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Настоящата комплексна планова проверка в Районен съд –
Етрополе 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-22-50/13.09.2022г. на главния инспектор на
Инспектората към Висшия съдебен съвет,

Проверката се осъществи в периода от 19.09.2022г. до
19.09.2022г.  от инспектор Игнат Георгиев и експертите Атанас Попов
и Кирил Генов.

Обхват на проверката – анализ и оценка на цялостната дейност
на Районен съд - Етрополе, 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 - Етрополе 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:
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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.

ПРОВЕРКАТА КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:

I.  ЩАТ И КАДРОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

1.  СЪДИИ,
През проверявания период, 01.01.2020г. - 31.12.2021г. и към

момента на проверката, административен ръководител на РС-Етрополе
е съдия Цветомир Цветанов.

През проверявания период 2020-2021г. утвърденият щат на РС-
Етрополе е включвал 2 съдийски щата. Същите са били запълнени до
05.04.2022г., когато  районният съдия Мая Николова е освободена от
длъжност, на основание чл.160 вр.165 ал.1 т.1 от ЗСВ с решение  на
съдийската колегия на ВСС по протокол №13/ 29.03.22г.

2. Съдебна администрация
           Щатната численост на съдебните служители през проверявания
период е 9 щ. бр., както следва:  административен секретар; гл.
счетоводител;, съдебен секретар-протоколист- 2бр.; съдебен секретар-
ДСИ; съдебен деловодител; призовкар; работник поддръжка сграда-
огняр, чистач.

В РС - Етрополе съдебните служители са разпределени,  съобразно
чл. 14 от ПАС в обща и специализирана администрация.

В специализираната администрация съдебните служители са
разпределени както следва: съдебен секретар протоколист- 2 бр.,
съдебен секретар ДСИ, съдебен деловодител и призовкар.

Считано от 01.04.2022г. в съда работи още един  съдебен
служител- деловодител.

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА
ДЕЙНОСТ
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1. Материална база, техническа обезпеченост,
информационно обслужване и информационни технологии

      Материална база
      Сградата на РС-Етрополе е масивна едноетажна, със сутерен,
построена през 1936г.
      В сградата се помещават Районен съд-Етрополе, Районна
прокуратура-Етрополе и Служба по вписванията.
      Съдебната зала и службите на всички структури се намират на
първия етаж. Районният съд  използва една съдебна зала и седем
работни помещения. Всеки съдия има самостоятелен кабинет. Има
помещение за архив на съда и съдебно изпълнителната служба.
Изградено е сървърно помещение. Няма подходящо помещение за
адвокатска стая. През проверявания период е извършен вътрешен
ремонт на сградата, който включва окачени тавани в част от
помещенията, боядисване, полагане на ламинат и са направени
корекции на покривната конструкция.

Техническа обезпеченост
      Районен съд-Етрополе разполага с 12 броя работни станции,
окомплектовани с UPS, 1 брой непрекъсваем токозахранващ източник
(UPS), обслужващ сървърите, 7 броя лазерни принтери, 3
многофункционални устройства „принтер-копир-скенер-факс”,  2
скенера за сканиране на документи. Монтирани са и работят  3 сървъра
последният, от които доставен през 2016г.  Доставен е и 1 сървър,
предоставен от ЦАПК «Прогрес» за поддържане на активна директория
с Министерство на правосъдието, който не е инсталиран. През  2016г.
са подменени 8 бр. UPS на работните станции. Доставени от ВСС са
били и  1 бр.лаптоп, 5 бр. компютърни конфигурации, един лазерен
принтер, едно многофункционално устройство и един високоскоростен
скенер. През 2017г. ВСС е  предоставил на съда още 4 компютърни
конфигурации и 2 лазерни принтера с двустранен печат. През 2018г. са
закупени и  два броя външни харддискове, на които се правят архиви
на сървърите ежедневно от началото на 2019г. През 2020г. са
предоставени на съда още три компютърни конфигурации.
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      Данните показват, че техниката в РС-Етрополе е периодично
обновявана и съдът е технически обезпечен за нормална работа.

        Информационно обслужване и информационни технологии
В     Районен съд - Етрополе са внедрени и действат следните

специализирани софтуерни продукти:
- Системен: Windows Server 2003,2008, Oracle, Windows 10,

Windows 7 Professional, Windows XP Professional;
- Приложен: Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007,

Microsoft Office 2010+, Правно-информационна система «Сиела»,
програма за работни заплати “Поликонт“ на С+С Аутоматион ООД,
счетоводен уеб базиран софтуер „Конто-66” бизнес процесор, САС
“Съдебно деловодство“ на Информационно обслужване клон Варна,
Автоматизирана информационна система “Бюро съдимост” на «Индекс
България» и «Лирекс».

