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ОБЩИ ЧАСТИ

Настоящата комплексна планова проверка в Районен съд –
Ботевград се извърши на основание чл. 58 от Закона за съдебната власт,
съгласно приетата годишна програма за провеждане на планови
проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата,
прокуратурите и следствените отдели към окръжните прокуратури за
2022г. и Заповед № ПП-22-9/19.04.2022г. на главния инспектор на
Инспектората към Висшия съдебен съвет,

Проверката се осъществи в периода от 26.04.2022г. до
28.04.2022г.  от инспектор Игнат Георгиев и експертите Атанас Попов
и Кирил Генов.

Обхват на проверката – анализ и оценка на цялостната дейност
на Районен съд - Ботевград, включително организацията на
административната дейност на съда, организацията по образуването,
движението и приключването на делата в установените срокове през
проверявания период – от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г; спазването на
разпоредбата на чл.80 от Правилника за администрацията на
съдилищата, с оглед влиянието върху натовареността и
статистическите данни на съда; проверка на образуваните в ЕИСС след
30.06.2021г. граждански дела в техния хартиен еквивалент и
съответствието му с електронният такъв.

Цел на проверката - да се установи и документира
действителното състояние на дейността на Районен съд - Ботевград
през проверявания период, с оглед предприемане на съответните
законови мерки за подобряване организацията на работа на съда.

Задачата на проверката е определена съгласно разпоредбата на
чл. 21, ал. 1 от Методика за провеждане на проверки на органите на
съдебната власт от екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет,
приета с Решение по Протокол № 10/08.03.2016 г. от Инспектората към
Висшия съдебен съвет.

Методът за извършване на проверката включва:

Непосредствена проверка на деловодните книги, случайно
подбрани дела и всички относими към проверката документи; анализ
на проверената документация; събеседване с административния
ръководител и съответно със съдиите.
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ПРОВЕРКАТА КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:

I.  ЩАТ И КАДРОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

1.  СЪДИИ, СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА, ДЪРЖАВЕН
СЪДЕБЕН  ИЗПЪЛНИТЕЛ

През проверявания период, 01.01.2020г. - 31.12.2021г.
административен ръководител на РС-Ботевград е бил съдия Недко
Петров.

През 2020г. утвърденият щат на РС-Ботевград е включвал 6
съдийски щата, 2 щата за държавни съдебни изпълнители и 1 щат за
съдия по вписванията. С Решение на Съдийската колегия на Висшия
съдебен съвет по протокол № 43/08.12.2020 г., на основание чл.165,
ал.1, т.1 от ЗСВ е освободена съдия Цветанка Гребенарова, считано от
12.12.2020 г. Районният съдия Цветан Петков е работил в РС-Ботевград
в периода от 01.01.2020г. до 19.01.2020г. и от 20.04.2020г. до
31.12.2020г., тъй като от 20.01.2020 г. до 19.04.2020г. е бил
командирован в Районен съд-Своге със Заповед № К-9 от 13.01.2020г.
на Председателя на СОС. Районният съдия Катерина Ненова през
2020г. е работила в РС-Ботевград в периода от 01.01.2020г. до
07.06.2020г., и след това е командирована в Районен съд-Своге със
Заповеди № К-85 от 02.06.2020г. на Председателя на СОС за периода от
08.06.2020г. до 08.09.2020г. и Заповед № К-159 от 03.09.2020г. на
Председателя на СОС за периода от 09.09.2020г. до 08.03.2021г.

 Работата на съдиите е била организирана в две отделения-
наказателно и гражданско, съгласно Заповед № РД-09-169/04.11.2009 г.
на административния ръководител-председател на съда В наказателно
отделение са правораздавали съдиите  Недко Петров, Цветанка
Гребенарова и Цветан Петков. В гражданско отделение са
правораздавали съдиите Илияна Цветкова, Петя Стоянова и Катерина
Ненова.

През цялата 2020г. в РС-Ботевград са правораздавали съдиите
Недко Петров, Илияна Цветкова и Петя Стоянова.

Щатовете на държавните съдебни изпълнители и на съдията по
вписванията са били заети ефективно.

През 2021г. утвърдения щат на РС-Ботевград е включвал 6
съдийски щата, 2 щата за държавни съдебни изпълнители и 1 щат за
съдия по вписванията. Всички щатове са били заети, но са
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правораздавали 5 съдии, а именно:  Недко Петров, Илияна Цветкова,
Петя Стоянова, Цветан Петков  и Наталия Петкова, която е встъпила в
длъжност „съдия“ в РС-Ботевград от 12.07.2021г. по силата на Решение
на СК на ВСС по Протокол № 22/08.06.2021г. Съдия Катерина Ненова
е била в  отпуск по майчинство през цялата 2021г.

Работата на съдиите също е била организирана в две отделения -
гражданско и наказателно. През 2021 г. наказателни дела са
разглеждали съдиите Недко Петров, Цветан Петков, а от 12.07.2021г.
до 31.12.2021г. и Наталия Петкова. Граждански дела са разглеждали
съдиите Илияна Цветкова и Петя Стоянова.

 Щатовете на държавните съдебни изпълнители и на съдията по
вписванията също са били заети ефективно през 2021г.

 Налага се извод, че през проверявания период, съдийските
щатове са били запълнени, но не са били заети ефективно, поради
ползване на дългосрочен отпуск на съдия Ненова.

2. Съдебна администрация

Щатната численост на съдебните служители през проверявания
период е 20 щ. бр., както следва: „административен секретар“-1 бр.,
„главен счетоводител“-1 бр., съдебен помощник“ -1 бр., „съдебни
секретари“-4 бр., „съдебен деловодител СИС“-1 бр., „съдебни
деловодители“-4 бр., „архивар“-1 бр., „съдебен деловодител-
компютърна обработка на данни“-1 бр., „съдебен статистик-
регистратура“-1 бр., „призовкари“-2 бр., „чистач“-1 бр., „управител
сграда, той и огняр“-1 бр. и „системен администратор“-1 бр.

В края на 2021 г. щатната численост на съдебната администрация
на РС-Ботевград  е увеличена с две щатни бройки за съдебни
служители, както следва: 1 щатна бройка за длъжност „съдебен
деловодител“  и 1 щатна бройка за длъжност „съдебен секретар.

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА
ДЕЙНОСТ

1. Материална база, техническа обезпеченост,
информационно обслужване и информационни технологии

Материална база
          PC-Ботевград се помещава в сграда, собственост на ВСС. В нея се
помещават още Районна прокуратура - Ботевград, Служба по
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вписванията и съдебна охрана. Съдиите са в самостоятелни
климатизирани кабинети  при добри условия за работа.

Съдът разполага с четири зали, три от които на първия етаж и една
на втория етаж. На първия етаж се помещават още съдебното
деловодство за граждански и наказателни дела, адвокатската стая,
служба „Бюро съдимост“, „Регистратура“, деловодство СИС и служба
„Връчване на призовки и съдебни книжа“. Към сградата има изграден
подход за хора в неравностойно положение.

На втория етаж се помещава Районната прокуратура и съдебна
зала № 4.

На третия етаж са кабинетите на председателя на съда, на
районните съдии, на държавните съдебни изпълнители, на съдията по
вписванията, на административния секретар, на гл. счетоводител, на
съдебните секретари, на съдебния помощник, на системния
администратор и на управителя на сградата, който изпълнява функции
и на   огняр.

Техническа обезпеченост
Всички работни места в РС-Ботевград са оборудвани с

компютърна техника, която перманентно е обновявана. Всички работни
места са свързани с в локална компютърна мрежа.

Наличните работни станции в РС-Ботевград са 33 броя. Съдът
разполага с 18 бр. лазерни принтери, 2 копирни машини, 2 лазерни
мултифункционални устройства принтер-копир-скенер и 6 скенера за
нуждите на регистратура, съдебно-изпълнителната служба и Бюро
съдимост. Сървърите използвани в Районен съд Ботевград са 5 :

• сървър по програма “ФАР” за целите на проект “Изпълнение на
стратегията за реформа на съдебната система в РБългария ”, използващ
се за софтуера за Бюро съдимост;

• приложен сървър за СУСД за справки по стари дела образувани
преди 2015г.;

• приложен сървър за САС „Съдебно деловодство“;
• сървър за програмата на съдебно-изпълнителната служба JES;
• сървър за архиви и информационна система „АПИС“

На някои от районните съдии е предоставен преносим компютър
DELL.
         Във всички съдебни зали са инсталирани звукозаписни уредби.
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        Информационно обслужване и информационни технологии
В     Районен съд - Ботевград са внедрени и действат следните

специализирани софтуерни продукти:
- Системен: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Oracle,

Windows 7, Windows 8, Windows 10
- Приложен: Microsoft Office 2010, АПИС, програма за работни

заплати “Поликонт“, програма „Конто”, Автоматизирана
информационна система “Бюра съдимост”, Eset Endpoint Antivirus,
Автоматизирана система за управление на делата /СУСД/, САС
„Съдебно деловодство” и деловодна програма “JES”, която се използва
в съдебно-изпълнителна служба.

От 01.05.2021г. за обработка на делата се използва програмата
ЕИСС с която се осъществява и централизирано разпределение на
делата.

Контрол на достъпа до интернет се осъществява чрез софтуера
RouterOS и хардуера RouterBoard на Mikrotik.

Извършват се справки чрез отдалечен достъп до: Национална
база данни ’’Население”; в информационната система на Регистъра на
банковите сметки и сейфове, създаван и поддържан от БНБ, от
служител оправомощен от административния ръководител на съда при
спазване на утвърдените от адм.ръководител на съда Вътрешни
правила за условията и реда за получаване и ползване на информация
от РБСС; в информационната система на НАП за трудова ангажираност
на лицата и за самоосигуряване. На Държавния съдебен изпълнител е
предоставен отдалечен достъп до информационната система на
Агенцията по кадастър за извършване на електронни справки за
нуждите на съдебното изпълнение.

Всички програмни продукти се актуализират своевременно.
РС-Ботевград разполага с изградена и подържана интернет

страница. Сайтът ежедневно се актуализира с информация за дейността
на съда, постановените  съдебни актове, график на насрочените и
предстоящи за разглеждане съдебни дела, нормативни актове, банкови
сметки и държавни такси, информация за организацията на работния
процес и актуални новини за дейността на съда.

Всички съдии и служители са обучени за работа със съвременен
приложен софтуер за текстообработка, електронни таблици, използване
на интернет и мултимедийно съдържание.

Всички програмни продукти се актуализират своевременно.
Използваните информационни продукти и технологии в Районен

съд Ботевград през проверявания период позволяват бързи и лесни
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справки по делата, с което се осигурява откритост, достоверност и
пълнота на информацията, съобразно разпоредбата на чл. 77, ал. 1 от
Правилника за администрацията в съдилищата. Внедрените счетоводни
продукти улесняват ръководната дейност и вземането на управленски
решения от страна на административното ръководство.

2. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор

           Делата в РС-Ботевград  се разпределят съобразно утвърдените от
председателя на съда  Вътрешни правила за случайно разпределение на
делата. През проверявания период са действали вътрешните правила  за
разпределение на делата, актуализирани  със заповед № РД-09-
21/02.01.2020г. и заповед № РД-09-17/04.01.2021г. 02.01.2020г. на
председателя на съда. Разпределението е извършвано чрез
Централизираната система за разпределение на делата /ЦСРД/ на Висш
съдебен съвет, при спазване на принципа на случайния подбор и
вътрешните правила за разпределение на делата в РС – Ботевград. От
средата на 2020г. делата се разпределят  чрез  интегрираната в РС-
Ботевград Единна информационна система на съдилищата /ЕИСС/.

  При извършената проверка се установи, че делата се образуват
своевременно в деня на постъпване на книжата в съда, или по
изключение най-късно на следващия ден.

Всички дела се образуват от Административния ръководител, а в
негово отсъствие от изрично определен съдия..

Разпределението на делата в Районен съд - Ботевград се
извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно
разпределение, съобразно поредността на постъпването им, по
материя и видове дела, съобразено с процесуалните срокове,
изискващи незабавно произнасяне.

      Разпределението на делата през празнични и почивни дни се
осъществява от съответният дежурен съдия.

Правилата уреждат и  особени хипотези на приложение на
принципа на случайното разпределение, каквито са делата разглеждани
от дежурен съдия, разпределение на първоначално определения
докладчик при връщане на делото от горната инстанция по различни
причини, изрично посочени във вътрешните правила, при отсъствие на
съдия-докладчика поради ползване на отпуск и др.

За разпределението на всяко дело се генерира протокол от
извършения избор, който се изпраща в сървъра на ВСС. Протоколът от
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извършения избор се разпечатва на хартиен носител, подписва се от
извършилият разпределението и се прилага към всяко отделно дело.

3. Дежурства

         Административният ръководител/заместващия го съдия, в
началото на всеки календарен месец, със заповед одобрява график на
дежурствата на магистратите от Районен съд- Ботевград. Видовете дела
разглеждани по дежурство и начинът им на разпределение е конкретно
посочен във Вътрешните правила за разпределение на делата в РС-
Ботевград. Случаите са посочени изчерпателно и недвусмислено с
оглед спазването на принципа за случайно разпределение на делата по
чл.9 от ЗСВ.

4. Дела разглеждани през времето на съдебната ваканция
  През 2020г., предвид обявената в страната епидемична

обстановка съдебна ваканция е отменена, поради което и не са
издавани заповеди на председателя на съда за разглеждане на делата по
чл. 329, ал. 3 от ЗСВ.

През 2021 г. със Заповед № РД-09-202/06.07.2021 г. на
председателя на съда, са определени делата, подлежащи на
разглеждане през  съдебната ваканция. В шест позиции са посочени
конкретните видове дела, детайлизиращи приложението на
разпоредбата на чл.329, ал.3 от ЗСВ, а именно:

- наказателни дела, по които има постановена мярка за
неотклонение задържане под стража;
          - делата за издръжка, за родителски права на ненавършили
пълнолетие деца и за незаконно уволнение;
          - искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на
доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния
кодекс, за назначаване на особен представител;

-   дела по Закона за защита от домашното насилие;
-  дела, за които закон предвижда разглеждане в срок по-кратък
от един месец;

   -  Други дела по преценка на административния ръководител на
съда.

.
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5. Обща натовареност на съда и продължителност на
производствата

През 2020 г. в Районен съд – Ботевград, по информация  от Отчет
за работата на РС-Ботевград, са разгледани общо 2091 граждански,
частни граждански, административни и търговски дела, от които
през годината са постъпили 1907 дела, и останали 184 дела от
предходен период. Приключени са 1850 дела или 88 % от разгледаните
дела през годината. В  3-месечен срок са приключени 1807 дела, или
98% от свършените дела. С решение са приключени 1603 дела и с
определение 247 дела. В края на 2020г. са останали несвършени 241
граждански  дела. Висящността в края на 2020г. е увеличена в
сравнение с началото на периода с 57 дела.

През 2020 г. в Районен съд – Ботевград, по информация  от Отчет
за работата на РС-Ботевград, са разгледани общо 665 наказателни
дела, от които през годината са постъпили 541 дела, и останали 124
дела от предходен период. Приключени са 549  наказателни дела или
83 % от разгледаните дела през годината. В  3-месечен срок са
приключени 389 дела, или 71% от свършените дела. Със съдебен акт
по същество са приключени 416 дела и с определение 133 дела. В края
на 2020г. са останали несвършени 116 наказателни  дела. Висящността
в края на 2020г. е намалена в сравнение с началото на периода с 8 дела.

 През 2021 г. в Районен съд – Ботевград, по информация от
Отчет за работата на РС-Ботев, са разгледани общо 2679 граждански,
частни граждански, административни и други граждански дела, от
които през годината са постъпили 2438 дела и останали 241 дела от
предходен период. Приключени са 2418 дела или 90% от разгледаните
дела. В  3-месечен срок са приключени 2327 дела, или 96% от
свършените дела. С решение са приключени 2188 дела и с определение
230 дела. В края на 2021г. са останали несвършени 261 граждански
дела. Висящността в края на 2021г. е увеличена в сравнение с началото
на периода с 20 дела.

През 2021 г. в Районен съд – Ботевград, по информация от  Отчет
за работата на РС-Ботевград, са разгледани общо 704 наказателни
дела, от които през годината са постъпили 588 дела, и останали 116
дела от предходен период. Приключени са 588 наказателни дела или
84 % от разгледаните дела през годината. В  3-месечен срок са
приключени 408 дела, или 69% от свършените дела. Със съдебен акт
по същество са приключени 461 дела и с определение 127 дела. В края
на 2021г. са останали несвършени 116 наказателни  дела. Висящността
в края на 2021г. е непроменена  в сравнение с началото на периода.
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Данните показват, че щатната натовареност на РС-Ботевград за
2020г. е 38.28 дела за разглеждане и 33.32 свършени дела.
Действителната натовареност за годината е 44.45 дела за разглеждане
и 38.69 свършени дела.

За 2021г. щатната натовареност  на РС-Ботевград е 46.99 дела за
разглеждане и 41.75 свършени дела. Действителната натовареност за
годината е 62.65 дела за разглеждане и 55.67 свършени дела.

При сравнение с данните посочени в Анализ за натовареността на
съдилищата за 2019г., приет от СК на ВСС с решение по протокол
№19/16.06.2020г. се установява, че щатната и действителната
натовареност по делата за разглеждане и по свършените дела в РС-
Ботевград 2019г. е около средната.

При сравнение с данните посочени в Анализ за натовареността на
съдилищата за 2020г., приет от СК на ВСС с решение по протокол
№34/05.10.2021г. се установява, че щатната и действителната
натовареност по делата за разглеждане и по свършените дела в РС-
Ботевград  за проверявания период е над средната за страната.

6. Процентна натовареност на съдиите и уплътненост на
съдебните заседания

Със заповед № РД–09–25/02.01.2020 година е определена
натовареност на председателя на съда 60%, а на всички съдии 100 %.

През 2021г. със заповед № РД–09–18/04.01.2021 година е
определена натовареност на председателя  70 %, а на  съдиите 100%.
Предвид по големият брой граждански дела, съдиите в наказателно
отделение разглеждат и дела по заповедното производство. Съдебните
състави заседават два пъти седмично. Съдебните заседания са
уплътнени.

7. Натовареност на съдебните състави.
 - Съдия Недко Петров  е разгледал през 2020г. 288 граждански

дела и 223 наказателни дела или общо 511 дела. Приключени са 284
граждански дела, съставляващи 99 на сто от разгледаните дела и 190
наказателни дела, съставляващи 85 на сто от разгледаните. В края на
годината са останали несвършени 4 граждански дела  и 33 наказателни
дела.

- Съдия Недко Петров  е разгледал през 2021г. 377 граждански
дела и 245 наказателни дела или общо 650 дела. Приключени са 373
граждански дела, съставляващи 99 на сто от разгледаните дела и 229
наказателни дела, съставляващи 93 на сто от разгледаните. В края на
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годината са останали несвършени 4 граждански дела  и 16 наказателни
дела.

- Съдия Цветан Петков  е разгледал  през 2020г. 229
граждански  дела и 205 наказателни  дела или общо 434 дела.
Приключени са 221 граждански дела, съставляващи 97 на сто от
разгледаните дела и 143 наказателни дела, съставляващи 70 на сто от
разгледаните. В края на годината са останали несвършени 8
граждански дела  и 62 наказателни дела.

- Съдия Цветан Петков  е разгледал  през 2021г. 379
граждански  дела и 330 наказателни  дела или общо 709 дела.
Приключени са 375 граждански дела, съставляващи 99 на сто от
разгледаните дела и 283 наказателни дела, съставляващи 86 на сто от
разгледаните. В края на годината са останали несвършени 4
граждански дела  и 47 наказателни дела.

- Съдия Наталия Петкова  е разгледала  през 2021г. 150
граждански  дела и 129 наказателни  дела или общо 279 дела.
Приключени са 146 граждански дела, съставляващи 97 на сто от
разгледаните дела и 76 наказателни дела, съставляващи 59 на сто от
разгледаните. В края на годината са останали несвършени 4
граждански дела  и 53 наказателни дела.

- Съдия Цветанка Гребенарова  е разгледала  през 2020г. 95
граждански  дела и 236 наказателни  дела или общо 331 дела.
Приключени са 95 граждански дела, съставляващи 100 на сто от
разгледаните дела и 215 наказателни дела, съставляващи 91 на сто от
разгледаните. В края на годината са останали несвършени 21
наказателни дела.

- Съдия Илияна Цветкова  е разгледала  през 2020г. 664
граждански  дела. Приключени са 561 граждански дела, съставляващи
84 на сто от разгледаните дела. В края на годината са останали
несвършени 103 граждански дела.

- Съдия Илияна Цветкова  е разгледала  през 2021г.
887 граждански  дела. Приключени са 805 граждански дела,
съставляващи 91 на сто от разгледаните дела. В края на годината са
останали несвършени 82 граждански дела.

- Съдия Петя Стоянова  е разгледала  през 2020г. 685
граждански  дела. Приключени са 559 граждански дела, съставляващи
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82 на сто от разгледаните дела. В края на годината са останали
несвършени 126 граждански дела.

- Съдия Петя Стоянова  е разгледала  през 2021г. 886
граждански  дела. Приключени са 719 граждански дела, съставляващи
81 на сто от разгледаните дела. В края на годината са останали
несвършени 167  граждански дела.

