното 
администриране на делата и приключването им в установените срокове: 

- да осъществява контрол по администрирането на гражданските делата 
като изисква, на основание чл. 88 от ПАС, служба „Съдебно деловодство” 
ежемесечно да извършва проверка на делата, които не са насрочени, като 
докладва резултата на председателя; 

- да осъществява контрол по приключването на гражданските дела като 
изисква от служба „Съдебно деловодство” ежемесечни справки за обявените 
дела за решаване, по които няма постановен съдебен акт в месечен срок. 

 
 3. Председателят на РС – Етрополе да упражни правомощията си по чл. 
80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ и да свика общо събрание на съдиите на което:  
 - да се обсъди и вземе решение за спазване на кратките процесуални 
срокове, регламентирани в глава двадесет и пета от ГПК – бързо 
производство; 
 - да се обсъди практиката по чл. 315, ал. 2 от ГПК като се съобрази с 
ТР № 12/2012 г. по описа на ОСГК на ВКС; 
 - да се обсъди практиката на съда по делата, образувани по чл. 390 ГПК 
като в случаите, в които се допуска обезпечение на бъдещ иск съдът да 
указва на молителя задължението му за представяне на доказателства за 
предявяването на иск, както и последиците от непредставянето. 
 
 4. Председателят на РС- Етрополе, в изпълнение на правомощията си 
по чл. 80, ал. 1, т. 1 ЗСВ, да осъществява ежемесечен контрол по отношение 
организацията на работа на съдия Мая Николова, относно: 
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 - срочност при постановяване на определението по чл. 140 ГПК, 
насрочване на първо с. з., както и ритмичност при отлагане на делата; 
 - спазване на кратките процесуални срокове, регламентирани в глава 
двадесет и пета от ГПК и по-специално чл. 316 ГПК; 
 - срочност при постановяване на решенията, предвид разпоредбата на 
чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК.     
 

 
  В двумесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 2 във 
вр. с ал. 4 от ЗСВ, председателят на РС - Етрополе да уведоми главния 
инспектор на Инспектората към ВСС за мерките, предприети в изпълнение 
на дадените препоръки, а по отношение на препоръката под номер 4, следва 
да уведомява главния инспектор на всеки три месеца. 

 
 

 На основание чл. 58, ал. 3 от ЗСВ настоящият акт да се изпрати на 
председателя на Районен съд – Етрополе.  
 
 След изтичане на срока по чл. 58, ал. 3, изр. 2-ро от ЗСВ, копие от акта 
на електронен носител да се изпрати на председателя на ОС – София и на 
представляващия Висшия съдебен съвет. 

              
 

 
            ИНСПЕКТОР: 
 

                                                                                   /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 
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