От м. август 2021г. за обработка на делата се използва
програмата ЕИСС с която се осъществява и централизирано
разпределение на делата.

Извършват се справки от служител оправомощен от
административния ръководител на съда чрез отдалечен достъп до:
Национална база данни ’’Население”; до  информационната система на
Регистъра на банковите сметки и сейфове, създаван и поддържан от
БНБ; до   информационната система на НАП за трудова ангажираност
на лицата и за самоосигуряване.

Всички програмни продукти се актуализират своевременно.
РС-Етрополе 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.

Използваните информационни продукти и технологии в Районен
съд Етрополе 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-Етрополе  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 – Етрополе. От м. август на  2021г. делата
се разпределят  чрез  интегрираната в РС-Етрополе Единна
информационна система на съдилищата /ЕИСС/.

  При извършената проверка се установи, че Правилата се спазват.
Делата се образуват от административния ръководител на съда
своевременно в деня на постъпване на книжата в съда, или по
изключение най-късно на следващия ден.

Всички дела се разпределят технически от административния
секретар на съда.

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.

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, отвод  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 в началото на всеки календарен
месец, със заповед одобрява график на дежурствата на съдиите от
Районен съд- Етрополе. Видовете дела, разглеждани по дежурство и
начинът им на разпределение е конкретно посочен във Вътрешните
правила за разпределение на делата в РС-Етрополе. Случаите са
посочени изчерпателно и недвусмислено с оглед спазването на
принципа за случайно разпределение на делата по чл.9 от ЗСВ. След
05.04.2022г. и пенсионирането на съдия Николова, единствен съдия в
РС-Етрополе е съдия Цветанов, който осъществява и дежурствата.

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 № 65/12.07.2021г. 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
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от един месец;
   -  Други дела по преценка на административния ръководител на

съда.

5. Обща натовареност на съда и продължителност на
производствата

През 2020 г. в Районен съд – Етрополе, по информация  от Отчет
за работата на РС-Етрополе, са разгледани общо 464 граждански,
частни граждански, административни и търговски дела, от които
през годината са постъпили 408 дела, и останали 56 дела от предходен
период. Приключени са 377 дела или 92 % от разгледаните дела през
годината. В  3-месечен срок са приключени 377 дела, или 100% от
свършените дела. С решение са приключени 320 дела и с определение
57 дела. В края на 2020г. са останали несвършени 87 граждански  дела.
Висящността в края на 2020г. е увеличена в сравнение с началото на
периода с 31 дела.

През 2020 г. в Районен съд – Етрополе, по информация  от Отчет
за работата на РС-Етрополе, са разгледани общо 189 наказателни
дела, от които през годината са постъпили 173 дела, и останали 16
дела от предходен период. Приключени са 178 наказателни дела или
94 % от разгледаните дела през годината. В  3-месечен срок са
приключени 178 дела, или 100% от свършените дела. Със съдебен акт
по същество са приключени 142 дела и с определение 36 дела. В края
на 2020г. са останали несвършени 11 наказателни  дела. Висящността в
края на 2020г. е намалена в сравнение с началото на периода с 5 дела.

 През 2021 г. в Районен съд – Етрополе, по информация от  Отчет
за работата на РС-Етрополе, са разгледани общо 575 граждански,
частни граждански, административни и други граждански дела, от
които през годината са постъпили 488 дела и останали 87 дела от
предходен период. Приключени са 500 дела или 87% от разгледаните
дела. В  3-месечен срок са приключени 500 дела, или 100% от
свършените дела. С решение са приключени 428 дела и с определение
72 дела. В края на 2021г. са останали несвършени 75 граждански  дела.
Висящността в края на 2021г. е намалена в сравнение с началото на
периода с 12 дела.
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През 2021 г. в Районен съд – Етрополе, по информация от  Отчет
за работата на РС-Етрополе, са разгледани общо 172 наказателни
дела, от които през годината са постъпили 161 дела, и останали 11
дела от предходен период. Приключени са 152 наказателни дела или
88 % от разгледаните дела през годината. В  3-месечен срок са
приключени 152 дела, или 100% от свършените дела. Със съдебен акт
по същество са приключени 99 дела и с определение 53 дела. В края на
2021г. са останали несвършени 20 наказателни  дела. Висящността в
края на 2021г. е увеличена  в сравнение с началото на годината с 9
дела.