- Съдия Катерина Ненова  е разгледала  през 2020г. 130
граждански  дела. Приключени са 130 граждански дела, съставляващи
100 на сто от разгледаните дела. През 2021г. съдия Ненова е ползвала
отпуск по майчинство.

8. Деловодни книги и регистри - водене и състояние
Съгласно Правилника за администрацията в съдилищата и на

основание Заповед на председателя на съда, съдия Недко Петров, в
Районен съд - Ботевград се водят следните книги и регистри по години:

-  Входящ дневник – на електронен и хартиен носител;
          - Изходящ дневник –на електронен и хартиен носител;
          - Азбучни указатели по образуваните наказателни, граждански и
изпълнителни дела – на електронен и хартиен носител;

- Описни книги по образуваните наказателни, граждански и
изпълнителни дела – на електронен и хартиен носител;
          - Книги за открити заседания по образуваните наказателни и
граждански дела –на електронен носител;
          - Книги за закрити и разпоредителни заседания по
образуваните наказателни, граждански и изпълнителни дела – на
електронен и хартиен носител;
          - Книга за привеждане в изпълнение на влезли в сила
присъди и определения по глава ХХІХ от НПК – на електронен и
хартиен носител;
           - Книга за веществените доказателства – на електронен и
хартиен носител;
           - Регистър на съдебните решения по чл.  235  ал.  5  ГПК –  на
хартиен носител;
           - Книга за приемане и отказ от наследство – на електронен и
хартиен носител.
          - Регистър на изпълнителните листове, издадени за държавни
такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт – на електронен и
хартиен носител;
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- Регистър на отводите и самоотводите – на електронен и
хартиен носител;
          -Архивна книга – на електронен и хартиен носител;
          -Регистър на заявленията за достъп до обществена
информация – на електронен и  хартиен носител;

- Разносна книга;
          - Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни
книжа – на електронен и  хартиен носител.
            Книгите и регистрите се водят последователно, без изтривания,
заличавания и довписвания. Графите се попълват съгласно
изискванията на „Правилника за администрацията в съдилищата”.

В електронната деловодна система са отразени всички
съдопроизводствени действия, което осигурява бърз достъп на
страните до информация по образуването и движението на делата.
Редовно водените книги и регистри, както и вписването на
съдопроизводствените действия в електронната деловодна система
осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията
съхранявана в съда, съобразно разпоредбата на чл. 77, ал. 1 от
Правилника за администрацията в съдилищата.

9. Насрочване на делата и организация на работата на
деловодството, съдебните секретари и връчителите.

Делата се насрочват ритмично през интервали, съответстващи на
натовареността на РС-Ботевград и на графика на всеки конкретен
съдия.

В съда се следи за изтичане на процесуалните срокове, делата се
докладват незабавно на съдиите и разпорежданията им се изпълняват в
срок. Делата се образуват в деня на постъпване на книжата в съда, или
най-късно на следващия ден. Съдебните секретари изготвят и предават
в срок протоколите от съдебните заседания. Призовки и съобщения до
страните се изпращат в деня на произнасянето на съда, или най-късно
на следващия ден.

Със заповед на Административния ръководител на съда е
регулирана дейността по прилагане на Наредба №14/18.11.2009г. за
реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт
до Национална база данни „Население”. Утвърден е редът за
извършване на справки и е определен служител, който може да
извършва съответните справки в системата в диалогов режим.
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         Делата чието разглеждане е свързано с кратки процесуални
срокове се маркират с жълт етикет, съобразно разпоредбата на чл.82,
ал.5 от ПАС.

10. Отсрочване на делата
           От предоставената за целта на проверката справка е видно, че
през проверявания период, не са отсрочвани цели съдебни заседания,
освен по епидемиологични причини. В съда е създадена организация за
заместване на отсъстващ председател на състав при внезапно появила
се причина.

11. Администриране на спрените и ненасрочените дела
Спрените дела се администрират ежемесечно от деловодителите,

съобразно разпоредбата на чл.92, ал.1 от ПАС. Председателите на
състави осъществяват контрол за извършване на редовни проверки по
спрените дела и състоянието на преюдициалния спор.

12. Изгубени и унищожени дела преди изтичане срока им на
съхранение

По данни от  представената информация, през проверявания
период в Районен съд – Ботевград не са установени   изгубени  или
унищожени дела преди изтичане на срока им за съхранение.

13. Поощрения и наказания на съдии и съдебни служители
През проверявания период в Районен съд – Ботевград не са

налагани наказания на съдии, както и не са поощрявани.
Двама съдебни служители са наказани със „забележка“ за

нарушения на трудовата дисциплина.
14. Участие в обучения и семинари на съдии и съдебни

служители през проверявания период
14.1. Съдии

  През проверявания период съдии от Районен съд-Ботевград не са
участвали в обучения предвид усложнената епидемиологична
обстановка.

14.2. Съдебни служители от Районен съд - Ботевград

През проверявания период в три дистанционни  обучения са
участвали трима съдебни служители и съдебния помощник, с цел
повишаване на квалификацията им.
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          15. Общи събрания на съдиите
През проверявания период са проведени 9 общи събрания на

съдиите на РС-Ботевград. На три от тях са дискутирани въпроси,
свързани с тълкувателни дела, образувани от Върховния
административен съд.

16. Резултати от извършени предходни проверки в Районен
съд - Ботевград

16.1. През проверявания период в Районен съд - Ботевград не са
извършвани  проверки  от Софийски окръжен съд, относно
организацията на дейността на съдиите.

16.2. Извършени проверки от Инспектората към Висшия
съдебен съвет
           Със заповед № ПП-01-72/18.09.2015г. е извършена комплексна
планова проверка на ИВСС по граждански дела. Актът е приключил с
препоръки отправени до председателя на съда.
           С писмо вх. № КПП-01-72/25.01.2016г.председателят на съда е
отговорил за изпълнение на препоръките.
          Със Заповед № ПП-21-22/01.06.2021 г. на главния инспектор на
ИВСС е извършена комплексна планова проверка по наказателни дела
в Районен съд-Ботевград, образувани през 2019г и 2020 г. Актът за
резултатите от извършената проверка е приключен с  препоръки към
Председателя на съда.

С писмо  вх. № КПП-21-22/11.02.2022г. Административният
ръководител на РС-Ботевград е уведомил главния инспектор на ИВСС
за предприетите действия и организационни мерки за изпълнение на
дадените препоръки в акта.

Със  заповед № ПЛД-21-2/22.04.2021 г. на главния инспектор на
ИВСС  е извършена проверка на РС-Ботевград за дейността на съда по
Закона за защита на личните данни.

Изводът на проверяващият екип е, че Районен съд-Ботевград като
администратор на лични данни, при изпълнение на функциите си на
орган на съдебната власт по чл.17, ал.1 от ЗЗЛД, е предприел
подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира, че
обработването на лични данни и защита правата и свободите на
физически лица-субекти на данни в контекста на правораздавателната
дейност, се осъществява при спазване на принципите и задълженията,
предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 и в ЗДЛ.
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ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕ НА ДЕЛАТА И
СПАЗВАНЕ НА чл.80 от ПАС

Проверката установи, че делата  в Районен съд – Ботевград се
образуват съобразно разпоредбите на чл.80, ал.1, т.2 от ПАС.
Граждански дела се образуват по всички молби и жалби от
гражданскоправен характер, които се разглеждат в открито или закрито
заседание и се постановява решение. Частните граждански дела се
образуват на основание молби и жалби от гражданскоправен характер,
включително касаещите случаи на съдебна администрация, по които
съдът се произнася с определение или заповед, по делегация на
българските и чуждестранните съдилища по граждански дела; по
искане за разкриване на банкова тайна извън случаите по чл. 76, ал. 1,
т. 1, буква "в" от ПАС.
         Спазва се и разпоредбата на чл.80, ал.4 от ПАС, съгласно която не
се образуват частни граждански дела: по молби за издаване на
изпълнителен лист по влязло в законна сила решение; по молби за
допускане на обезпечение по висящ иск; по молби за отмяна на
допуснато обезпечение и освобождаване на гаранция или за замяна на
обезпечителни мерки по дело, по което е допуснато обезпечението; по
искане за спиране на изпълнението на изпълнителни дела, образувани
по актове, постановени по реда на чл. 417 ГПК; по частни жалби по чл.
413, ал. 1 и чл. 419, ал. 1 ГПК, подадени едновременно с възражението
по чл. 423, ал. 1 ГПК; по искания от НБПП; по молби за освобождаване
от държавни такси и разноски; по молби за удостоверяване
наличие/липса на висящи производства срещу молителя; по частни
жалби срещу определение по чл. 248 ГПК, когато има постъпила
въззивна жалба срещу решението; по молби за тълкуване на решение,
за издаване на дубликат от унищожен или изгубен изпълнителен лист,
при отсрочване или разсрочване изпълнението на решение; в случаите
на обезсилване на решението за изплащането на уравненията на
дяловете и обезсилване на решение по чл. 362, ал. 2 ГПК, както и по
всички молби по вече образувани дела.
           Начинът на образуване на делата в Районен съд - Ботевград не
повлиява върху натовареността на съдиите и не изкривява
статистическите данни на съда.
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                ІV . ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА

                СЪДИЯ ИЛИЯНА ЦВЕТКОВА

Съдия Илияна Цветкова  е с 30 години стаж по чл.  164 от ЗСВ и
ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

1. Граждански дела, разгледани в открито заседание.
Според данни от справка за дейността на съдиите в РС-Ботевград,

през 2020 г. съдия Илияна Цветкова е разгледала в открито заседание
207 граждански дела. Приключени са 115 дела. Съотношението на
приключени към разгледани дела в открито съдебно заседание възлиза
на 56 на сто. В началото на периода е имало 64 дела подлежащи на
разглеждане в открито заседание, а в края му има 93 несвършени дела.
Висящността е увеличена с 29 дела.

Според данни от справка за дейността на съдиите в РС-Ботевград,
през 2021 г. съдия Илияна Цветкова е разгледала в открито заседание
229 граждански дела. Приключени са 157 дела. Съотношението на
приключени към разгледани дела в открито съдебно заседание възлиза
на 69  на сто. В началото на периода е имало 93 дела подлежащи а
разглеждане в открито заседание, а в края му има 72 несвършени дела.
Висящността е намалена с 21 дела. Броят на разгледаните и
свършените дела през 2020г. е по-малък в сравнение с предходната
година, предвид обявената в страната противоепидемична обстановка.

На случаен принцип бяха изискани и проверени следните
граждански дела: №№ 1754/20г; 517/20г; 1408/20г; 39/20г; 1436/20г;
382/21г; 1476/21г; 1954/21г; 225/21г; 1928/21г. и 1842/21г.
          При извършената проверка на посочените дела се установи
следното:
          1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и
подготовка на делото в закрито заседание

Съдия Илияна Цветкова се произнася с разпореждане по чл. 131
от ГПК, или с разпореждане за оставяне на делото без движение в деня
на  разпределяне на делото, или най-късно на следващия ден. Също
незабавно, след изтичане на срока по чл.131 от ГПК,  съдът се
произнася с определение по чл.140 от ГПК, в което посочва
разпределението на доказателствената тежест, както и обстоятелствата,
относно които не са представени доказателства. Съставяни са и
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проекти за доклади с предписаното от разпоредбата на чл.146 от ГПК
съдържание. По делата с правно основание чл.422 от ГПК, съдът
разпорежда прилагане на частното гражданско производство
незабавно, след постъпване на исковата молба, предвид проверка на
редовността и допустимостта на последната.

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито
съдебно заседание

По проверените дела не беше констатирано оставяне на делата
без движение в открито съдебно заседание. Не бяха установени
отлагания на насрочени дела поради нередовно призоваване на
страните в открито заседание и поради непредставена в срок
експертиза. Съдът следи за своевременно връчване на призовките и
съобщенията преди съдебно заседание. При невъзможност за връчване
на призовките и съобщенията, съдът прилага Наредба № 14/18.11.2009
г. за реда и начина на предоставяне достъп на органите на съдебната
власт до НБД „Население”. Делата се разглеждат обикновено в две
открити съдебни заседания, но нерядко и в едно.

Проверката установи, че през проверявания период съдия
Цветкова не е    постановила определение за отменен ход по същество.
          1.3. Постановяване на съдебните актове

Проверката установи, че през проверявания период 2020г. и
2021г., съдия Цветкова не е постановила съдебни решения, по
разгледаните в открито съдебно заседание дела, извън едномесечния
срок по чл.235, ал.5 от ГПК.
         1.4. Производства по Глава ХХV „Бързи производства” от
ГПК

Проверката установи, че сроковете по делата подлежащи на
разглеждане по реда на бързото производство се спазват. Съдът е
разпореждал размяна на книжа в деня на постъпване на исковата
молба. В деня на постъпване на отговора на исковата молба или
изтичане на срока за това, съдът е насрочвал с разпореждане  делото в
триседмичния срок по чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК, като е съставян
писмен доклад. Делата са разглеждани в едно до две съдебни
заседания, като съдът е посочвал деня за обявяване на съдебното
решение в съответствие с разпоредбата на чл. 315, ал. 2 от ГПК.
Решенията са постановявани в двуседмичен срок, съобразно
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разпоредбата на чл. 316 от ГПК. Така е по гр. д. №№ 173/20г; 300/20г;
345/20г; 27/20г; 372/20г; 56/21г; 311/21г; 51/21г; 1673/21г. и 42/21г.
          1.5. Неприсъствени решения, постановени по реда на чл. 239
от ГПК.

Проверката установи, че по делата, с постановено неприсъствено
решение са спазени разпоредбите на чл. 238 и чл. 239 от ГПК. Съдът е
постановявал изрично ответникът да бъде своевременно уведомен за
постановеното решение и същото му е изпращано по реда на чл. 240,
ал. 1 от ГПК. Така е по гр. д. №№ 282/20г; 335/20г; 721/20г; 1175/20г;
1006/20г; 1340/20г; 547/21г. и 585/21г.

2. Качество на съдебните актове
По данни от предоставените за целта на проверката справки, през

проверявания период са обжалвани общо 78 съдебни акта, постановени
от съдия Илияна Цветкова. С резултат от  въззивната инстанция са
върнати 30 съдебни акта. Изцяло потвърдени са 20 съдебни акта, или 67
на сто от върнатите обжалвани актове. Изцяло отменени са  6 акта, или
20 на сто от върнатите обжалвани актове. Изменени са 4 съдебни акта
или 13 на сто.

3. Неприключени дела, образувани преди 01.01.2020 г. и
спрени дела.

 Към момента на проверката, в състава, председателстван от
съдия Илияна Цветкова  са висящи 3 дела, образувани преди
01.01.2020г. Две от делата са насрочени.

В състава, председателстван от съдия Илияна Цветкова  са
спрени също 3 дела, извън тези по предходния абзац. Всички дела са
администрирани срочно.
          4. Въззивни жалби

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се
администрират своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.
262 от ГПК веднага след постъпването им. Съдът се е произнасял
незабавно с разпореждане за изпращане препис на противната страна за
становище. Незабавно след изтичане на срока за отговор, делата са
изпращани във въззивната инстанция. Така е по: гр. д. №№.113/19г;
319/20г; 327/20г; 638/20г; 105/20г; 56/20г; 311/21г; 887/20г; 3/20г;
1964/19г.

5. Частни граждански дела
          5.1. Заповедни производства
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През проверявания период, в състава председателстван от съдия
Илияна Цветкова  са разгледани общо 651 дела, образувани по реда на
чл. 410 и чл. 417 от ГПК.

Бяха проверени: ч.гр.д. №№ 1464/20г; 1640/20г; 271/20г;
811/20г; 578/20г; 1950/21г; 309/21г; 2067/21г; 200/21г. и 1460/21г.
          Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от
ГПК са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от
ГПК, в тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Изготвя
се подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на
заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК. Спазена е определената в чл.
411, ал.1 от ГПК подсъдност, за проверката, на която по делото е
приложена служебна справка, извършена по реда на Наредба №
14/18.11.2009 г. за реда и начина на предоставяне достъп на органите
на съдебната власт до НБД „Население”. След издаването на заповед за
изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е връчван препис от
заповедта по чл. 411, ал. 3 от ГПК. Изпълнява се задължението по чл.
416 от ГПК за отбелязване на изпълнителния лист върху заповедта за
изпълнение по чл. 410 от ГПК.

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е
издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал. 2 от ГПК.
Заповедта за изпълнение съдържа разпореждане за незабавно
изпълнение на паричното задължение и за издаване на изпълнителен
лист. Издадените изпълнителни листи се отбелязват съобразно
разпоредбата на чл. 418, ал.2 от ГПК. Отбелязване е извършвано, както
върху заповедта за изпълнение, така и върху представения документ,
основание за издаването и.

5.2. Обезпечителни производства по чл. 390 от ГПК
През проверявания период, съдия Илияна Цветкова е разгледала

7 обезпечителни производства по чл. 390 от ГПК.
Бяха проверени ч.гр.д. №№ 1941/21г; 580/21г; 978/21г; 843/21г;

1603/20г. и 1602/20г.
По делата с правно основание чл. 390 от ГПК молбите се

разглеждат в деня на постъпването им, в съответствие с разпоредбата
на чл. 395, ал. 2 от ГПК. Следи се за местната и родова подсъдност. В
определенията за допускане на обезпечение на бъдещ иск се определя
срок за предявяване на обезпечения иск, съобразен с разпоредбата на
чл. 390, ал. 3 от ГПК. Началният момент на този срок е определен като
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датата на връчване на определението за допускане на обезпечението.
Така определен началният момент не е съобразен с практиката на ВКС
въведена с ТР №6 по т.д. № 6/13г. на ОСГТК на ВКС.

Определенията на съда по чл. 390 от ГПК, за допускане на
исканото обезпечение са подробни и показват обективната преценка на
съда за наличието на предпоставките по чл. 391 от ГПК. Налаганите
обезпечения са до размера на цената на бъдещия иск. Определенията
съдържат указания до бъдещия ищец за последствията при
непредставяне на доказателства за предявен иск, касаещи служебната
им отмяна.

 5. 3. Други частни граждански дела
 Бяха проверени: ч.гр.д. №№ 196/19г; 268/19г; 275/19г; 577/19г;

571/19г; 97/20г; 99/20г; 101/20г. и др.
           За проверявания период съдия Илияна Цветкова    е разгледала
463 други частни граждански дела, извън заповедните и
обезпечителните производства. Всички дела са приключени.
Произнасянето се е извършвало обикновено в деня на постъпване на
молбата. По делата, отнасящи се до защита интересите на малолетни и
непълнолетни лица се изискват и прилагат социални доклади от
Дирекция „Социално подпомагане”, или се призовават техни
представители, съобразно разпоредбата на чл. 15, ал. 6 от ЗЗДт.

                  СЪДИЯ ПЕТЯ СТОЯНОВА

Съдия Петя Стоянова  е с 17 години стаж по чл. 164 от ЗСВ и
ранг „съдия в ОС“

1. Граждански дела, разгледани в открито заседание.
Според данни от справка за дейността на съдиите в РС-Ботевград,

през 2020 г. съдия Петя Стоянова е разгледала в открито заседание 228
граждански дела. Приключени са 115 дела. Съотношението на
приключени към разгледани дела в открито съдебно заседание възлиза
на 50 на сто. В началото на периода е имало 83 дела подлежащи на
разглеждане в открито заседание, а в края му има 113 несвършени дела.
Висящността е увеличена с 30 дела.

Според данни от справка за дейността на съдиите в РС-Ботевград,
през 2021 г. съдия Петя Стоянова е разгледала в открито заседание 271
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граждански дела. Приключени са 118 дела. Съотношението на
приключени към разгледани дела в открито съдебно заседание възлиза
на 44 на сто. В началото на периода е имало 113 дела подлежащи на
разглеждане в открито заседание, а в края му има 153 несвършени дела.
Висящността е увеличена  с 40 дела. Повишената висящност през двете
години на проверявания период вероятно се дължи на обявената в
страната противоепидемична обстановка.

На случаен принцип бяха изискани и проверени следните
граждански дела №№: 514/20г; 714/20г; 548/20г; 674/20г; 665/20г;
406/21г; 948/21г; 542/21г; 1493/21г; 2110/21г.
          При извършената проверка на посочените дела се установи
следното:
         1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и
подготовка на делото в закрито заседание

Съдия Петя Стоянова се произнася с разпореждане по чл. 131 от
ГПК, или с разпореждане за оставяне на делото без движение
незабавно след разпределяне на делото. Също незабавно, след изтичане
на едномесечния срок по чл.131 от ГПК, съдът се произнася с
определение по чл.140 от ГПК. Определенията по делата с фактическа
и правна сложност са подробни и съдържат проекти за доклади със
съдържание,  предписано от разпоредбата на чл.146 от ГПК. По делата
с правно основание чл. 422 от ГПК, заповедните производства се
изискват след постъпване на исковата молба в съда, с оглед незабавна
преценка на редовността и допустимостта и.