Данните показват, че щатната натовареност на РС-Етрополе за
2020г. е 27.21 дела за разглеждане и 23.13 свършени дела.
Действителната натовареност за годината е същата

За 2021г. щатната натовареност  на РС-Етрополе е 31.13 дела за
разглеждане и 27.17 свършени дела. Действителната натовареност за
годината е същата..

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-
Етрополе 2019г. е под средната за страната..

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-
Етрополе  за проверявания период е около средната за страната.

6. Процентна натовареност на съдиите и уплътненост на
съдебните заседания

Процентната натовареност на съдиите през двете години на
проверявания период е 100 %. Съдебните заседания не са натоварени.

7. Натовареност на съдебните състави.
 - Съдия Цветомир Цветанов  е разгледал през 2020г. 213

граждански дела и 89 наказателни дела или общо 302 дела.
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Приключени са 182 граждански дела, съставляващи 85 на сто от
разгледаните граждански дела и 84 наказателни дела, съставляващи 94
на сто от разгледаните наказателни дела. В края на годината са
останали несвършени 31 граждански дела  и 5 наказателни дела.

- Съдия Цветомир Цветанов е разгледал през 2021г. 295
граждански дела и 103 наказателни дела или общо 398 дела.
Приключени са 263 граждански дела, съставляващи 89 на сто от
разгледаните граждански  дела и 86 наказателни дела, съставляващи 83
на сто от разгледаните. В края на годината са останали несвършени 32
граждански дела  и 17 наказателни дела.

- Съдия Мая Николова  е разгледала  през 2020г. 251
граждански  дела и 100 наказателни  дела или общо 351 дела.
Приключени са 195 граждански дела, съставляващи 78 на сто от
разгледаните дела и 94 наказателни дела, съставляващи 94 на сто от
разгледаните. В края на годината са останали несвършени 56
граждански дела  и 6 наказателни дела.

- Съдия Мая Николова  е разгледала  през 2021г. 280
граждански  дела и 69 наказателни  дела или общо 349 дела.
Приключени са 237 граждански дела, съставляващи 85 на сто от
разгледаните дела и 66 наказателни дела, съставляващи 96 на сто от
разгледаните. В края на годината са останали несвършени 43
граждански дела  и 3 наказателни дела.

8. Деловодни книги и регистри - водене и състояние

В Районен съд-Етрополе, съобразно разпоредбите на Правилника
за администрацията в съдилищата се водят по години следните книги и
регистри:

-  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;
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          - 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;

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

По данни от  представената за целта на проверката информация,
през проверявания период в Районен съд – Етрополе 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 – Етрополе не са
налагани наказания на съдии, както и не са поощрявани.

Не са налагани наказания и поощрения и на съдебни служители.

14. Участие в обучения и семинари на съдии и съдебни
служители през проверявания период

14.1. Съдии
  През проверявания период съдии от Районен съд-Етрополе са

участвали в обучение за работа с ЕИСС.

14.2. Съдебни служители
През проверявания период в съдебните служители също  са

участвали в обучение за работа с ЕИСС.

          15. Общи събрания на съдиите

През проверявания период не са проведени общи събрания на
съдиите, които да решават въпроси, свързани с уеднаквяване на
съдебна практика, или подобряване на организацията на
административната дейност, както и на решаването на проблеми пряко
свързани с правораздавателната дейност.
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16. Резултати от извършени предходни проверки в Районен
съд - Етрополе

16.1.Проверки от Софийски окръжен съд по реда на чл.86,
ал.1, т.6.

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

16.2. Проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет
по реда на чл.54, ал.1, т.1 и т. 2.
           Със заповед № ПП-01-46/08.06.2015г. на главния инспектор
на ИВСС е извършена комплексна планова проверка по граждански
дела на РС-Етрополе. Актът е приключил с препоръки отправени до
председателя на съда.
           С писмо вх. № ПП-01-46/05.10.2015г.председателят на съда е
отговорил за изпълнение на препоръките.

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

Проверката установи, че делата  в Районен съд – Етрополе 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



15

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 - Етрополе не
повлиява върху натовареността на съдиите и не изкривява
статистическите данни на съда.

ІV . ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА

                СЪДИЯ ЦВЕТОМИР ЦВЕТАНОВ

Съдия Цветомир Цветанов  е с 24 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-Етрополе,

през 2020 г. съдия Цветомир Цветанов е разгледал в открито заседание
91 граждански дела. Приключени са 60 дела. Съотношението на
приключени към разгледани дела в открито съдебно заседание възлиза
на 66 на сто. В началото на периода е имало 21 дела, подлежащи на
разглеждане в открито заседание, а в края му има 31 несвършени дела.
Висящността е увеличена с 10 дела.

Според данни от справка за дейността на съдиите в РС-Етрополе,
през 2021 г. съдия Цветомир Цветанов е разгледал в открито заседание
115 граждански дела. Приключени са 83 дела. Съотношението на
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приключени към разгледани дела в открито съдебно заседание възлиза
на 72 на сто. В началото на периода е имало 31 дела подлежащи на
разглеждане в открито заседание, а в края му има 32 несвършени дела.
Висящността е увеличена с 1 дело. 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: №№ 315/20г; 22/20г; 258/20г; 109/20г; 104/20г;
26/21г; 27/21г; 14/21г; 112/21г; 64/21г.
          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 Цветомир Цветанов 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
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
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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
Цветанов е постановил 2 определения за отменен ход по същество. По
гр.д.№181/17г. производството е възобновено поради опущение на
съда; по гр.д. № 191/20г. съдът е постановил определение за отменен
ход по същество поради несвоевременно докладвана молба, постъпила
на електронната поща на съда, което се дължи на противоепидемичната
обстановка.
          1.3. Постановяване на съдебните актове

Проверката установи, че през проверявания период 2020г. и
2021г., съдия Цветанов не е постановил 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
разпоредбата на чл. 316 от ГПК. Така е по гр. д. №№ 308/20г; 246/20г;
118/20г; 5/20г; 414/21г.
          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. №№ 315/21г; 22/20г; 2/20г; 187/20г;
3/20г; 126/20г.
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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 Цветомир Цветанов. С резултат от  въззивната инстанция са
върнати 10 съдебни акта. Изцяло потвърдени са 8 съдебни акта, или 80
на сто от върнатите обжалвани актове. Недопуснати до обжалване са 2
акта.

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

 Към момента на проверката, в състава, председателстван от
съдия Цветомир Цветанов е висящо 1 дело, образувано преди
01.01.2020г. Гражданско дело №301/15г. е спряно на основание чл.229,
ал.1 т.4 от ГПК. По делото са приложени редовни справки за
състоянието на преюдициалния спор.

В състава не бяха установени други спрени дел, извън това по
предходния абзац.
          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. №№.134/20г;
15/20г; 483/18г; 388/19г.

5. Частни граждански дела
          5.1. Заповедни производства

През проверявания период, в състава председателстван от съдия
Цветомир Цветанов са разгледани общо 260 дела, образувани по реда
на чл. 410 и чл. 417 от ГПК.

Бяха проверени: ч.гр.д. №№ 129/20г; 149/20г; 90/20г; 89/20г;
10/20г; 51/20г; 93/20г; 198/20г; 147/20г; 134/21г; 12/21г; 2/21г; 17/21г;
69/21г; 18/21г; 20/21г; 138/21г; 176/21г;
          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
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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 Цветомир Цветанов е разгледал

3 обезпечителни производства по чл. 390 от ГПК.
Бе проверено ч.гр.д. № 178/21г. поради обстоятелството, че

другите две дела бяха изпратени в Софийски окръжен съд по
обжалване.

Провереното дело бе разгледано в деня следващ образуването му.
Молбата за обезпечение е отхвърлена с определение от същата дата.

 5. 3. Други частни граждански дела
 Бяха проверени: ч.гр.д. №№ 147/21г; 362/21г; 95/20г; 265/21г;

30/22г; 11/20г; 88/20г; 73/20г; 266/20г;268/20г.
           За проверявания период съдия Цветомир Цветанов    е разгледал
68 други частни граждански дела, извън заповедните и
обезпечителните производства по данни от предоставена за целта на
проверката справка. Всички дела са приключени. Произнасянето се е
извършвало обикновено в деня на постъпване на молбата. Но по
делата, отнасящи се до защита интересите на малолетни и
непълнолетни лица не са изисквани и прилагани социални доклади от
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Дирекция „Социално подпомагане”, нито са   призовавани техни
представители, съобразно разпоредбата на чл. 15, ал. 6 от ЗЗДт.

                            СЪДИЯ МАЯ НИКОЛОВА

             Поради пенсиониране на съдия Мая Николова считано от
05.04.2022г. и напускането на съдебната система, дейността и не е
проверявана.

V. ПРОТИВОРЕЧИВА ПРАКТИКА

При проверката в Районен съд - Етрополе не се установи
противоречива практика.