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито
съдебно заседание

По проверените дела не беше констатирано оставяне на делата
без движение в открито съдебно заседание. Не бяха установени
отлагания на насрочени дела поради нередовно призоваване на
страните в открито заседание и поради непредставена в срок
експертиза. Съдът следи за своевременно връчване на призовките и
съобщенията преди съдебно заседание. При невъзможност за връчване
на призовките и съобщенията, съдът прилага Наредба № 14/18.11.2009
г. за реда и начина на предоставяне достъп на органите на съдебната
власт до НБД „Население”. Делата се разглеждат обикновено в едно
или две  открити съдебни заседания.
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Проверката установи, че през проверявания период съдия
Стоянова не е  постановявала определение за отменен ход по същество.
          1.3. Постановяване на съдебните актове

Проверката установи, че през проверявания период 2020г. и
2021г., съдия Стоянова e постановила 63 съдебни решения извън
разумния срок по чл.13 от ГПК. По 12 дела решението е забавено
между 3 и 5 месеца; също по 12 дела решението е забавено между 7 и 9
месеца; по 16 дела съдът е постановил съдебното решение със забавяне
между 10 и 11 месеца.
         1.4. Производства по Глава ХХV „Бързи производства” от
ГПК

Бяха проверени гр.д. №№ 24/20г; 280/20г; 591/20г; 1487/20г;
569/20г; 111/20г; 1326/20г; 262/21г; 446/21г; 665/21г; 1457/20г;
423/20г;464/20г; 856/20г; 1640/20г; 420/20г; 7214/20г.

Проверката установи, че сроковете по делата подлежащи на
разглеждане по реда на бързото производство невинаги се спазват.
Съдът е разпореждал размяна на книжа в деня на постъпване на
исковата молба. В деня на постъпване на отговора на исковата молба
или изтичане на срока за това, съдът е насрочвал делото в
триседмичния срок с разпореждане по чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК, като е
съставян писмен доклад. Делата са разглеждани в едно до две съдебни
заседания, като съдът е посочвал деня за обявяване на съдебното
решение в съответствие с разпоредбата на чл. 315, ал. 2 от ГПК.
Решенията са постановявани в двуседмичен срок, съобразно
разпоредбата на чл. 316 от ГПК. Изключение са гр.д. №№ 1457/20г;
423/20г;464/20г; 856/20г; 1640/20г; 420/20г; 7214/20г. по които
решението е постановеноне само извън срока по чл.316 от ГПК, но
и, извън разумния срок.
         1.5. Неприсъствени решения, постановени по реда на чл. 239
от ГПК.

Проверката установи, че по делата, с постановено неприсъствено
решение са спазени разпоредбите на чл. 238 и чл. 239 от ГПК. Съдът е
постановявал изрично ответникът да бъде своевременно уведомен за
постановеното решение и същото му е изпращано по реда на чл. 240,
ал.  1  от ГПК.  Така е по гр.д.  №№ 424/20г; 549/20г;1024/20г; 891/20г;
767/20г; 1449/20г; 376/20г; 1367/20г; 910/20г; 719/20г.

2. Качество на съдебните актове
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По данни от предоставените за целта на проверката справки, през
проверявания период са обжалвани общо 63 съдебни акта, постановени
от съдия Петя Стоянова. С резултат от въззивната инстанция са
върнати 33 акта. Изцяло потвърдени са 20 съдебни акта, или 61 на сто
от върнатите обжалвани актове; Изцяло отменени са 10 акта, или 30 на
сто от обжалваните актове; Изменени са 3 акта, или 9  на сто от
върнатите обжалвани актове.

3. Неприключени дела, образувани преди 01.01.2020 г. и
спрени дела.

 Към момента на проверката в състава председателстван от съдия
Петя Стоянова са  неприключени 20 дела образувани преди
01.01.2020г. , от които спрени са 5 дела. Неприключените дела са с
предмет делба, установителни искове, неоснователно обогатяване.
Същите са с по-висока фактическа и правна сложност, но е необходимо
да се предприемат необходимите действия от страна на съда за
ускоряване разглеждането и решаването им.

 Спрени са и 4 дела образувани през 2020г.,2021г и 2022г. които
са администрирани ежемесечно.
          4. Въззивни жалби

Бяха проверени гр.д. №№ 1199/2019г; 1166/20г; 281/20г;
1375/21г; 1376/21г; 523/20г; 760/20г; 753/20г; 123/20г; 293/20г.

Не всички въззивни жалби постъпили в съдебния състав се
администрират своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.
262 от ГПК със забавяне след постъпването им. Съдът се е произнасял
с разпореждане за изпращане препис на противната страна за
становище, или за оставяне без движение със забавяне достигащо до
един месец. Също със забавяне след изтичане на срока за отговор,
делата са изпращани във въззивната инстанция.

5. Частни граждански дела
          5.1. Заповедни производства

През проверявания период, в състава председателстван от съдия
Петя Стоянова   са разгледани общо 697 дела, образувани по реда на
чл. 410 и чл. 417 от ГПК.

Бяха проверени: ч.гр.д. №№ 1005/20г; 499/21г; 770/21г; 891/21г;
1096/21г; 1715/21г; 1937/21г; 2090/21г; 2275/21г; 2413/21г; 1203/20г;
1222/20г; 1323/20г; 1585/20г; 1632/20г. и др.
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          Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от
ГПК са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от
ГПК, в тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Изготвя
се подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на
заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК. Спазена е определената в чл.
411, ал.1 от ГПК подсъдност, за проверката, на която по делото е
приложена служебна справка, извършена по реда на Наредба №
14/18.11.2009 г. за реда и начина на предоставяне достъп на органите
на съдебната власт до НБД „Население”. След издаването на заповед за
изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е връчван препис от
заповедта по чл. 411, ал. 3 от ГПК. Изпълнява се задължението по чл.
416 от ГПК за отбелязване на изпълнителния лист върху заповедта за
изпълнение по чл. 410 от ГПК.

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е
издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал. 2 от ГПК.
Заповедта за изпълнение съдържа разпореждане за незабавно
изпълнение на паричното задължение и за издаване на изпълнителен
лист. Издадените изпълнителни листи се отбелязват, съобразно
разпоредбата на чл. 418, ал.2 от ГПК. Отбелязване е извършвано, както
върху заповедта за изпълнение, така и върху представения документ,
основание за издаването и.

5.2. Обезпечителни производства по чл. 390 от ГПК
През проверявания период, съдия Петя Стоянова  е разгледала 13

обезпечителни производства по чл. 390 от ГПК.
По делата с правно основание чл. 390 от ГПК молбите се

разглеждат в деня на постъпването им, в съответствие с разпоредбата
на чл. 395, ал. 2 от ГПК. Следи се за местната и родова подсъдност. В
определенията за допускане на обезпечение на бъдещ иск се определя
срок за предявяване на обезпечения иск, съобразен с разпоредбата на
чл. 390, ал. 3 от ГПК. Началният момент на този срок е определен като
датата на постановяване на определението  за допускане на
обезпечението. Така определен началният момент е съобразен с
практиката на ВКС въведена с ТР №6 по т.д. № 6/13г. на ОСГТК на
ВКС.

Определенията на съда по чл. 390 от ГПК, за допускане на
исканото обезпечение са подробни и показват обективната преценка на
съда за наличието на предпоставките по чл. 391 от ГПК. Налаганите
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обезпечения са до размера на цената на бъдещия иск. Определенията
съдържат указания до бъдещия ищец за последствията при
непредставяне на доказателства за предявен иск, касаещи служебната
им отмяна. Така е по ч.гр.д. №№ 22/20г; 160/20г; 1220/20г; 1412/20г;
1681/20г;540/21г; 666/21г; 1397/21г; 1398/21г.

5. 3. Други частни граждански дела
          Бяха проверени: ч.гр.д. №№ 1473/20г; 1486/20г; 1711/20г;
1842/20г; 1890/20г; 69/21г; 883/21г; 1155/21г; 1280/21г; 2033/21г.
           За проверявания период съдия Петя Стоянова е разгледала 375
други частни граждански дела, извън заповедните и обезпечителните
производства. Всички дела са приключени. По делата, отнасящи се до
защита интересите на малолетни и непълнолетни лица се изискват и
прилагат социални доклади от Дирекция „Социално подпомагане”, или
се призовават техни представители, съобразно разпоредбата на чл. 15,
ал. 6 от ЗЗДт.

СЪДИЯ КАТЕРИНА НЕНОВА

Съдия Катерина Ненова е с 6 години стаж по чл.  164  от ЗСВ и
ранг „съдия в ОС“

1. Граждански дела, разгледани в открито заседание.
Според данни от справка за дейността на съдиите в РС-Ботевград,

през 2020 г. съдия Катерина Ненова е разгледала в открито заседание
34 граждански дела. Всички дела са приключени.

През 2021г. съдия Катерина Ненова не е правораздавала, тъй като
е ползвала отпуск по майчинство.

На случаен принцип бяха изискани и проверени следните
граждански дела: №№ 1755/2019г; 965/2019г; 1313/2019г; 1608/19г;п
1154/2019г; 163/20г; 458/20г. и др.
          При извършената проверка на посочените дела се установи
следното:
         1.1. Действия на съда по проверка на исковата молба и
подготовка на делото в закрито заседание

Съдия Катерина Ненова се произнася с разпореждане по чл. 131
от ГПК, или с разпореждане за оставяне на делото без движение
незабавно след разпределяне на делото. Също незабавно, след изтичане
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на едномесечния срок по чл.131 от ГПК, съдът се произнася с
определение по чл.140 от ГПК. Определенията съдържат проекти за
доклади със съдържание,  предписано от разпоредбата на чл.146 от
ГПК. По делата с правно основание чл. 422 от ГПК, заповедните
производства се изискват след постъпване на исковата молба в съда, с
оглед незабавна преценка на редовността и допустимостта и.

1.2. Действия на съда при разглеждане на делата в открито
съдебно заседание

По проверените дела не беше констатирано оставяне на делата
без движение в открито съдебно заседание. Не бяха установени
отлагания на насрочени дела поради нередовно призоваване на
страните в открито заседание и поради непредставена в срок
експертиза. Съдът следи за своевременно връчване на призовките и
съобщенията преди съдебно заседание. При невъзможност за връчване
на призовките и съобщенията, съдът прилага Наредба № 14/18.11.2009
г. за реда и начина на предоставяне достъп на органите на съдебната
власт до НБД „Население”. Делата се разглеждат обикновено в едно
или две  открити съдебни заседания.

Проверката установи, че през проверявания период съдия Ненова
не е постановявала  определения за отменен ход по същество.
          1.3. Постановяване на съдебните актове

Проверката установи, че през проверявания период 2020г и
2021г., съдия Ненова  е постановила 12 съдебни решения, извън срока
по чл.235, ал.5 от ГПК. Просрочията са с няколко дни след изтичане на
едномесечния срок, поради което се възприемат като пренебрежимо
малки.
         1.4. Производства по Глава ХХV „Бързи производства” от
ГПК

Проверката установи, че сроковете по делата подлежащи на
разглеждане по реда на бързото производство се спазват. Съдът е
разпореждал размяна на книжа в деня на постъпване на исковата
молба. В деня на постъпване на отговора на исковата молба или
изтичане на срока за това, съдът е насрочвал делото в триседмичния
срок с разпореждане по чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК, като е съставян
писмен доклад. Делата са разглеждани в едно до две съдебни
заседания, като съдът е посочвал деня за обявяване на съдебното
решение в съответствие с разпоредбата на чл. 315, ал. 2 от ГПК.
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Решенията са постановявани в двуседмичен срок, съобразно
разпоредбата на чл. 316 от ГПК. Така е по гр.д. №№ 1608/19г;п
1154/2019г; 163/20г; 458/20г. и др.
         1.5. Неприсъствени решения, постановени по реда на чл. 239
от ГПК.

Проверката установи, че по делата, с постановено неприсъствено
решение са спазени разпоредбите на чл. 238 и чл. 239 от ГПК. Съдът е
постановявал изрично ответникът да бъде своевременно уведомен за
постановеното решение и същото му е изпращано по реда на чл. 240,
ал. 1 от ГПК. Така е по гр.д. №№ 1755/19г; 965/19г; 1313/19г. и др.

2. Качество на съдебните актове
По данни от предоставените за целта на проверката справки, през

проверявания период са обжалвани общо 35 съдебни акта, постановени
от съдия Катерина Ненова. Върнати от инстанционен контрол са 17
акта. Изцяло потвърдени са 10 съдебни акта, или 59  на сто от
обжалваните актове; Изцяло отменени са 2 акта, или 12 на сто от
върнатите обжалвани актове; Изменени са 5 акта, или 29  на сто от
върнатите обжалвани актове.

3. Неприключени дела, образувани преди 01.01.2020 г. и
спрени дела.

 Към момента на проверката в състава, председателстван от съдия
Катерина Ненова не бяха установени неприключени дела, образувани
преди 01.01.2019г. , както и спрени дела.
          4. Въззивни жалби

Постъпилите в съдебния състав въззивни жалби се
администрират своевременно. Жалбите са проверявани по реда на чл.
262 от ГПК веднага след постъпването им. Съдът се е произнасял
незабавно с разпореждане за изпращане препис на противната страна за
становище. Незабавно след изтичане на срока за отговор, делата са
изпращани във въззивната инстанция. Така е по: частни гр.д.
№№.119/20г; 121/20г; 332/20г; 299/20г; 166/20г.

5. Частни граждански дела
          5.1. Заповедни производства

През проверявания период, в състава председателстван от съдия
Катерина Ненова   са разгледани общо 71 дела, образувани по реда на
чл. 410 и чл. 417 от ГПК.
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Бяха проверени: ч.гр.д. №№ 77/20г; 62/20г; 66/20г; 69/20г; 2/20г.
и др.
          Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от
ГПК са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от
ГПК, в тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Изготвя
се подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на
заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК. Спазена е определената в чл.
411, ал.1 от ГПК подсъдност, за проверката, на която по делото е
приложена служебна справка, извършена по реда на Наредба №
14/18.11.2009 г. за реда и начина на предоставяне достъп на органите
на съдебната власт до НБД „Население”. След издаването на заповед за
изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е връчван препис от
заповедта по чл. 411, ал. 3 от ГПК. Изпълнява се задължението по чл.
416 от ГПК за отбелязване на изпълнителния лист върху заповедта за
изпълнение по чл. 410 от ГПК.

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е
издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал. 2 от ГПК.
Заповедта за изпълнение съдържа разпореждане за незабавно
изпълнение на паричното задължение и за издаване на изпълнителен
лист. Издадените изпълнителни листи се отбелязват съобразно
разпоредбата на чл. 418, ал.2 от ГПК. Отбелязване е извършвано, както
върху заповедта за изпълнение, така и върху представения документ,
основание за издаването и.

5.2. Обезпечителни производства по чл. 390 от ГПК
През проверявания период, съдия Катерина Ненова  е разгледала

5 обезпечителни производства по чл. 390 от ГПК.
По делата с правно основание чл. 390 от ГПК молбите се

разглеждат в деня на постъпването им, в съответствие с разпоредбата
на чл. 395, ал. 2 от ГПК. Следи се за местната и родова подсъдност. В
определенията за допускане на обезпечение на бъдещ иск се определя
срок за предявяване на обезпечения иск, съобразен с разпоредбата на
чл. 390, ал. 3 от ГПК. Но началният момент на този срок е определен по
различен начин в определенията по  различните дела. В едни от тях,
началният момент е определен като датата на получаване на
определението за допускане на обезпечението. В други е определен
като дата на постановяване на определението за допускане на
обезпечението. Необходимо е началният момент да бъде  съобразен с
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практиката на ВКС въведена с ТР №6 по т.д. № 6/13г. на ОСГТК на
ВКС.

Определенията на съда по чл. 390 от ГПК, за допускане на
исканото обезпечение са подробни и показват обективната преценка на
съда за наличието на предпоставките по чл. 391 от ГПК. Налаганите
обезпечения са до размера на цената на бъдещия иск. Определенията
съдържат указания до бъдещия ищец за последствията при
непредставяне на доказателства за предявен иск, касаещи служебната
им отмяна. Така е по ч.гр.д. №№ 253/20г; 380/20г; 459/20г; 538/20г;
539/20г. и др.

5. 3. Други частни граждански дела
          Бяха проверени: ч.гр.д. №№ 456/20г; 352/20г; 73/20г; 171/20г;
232/20г.
           За проверявания период съдия Катерина Ненова е разгледала 25
други частни граждански дела, извън заповедните и обезпечителните
производства. Всички дела са приключени. По делата, отнасящи се до
защита интересите на малолетни и непълнолетни лица се изискват и
прилагат социални доклади от Дирекция „Социално подпомагане”, или
се призовават техни представители, съобразно разпоредбата на чл. 15,
ал. 6 от ЗЗДт.

СЪДИЯ НЕДКО ПЕТРОВ

Съдия Недко Петров е с 21 години стаж по чл. 164 от ЗСВ и ранг
„съдия във ВКС.
           През проверявания период, съдия Петров е разглеждал
наказателни дела и дела по чл.410 и 417 от ГПК. Разгледани са 660 дела
по заповедно производство. Бяха проверени: ч.гр.д. №№ 1851/20г;
1176/20г; 1747/20г; 1633/20г; 874/20г; 2247/21г; 1674/21г; 2318/21г;
1652/21г; 2185/21г.
          Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от
ГПК са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от
ГПК, в тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Изготвя
се подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на
заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК. Спазена е определената в чл.



31

411, ал.1 от ГПК подсъдност, за проверката, на която по делото е
приложена служебна справка, извършена по реда на Наредба №
14/18.11.2009 г. за реда и начина на предоставяне достъп на органите
на съдебната власт до НБД „Население”. След издаването на заповед за
изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е връчван препис от
заповедта по чл. 411, ал. 3 от ГПК. Изпълнява се задължението по чл.
416 от ГПК за отбелязване на изпълнителния лист върху заповедта за
изпълнение по чл. 410 от ГПК.

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е
издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал. 2 от ГПК.
Заповедта за изпълнение съдържа разпореждане за незабавно
изпълнение на паричното задължение и за издаване на изпълнителен
лист. Издадените изпълнителни листи се отбелязват съобразно
разпоредбата на чл. 418, ал.2 от ГПК. Отбелязване е извършвано, както
върху заповедта за изпълнение, така и върху представения документ,
основание за издаването и.

СЪДИЯ ЦВЕТАН ПЕТКОВ

Съдия Цветан Петков е с 14 години стаж по чл. 164 от ЗСВ.
          През проверявания период, съдия Петков е разглеждал
наказателни дела и дела по чл.410 и 417 от ГПК. Разгледани са 608 дела
по заповедно производство. Бяха проверени: ч.гр.д. №№ 1386/21г;
1696/21г; 2039/21г; 2069/21г; 2078/21г; 610/20г; 633/20г;  661/20г;
676/20г; 683/20г. и др.
          Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от
ГПК са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от
ГПК, в тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Изготвя
се подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на
заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК. Спазена е определената в чл.
411, ал.1 от ГПК подсъдност, за проверката, на която по делото е
приложена служебна справка, извършена по реда на Наредба №
14/18.11.2009 г. за реда и начина на предоставяне достъп на органите
на съдебната власт до НБД „Население”. След издаването на заповед за
изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е връчван препис от
заповедта по чл. 411, ал. 3 от ГПК. Изпълнява се задължението по чл.
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416 от ГПК за отбелязване на изпълнителния лист върху заповедта за
изпълнение по чл. 410 от ГПК.

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е
издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал. 2 от ГПК.
Заповедта за изпълнение съдържа разпореждане за незабавно
изпълнение на паричното задължение и за издаване на изпълнителен
лист. Издадените изпълнителни листи се отбелязват съобразно
разпоредбата на чл. 418, ал.2 от ГПК. Отбелязване е извършвано, както
върху заповедта за изпълнение, така и върху представения документ,
основание за издаването и.

СЪДИЯ НАТАЛИЯ ПЕТКОВА

Съдия Наталия Петкова е разглеждала наказателни дела и дела по
чл.410 и 417 от ГПК. Разгледани са 149 дела по заповедно
производство. Бяха проверени: ч.гр.д. №№ 1385/21г; 2399/21г;
1951/21г; 2412/21г; 1486/21г; 2063/21г; 2263/21г.
          Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от
ГПК са разглеждани в съответствие с разпоредбата на чл. 411, ал.2 от
ГПК, в тридневен срок от деня на постъпване на заявлението. Изготвя
се подробно и надлежно мотивирано разпореждане за издаване на
заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК. Спазена е определената в чл.
411, ал.1 от ГПК подсъдност, за проверката, на която по делото е
приложена служебна справка, извършена по реда на Наредба №
14/18.11.2009 г. за реда и начина на предоставяне достъп на органите
на съдебната власт до НБД „Население”. След издаването на заповед за
изпълнение по чл. 410 от ГПК, на длъжника е връчван препис от
заповедта по чл. 411, ал. 3 от ГПК. Изпълнява се задължението по чл.
416 от ГПК за отбелязване на изпълнителния лист върху заповедта за
изпълнение по чл. 410 от ГПК.

При произнасянето по заявленията по чл. 417 от ГПК, съдът е
издавал заповед за изпълнение в съответствие с чл. 418, ал. 2 от ГПК.
Заповедта за изпълнение съдържа разпореждане за незабавно
изпълнение на паричното задължение и за издаване на изпълнителен
лист. Издадените изпълнителни листи се отбелязват съобразно
разпоредбата на чл. 418, ал.2 от ГПК. Отбелязване е извършвано, както
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върху заповедта за изпълнение, така и върху представения документ,
основание за издаването и.

V. ПРОТИВОРЕЧИВА ПРАКТИКА
При проверката в Районен съд - Ботевград не се установи

противоречива практика.

VI. ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
При извършената проверка в Районен съд - Ботевград не се

установиха дела с особен обществен интерес, за статуса, на които
съдът да запознава периодично Инспектората към Висшия съдебен
съвет.

VII. ОТВОДИ
В Районен съд - Ботевград се води на електронен и хартиен

носител регистър на отводите по граждански и наказателни дела. За
2020г. са постановени 25 отвода, като по 3 дела са постановени 14
отвода. За  2021г. са постановени 59 отвода, като 45 от тях са
постановени по 12 дела. Правното основание на всички отводи е
разпоредбата на чл.22, ал.1, т.6 от ГПК. Отводите са обосновани, но
броят им е завишен, поради което е необходимо да се прецизират
критериите за отвеждане на съдебните състави.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИ ОТ ПРЕДИШНИ
ПРОВЕРКИ НА ИВСС

16.1. През проверявания период в Районен съд - Ботевград не са
извършвани  проверки  от Софийски окръжен съд, относно
организацията на дейността на съдиите.

16.2. Извършени проверки от Инспектората към Висшия
съдебен съвет
           Отправените препоръки с Акт по  заповед № ПП-01-
72/18.09.2015г. до председателя на съда за комплексна планова
проверка на РС-Ботевград по граждански дела  са изпълнени.
          Със Заповед № ПП-21-22/01.06.2021 г. на главния инспектор на
ИВСС е извършена комплексна планова проверка по наказателни дела
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в Районен съд-Ботевград, образувани през 2019г и 2020 г. Актът за
резултатите от извършената проверка е приключен с  препоръки към
Председателя на съда.

С писмо  вх. № КПП-21-22/11.02.2022г. Административният
ръководител на РС-Ботевград е уведомил главния инспектор на ИВСС
за предприетите действия и организационни мерки за изпълнение на
дадените препоръки в акта.

Със  заповед № ПЛД-21-2/22.04.2021 г. на главния инспектор на
ИВСС  е извършена проверка на РС-Ботевград за дейността на съда по
Закона за защита на личните данни. С акта не са отправени препоръки.

IX. ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В ЕИСС
СЛЕД 30.06.2021Г. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  В ТЕХНИЯ ХАРТИЕН

ЕКВИВАЛЕНТ

          Проверката установи, че образуваните в Единната
информационна система на съдилищата /ЕИСС/ след 30.06.2021г.
граждански дела са налични, както в електронна форма, така и
съответстващия хартиен еквивалент.

На основание изложените по-горе констатации,
Инспекторатът към Висшия съдебен съвет направи следните
ИЗВОДИ:

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА
ДЕЙНОСТ

1. Щатна осигуреност
          През периода от 01.01.2020г. до 31.12.2021 г. в Районен съд -
Ботевград са разкрити достатъчно щатни бройки за съдии и съдебни
служители. Постигната е оптимална щатна осигуреност за нормалната
работа на съда и безпрепятствено правораздаване.

2. Материална база и техническа обезпеченост
Към настоящия момент материалната база на Районен съд -

Ботевград е в много добро състояние. Съдът разполага с работни
помещения и зали, осигуряващи нормалното функциониране на съда.

  Съдът  разполага с достатъчно технически средства, което
налага извод, че същият е технически обезпечен за нормална работа.

3. Информационно обслужване и информационни технологии
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В Районен съд - Ботевград са внедрени необходимите
информационни продукти. Използваните през проверявания период
информационни продукти и технологии, позволяват бързо и лесно
изготвяне на справки по делата, с което се осигурява откритост,
достоверност и пълнота на информацията, съобразно разпоредбата на
чл. 77, ал. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата.
Внедрените информационни продукти улесняват ръководната дейност
и вземането на управленски решения от страна на административното
ръководство.

4. Принцип на случайно разпределение на делата
          Делата в РС-Ботевград  се разпределят съобразно утвърдените от
председателя на съда  Вътрешни правила за случайно разпределение на
делата. Разпределението е извършвано чрез Централизираната система за
разпределение на делата /ЦСРД/ на Висш съдебен съвет, при спазване
на принципа на случайния подбор и вътрешните правила за
разпределение на делата в РС – Ботевград. От средата на 2020 г. делата
се разпределят  чрез  новоинтегрираната в РС-Ботевград Единна
информационна система на съдилищата /ЕИСС/.

При извършената проверка се установи, че делата се образуват
своевременно в деня на постъпване на книжата в съда, или по
изключение най-късно на следващия ден.

Всички дела се образуват от Административния ръководител, а в
негово отсъствие от изрично определен съдия..

Разпределението на делата в Районен съд Ботевград се
извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно
разпределение, съобразно поредността на постъпването им, по
материя и видове дела, съобразено с процесуалните срокове,
изискващи незабавно произнасяне.

      Разпределението на делата през празнични и почивни дни се
осъществява от съответният дежурен съдия.

Правилата уреждат и  особени хипотези на приложение на
принципа на случайното разпределение, каквито са делата разглеждани
от дежурен съдия, разпределение на първоначално определения
докладчик при връщане на делото от горната инстанция по различни
причини, изрично посочени във вътрешните правила, при отсъствие на
съдия-докладчика поради ползване на отпуск и др.

Равномерното разпределение на делата свидетелства за
неотклонно спазване на принципа по чл.9 от Закона за съдебната власт.
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5. Натовареност на съдиите, продължителност на
производствата и уплътненост на съдебните заседания

За проверявания период натовареността на съдиите в Районен
съд-Ботевград е равномерна, като броя на делата е съобразен с тяхната
фактическа и правна сложност.

Със заповед № РД–09–25/02.01.2020 година е определена
натовареност на председателя на съда 60%, а на всички съдии 100 %.

През 2021г. със заповед № РД–09–18/04.01.2021 година е
определена натовареност на председателя  70 %, а на  съдиите 100%.
Предвид по големият брой граждански дела, съдиите в наказателно
отделение разглеждат и дела по заповедното производство.

Данните показват, че щатната натовареност на РС-Ботевград за
2020г. е 38.28 дела за разглеждане и 33.32 свършени дела.
Действителната натовареност за годината е 44.45 дела за разглеждане
и 38.69 свършени дела.

За 2021г. щатната натовареност  на РС-Ботевград е 46.99 дела за
разглеждане и 41.75 свършени дела. Действителната натовареност за
годината е 62.65 дела за разглеждане и 55.67 свършени дела.

При сравнение с данните посочени в Анализ за натовареността на
съдилищата за 2019г., приет от СК на ВСС с решение по протокол
№19/16.06.2020г. се установява, че щатната и действителната
натовареност по делата за разглеждане и по свършените дела в РС-
Ботевград 2019г. е около средната.

При сравнение с данните посочени в Анализ за натовареността на
съдилищата за 2020г., приет от СК на ВСС с решение по протокол
№34/05.10.2021г. се установява, че щатната и действителната
натовареност по делата за разглеждане и по свършените дела в РС-
Ботевград  за проверявания период е над средната за страната.

През първата година на проверявания период в 3 месечен срок са
приключени 98 на сто от свършените граждански дела и 71 на сто от
свършените наказателни дела.
        През 2021 г. в 3 месечен срок са приключени 90 на сто от
свършените граждански дела и 69  на сто от свършените наказателни
дела.
           Висящността по граждански дела в края на проверявания период,
31.12.2021г. е увеличена   с 77 дела, спрямо началото на периода
01.01.2020г.
          Висящността по наказателни дела в края на проверявания период,
31.12.2021г. е намалена  с 8 дела, спрямо началото на периода
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01.01.2020г. Повишената висящност е обоснована от обявената в
страната епидемиологична обстановка.
           Съгласно утвърден от председателя на съда график, съдебните
състави заседават два пъти седмично. Съдебните заседания са
уплътнени.

6. Административно-деловодна дейност и организация на
работата

Административно-деловодната дейност на Районен съд –
Ботевград е добре организирана от административния ръководител на
съда, съдия Недко Петров. Указанията на председателите на състави са
изпълнявани стриктно и срочно. Съобщения и призовки са изпращани
на страните в деня на разпореждането на съда, или най-късно на
следващия ден. Съдебните състави следят за редовното връчване на
книжата. Деловодните книги и регистри са водени редовно и коректно,
с което се осигурява откритост, достоверност и пълнота на
информацията, съобразно разпоредбата на чл. 77 ал. 1 от Правилника за
администрацията в съдилищата. В електронната деловодна система са
отразени всички съдопроизводствени действия, което осигурява бърз
достъп на гражданите до информация по делата. Стриктно е прилаган
принципа по чл. 9 от ЗСВ за случаен подбор на докладчик, чрез
електронно разпределение на делата.

Със Заповед  е регулирана дейността по прилагане разпоредбите
на Наредба № 14/18.11.2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп
на органите на съдебната власт до Национална база данни „Население”,
като е определен съдебен служител, който да извършва съответните
справки.

Спрените и ненасрочени дела са администрирани ежемесечно,
съобразно разпоредбата на чл.92 от ПАС

Не са отлагани цели съдебни заседания/заседателни дни/.
Създадена е организация за заместване на отсъстващ поради внезапно
появила се причина съдия

Не се установиха изгубени дела или дела унищожени преди
изтичане на срока им за съхранение.

ІІ. ОБРАЗУВАНЕ, ДВИЖЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
ДЕЛАТА.

1. Образуване на делата
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Делата са образувани в деня, на постъпването на книжата в съда
и своевременно докладвани на председателите на състави.
Председателите на състави се произнасят незабавно след
разпределението на делата по редовността на исковите молби и
съответно размяната на книжа по чл. 131 от ГПК. По същия начин се е
произнасял съда и след отстраняване на констатираните нередовности
по исковите молби. По делата с правно основание чл.422 от ГПК,
частните граждански производства се прилагат преди размяната на
книжа по чл. 131 от ГПК, с оглед своевременната проверка на
редовността и допустимостта на исковите молби.  Определенията по
чл. 140 от ГПК са постановявани незабавно  след изтичане на
едномесечния срок за отговор.

2. Движение на първоинстанционните граждански дела
Делата са насрочвани през кратки интервали от време, като са

съобразени с графика на заседанията на съдиите докладчици. Делата не
се отлагат безпричинно. Определенията по чл. 140 от ГПК невинаги
съдържат проекти за доклади, но това не се отразява  на
продължителността на разглеждането им.  Разглеждането на
последните се извършва обикновено в две открити съдебни заседания,
а в нередки случаи и в едно съдебно заседание.
          Делата  се проучват добре преди открито съдебно заседание. Не
бяха установени случаи на постановяване на определение за отменен
ход по същество.

Не се установи отлагане на дела поради непредставена в срок
експертиза и несвоевременно призоваване.

3. Производства по Глава XXV от ГПК.
По делата, подлежащи на разглеждане по реда на глава ХХV от

ГПК „Бързо производство” се констатира, че императивните срокове
невинаги  се спазват. Проверка на редовността на исковите молби се
прави в деня на постъпването им. По същия начин съдът действа  и при
размяната на книжа. Разпореждането по чл.312, ал.1 от ГПК се
постановява в деня на постъпване на отговора. Делата от посочения вид
се насрочват в срока по чл. 312, ал. 1 от ГПК. Съставят се писмени
доклади. Но решенията в състава председателстван от съдия
П.Стоянова невинаги се постановяват в срока по чл. 316 от ГПК.

4. Приключване на делата
През проверявания период в РС-Ботевград са постановени 63

съдебни решения извън разумния срок по чл.13 от ГПК. По 12 дела
решението е забавено между 3 и 5 месеца; също по 12 дела решението
е забавено между 7 и 9 месеца; по 16 дела съдът е постановил
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съдебното решение със забавяне между 10 и 11 месеца. Всички
забавени решения извън разумния срок са постановени от съдия П.
Стоянова.
          5. Неприсъствени решения, постановени по реда на чл. 239 от
ГПК.

Проверката установи, че по делата, с постановено неприсъствено
решение са спазени разпоредбите на чл. 238 и чл. 239 от ГПК.
          6. Качество на съдебните актове

Проверката относно качеството на работа установи, че делът на
изцяло потвърдените от въззивната инстанция актове е средно 62 на
сто, на изцяло  отменените актове е средно 21 на сто, на изменените
актове е  17 на сто. Данните показват не много високо качество на
правораздаване. Очевидно, с оглед професионалния опит на съдиите
съществуват резерви за подобряване на този показател от работата.

7. Производство по въззивни жалби
Постъпилите по делата въззивни жалби не във всички състави са

администрирани своевременно. В състава председателстван от съдия П.
Стоянова въззивните жалби по някои дела са администрирани със
забавяне, посочено в обстоятелствената част на акта. Също със
забавяне, след изтичане на срока за отговор, съдия Стоянова е
разпореждала изпращане на делото на горестоящия съд.

8. Неприключени дела, образувани преди 01.01.2020 г. и
спрени дела.

Спрените дела са администрирани в съда ежемесечно съгласно
разпоредбата на чл.92 от ПАС.

Неприключени са 20 дела, образувани преди 01.01.2020г. , от
които спрени са 5 дела. Неприключените дела са с предмет делба,
установителни искове, неоснователно обогатяване. Същите са с по-
висока фактическа и правна сложност, но е необходимо да се
предприемат необходимите действия от страна на съда за ускоряване
разглеждането и решаването им.

9. Частни граждански дела
9.1. Заповедни производства
По заповедните производства, заповедите за изпълнение по

чл.410 от ГПК и за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК са издавани
в тридневния срок по чл.411, ал.2 от ГПК. Заповедите съдържат
необходимите реквизити. Длъжникът по чл.410 от ГПК е своевременно
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уведомяван с препис от заповедта съгласно  чл. 411, ал. 3 от ГПК. При
постъпило възражение по чл.414 от ГПК, съдът изпълнява незабавно
задължението си по чл.415 от ГПК. Издадените изпълнителни листи се
отбелязват върху заповедта за изпълнение, съобразно разпоредбата на
чл. чл. 416 от ГПК. Издадените изпълнителни листи в производствата
по чл.417 от ГПК се отбелязват в съответствие с разпоредбата по чл.
418, ал. 2 от ГПК- върху заповедта за  изпълнение и върху основанието
за издаването и.
          9.2. Производства по чл. 390 от ГПК

По делата с правно основание чл. 390 от ГПК молбите се
разглеждат в деня на постъпването им, в съответствие с разпоредбата
на чл. 395, ал. 2 от ГПК. Следи се за местната и родова подсъдност.

В определенията за допускане на обезпечение на бъдещ иск се
определя срок за предявяване на обезпечения иск, съобразен с
разпоредбата на чл. 390, ал. 3 от ГПК. Посочва се начален момент на
срока за предявяване на обезпечения иск, който невинаги е съобразен с
практиката на ВКС въведена с Тълкувателно решение № 6 от
14.03.2014 г. на ВКС, по тълк.д. № 6/2013г. на ОСГТК. Необходимо е
практиката на отделните състави да бъде съобразена с практиката на
ВКС и уеднаквена. Определенията на съда по чл. 390 от ГПК, за
допускане на исканото обезпечение, са подробни и показват
обективната преценка на съда за наличието на предпоставките по чл.
391 от ГПК. Налаганите обезпечения са до размера на цената на
бъдещия иск. Определенията  съдържат указания до бъдещия ищец по
чл. 390, ал. 3 от ГПК, за последствията при непредставяне на
доказателства за предявен иск.

          9.3. Други частни граждански дела
            Частните граждански дела извън заповедните и обезпечителни
производства са разглеждани без забавяне. Всички дела са приключени
своевременно.

ІІІ. ПРОТИВОРЕЧИВА ПРАКТИКА
При проверката не се установи противоречива практика при

разглеждането и решаването на делата в Районен съд – Ботевград.
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ІV. ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
При извършване на проверката в Районен съд - Ботевград не се

установиха дела с особен обществен интерес.

          V. ОТВОДИ
           В Районен съд - Ботевград се води на електронен и хартиен
носител регистър на отводите по граждански и наказателни дела. За
2020г. са постановени 25 отвода, като по 3 дела са постановени 14
отвода. За  2021г. са постановени 59 отвода, като 45 от тях са
постановени по 12 дела. Правното основание на всички отводи е
разпоредбата на чл.22, ал.1, т.6 от ГПК. Отводите са обосновани, но
броят им е завишен, поради което е необходимо да се прецизират
критериите за отвеждане на съдебните състави.

VІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИ ОТ ПРЕДИШНИ
ПРОВЕРКИ НА ИВСС

           Отправените препоръки с Акт по  заповед № ПП-01-
72/18.09.2015г. до председателя на съда за комплексна планова
проверка на РС-Ботевград по граждански дела  са изпълнени.
          Със Заповед № ПП-21-22/01.06.2021 г. на главния инспектор на
ИВСС е извършена комплексна планова проверка по наказателни дела
в Районен съд-Ботевград, образувани през 2019г и 2020 г. Актът за
резултатите от извършената проверка е приключен с  препоръки към
Председателя на съда.

С писмо  вх. № КПП-21-22/11.02.2022г. Административният
ръководител на РС-Ботевград е уведомил главния инспектор на ИВСС
за предприетите действия и организационни мерки за изпълнение на
дадените препоръки в акта.

Със  заповед № ПЛД-21-2/22.04.2021 г. на главния инспектор на
ИВСС  е извършена проверка на РС-Ботевград за дейността на съда по
Закона за защита на личните данни. С акта не са отправени препоръки.
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VII. ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В
ЕИСС СЛЕД 30.06.2021Г. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  В ТЕХНИЯ

ХАРТИЕН ЕКВИВАЛЕНТ

          Проверката установи, че образуваните в Единната
информационна система на съдилищата /ЕИСС/ след 30.06.2021г.
граждански дела са налични, както в електронна форма, така и
съответстващия хартиен еквивалент.

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕ НА ДЕЛАТА И
СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБАТА НА  чл.80 от ПАС

Проверката установи, че делата  в Районен съд – Ботевград се
образуват съобразно разпоредбите на чл.80, ал.1, т.2 от ПАС.

На основание гореизложените изводи и с оглед правомощията
си по чл. 58, ал. 2 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС дава следните

 ПРЕПОРЪКИ:
 I. Председателят  на Районен съд – Ботевград, съдия Недко

Петров, да упражни правомощието си по чл.80, ал.1, т.3 от ЗСВ,
за свикване на общо събрание на съда, на което да бъдат обсъдени
следните въпроси:

1. Запознаване на съдиите с констатациите изводите и
препоръките от настоящия акт;

    2. Подобряване на качеството на съдебните актове, с цел
повишаване на делът на изцяло потвърдените от въззивната
инстанция актове,  предвид професионалния опит на съдиите
разглеждащи граждански дела;

   3. Съобразяване и уеднаквяване на практиката на
отделните съдебни състави, досежно началния момент на срока по
чл.390,  ал.3  от  ГПК  с  практиката на ВКС въведена с
Тълкувателно решение № 6 от 14.03.2014 г. на ВКС, по тълк.д. №
6/2013г. на ОСГТК.
             4. Прецизиране на критериите за отвеждане на съдебните
състави с оглед намаляване на броя на отводите.



II. IlpeaceAarerqr Ha PafioHeH cbA - EorenrpaA, cbArrq HeArco

llerpono Aa yrrpartcHn rrpaBoMorrluero cH no u.n.80, a.n.l, r.2 or 3CB, ra
opraHlr3aqnn pa6orara Ha cbavrrre, Karo [peArrp[eMe cborBerHure
MepK[ BOAerrlI| Ao:

1. CuasnaHero Ha pa3nopeA6ara Ha .r"rr.235, a.n.5 or IIIK sa

o6qnqnaHe Ha cbAe6Hure aKToBe B eAHoMecerreH cpoK or 3aceAaH[ero,

B KOeTO e 3aBbpr[rrJro pa3fJre]r(AaHeTo Ha AeJroTo;
2. Cpounoro aAMuHucrp[paHe Ha Bb33nBH[Te xa.rr6ul
3. YcrcopflBaHe Ha paborara rro pa3rJre4AaHe r rprKrroqBane

Ha rpaxAaHcKr{Te Aerra, o6parynaHr rrpeA 01.01.2020r.

CPOK 3A I43IIbJIHEHI,IE HA TIPETIOPbKIITE:

Hacroquuqr aKT Aa ce rr3rrpar[ ua llpe4ceAareJrfl Ha PaftoHeH

crA-EoreBrpaA, cbAlrfl HeAno [erpon, rcofiro B eAnoMeceqeH cpor or
TIOJIYIIABAHETO MY II3IIbJIHII NPEIIOPbKITTE, KATO 3A IIPEAIIPIETI{TE

MepKrr yBeAoMn uraBHlrc rrHcrreKTop Ha llHcrrelcTopara KbM BCC.

C.rreA rr3TrrqaHe Ha cpoKa rro qJr. 580 a.u. 3, urp. 2-po 3CB - rpr
Jrrflca Ha rrocTbrlnJrrr Bb3palr(eHufl, a IIpu [ocTbrlrrJr[ TaK[Ba - cJIeA

rrpou3HacqHero Ha rJraBHrrfl uHcrreKTop Ha IIBCC rlo rflx, Korlue or
aKTa, BeAHO C Bb3paXeH\lflTA rr pe[reHuflTa rlo Tsx Ha fJraBHI{fl

lrHcneKTopr Aa ce [3nparqr Ha rrpegceAareJrfl na CoQnficrn oKpblceH

cbA rr Ha rrpeAcraBrqBarunn Csguficrcara KoJrerrrfl Ha Bucruuq crAe6eH

cbBer Ha eJreKTpoHeH HocnreJr.

IIHCTIEKTOP:

PTIIEB
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