VI. ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

При извършената проверка в Районен съд - Етрополе 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 - Етрополе се води на хартиен носител регистър на
отводите по граждански и наказателни дела. За 2020г. са постановени
12 отвода. За  2021г. са постановени 10 отвода. Правното основание на
всички отводи е разпоредбата на чл.22, ал.1, т.2 от ГПК. Отводите са
обосновани, предвид съпружеската връзка на проверения съдия
Цветомир Цветанов с процесуалния представител на страна по делата.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИ ОТ ПРЕДИШНИ
ПРОВЕРКИ НА РС-ЕТРОПОЛЕ

16.1. Проверки от Софийски окръжен съд по реда на чл.86,
ал.1, т.6 от ЗСВ.
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През проверявания период в Районен съд - Етрополе 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-
46/08.06.2015г. на главния инспектор на ИВСС за комплексна
планова проверка по граждански дела на РС-Етрополе са изпълнени.

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 -
Етрополе са разкрити достатъчно щатни бройки за съдии и съдебни
служители. Но към момента на проверката съдийският щат не е
попълнен с една бройка, което  затруднява нормалната работа на съда и
безпрепятственото правораздаване.
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2. Материална база и техническа обезпеченост
Към настоящия момент материалната база на Районен съд -

Етрополе 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
В Районен съд - Етрополе 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-Етрополе  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 съда. От м. август 2020 г. делата се
разпределят  чрез  новоинтегрираната в РС-Етрополе 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.
Разпределението на делата в Районен съд - Етрополе 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.
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      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.

5. Натовареност на съдиите, продължителност на
производствата и уплътненост на съдебните заседания

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

Натовареността на двамата съдии е еднаква – 100%.
       Данните показват, че щатната натовареност на РС-Етрополе за
2020г. е 27.21 дела за разглеждане и 23.13 свършени дела.
Действителната натовареност за годината е същата.

За 2021г. щатната натовареност  на РС-Етрополе е 31.13 дела за
разглеждане и 27.17 свършени дела. Действителната натовареност за
годината е същата.

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-
Етрополе за  2019г. е под средната за страната.

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 около средната за страната.

През първата година на проверявания период в 3 месечен срок са
приключени 100 на сто от свършените граждански дела и 100 на сто от
свършените наказателни дела.
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        През 2021 г. в 3 месечен срок са приключени 100 на сто от
свършените граждански дела и 100 на сто от свършените наказателни
дела.
           Висящността по граждански дела в края на проверявания период,
31.12.2021г. е увеличена   с 19 дела, спрямо началото на периода
01.01.2020г.
          Висящността по наказателни дела в края на проверявания период,
31.12.2021г. е увеличена  с 4 дела, спрямо началото на периода
01.01.2020г. Повишената висящност е обоснована от обявената в
страната епидемиологична обстановка и от непопълнения съдийски
щат.

6. Административно-деловодна дейност и организация на
работата

Административно-деловодната дейност на Районен съд –
Етрополе е добре организирана от административния ръководител на
съда, съдия Цветомир Цветанов. 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
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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
Делата са образувани в деня, на постъпването на книжата в съда

и своевременно докладвани на съдебния състав. Съдът се произнася
незабавно след разпределението на делата по редовността на исковите
молби и съответно размяната на книжа по чл. 131 от ГПК. По същия
начин съдът се е произнасял 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 съдебния състав. Делата не се отлагат
безпричинно. Определенията по чл. 140 от ГПК съдържат проекти за
доклади, което повлиява кратката  продължителност на разглеждането
на делата.  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.
Постановяването на определения за отменен ход по същество е
изключение.
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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 законови
срокове  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. Решенията се постановяват в срока по чл. 316 от ГПК.

4. Приключване на делата
През проверявания период в РС-Етрополе не бяха установени

съдебни решения, постановени извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК.

          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 80 на  сто.

7. Производство по въззивни жалби
Постъпилите по делата въззивни жалби са администрирани

своевременно. Незабавно след изтичане на срока за отговор, делата са
изпращани на горестоящия съд.
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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.

Неприключено е 1 дело , образувано преди 01.01.2020г., което е
спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК. Делото е администрирано
редовно. Не бяха установени други спрени дела извън посоченото.

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
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
Проверката на единственото дело по чл.390 от ГПК, което се

намираше в съда установи, че съдът се произнася в срока по чл.395,
ал.2 от ГПК. Съдът е отхвърлил молбата. С оглед на ограниченият брой
дела по чл.390 от ГПК, проверката не установи дали съдът спазва
разпоредбата на  чл.390, ал.3 от ГПК, както и прилагането на
практиката на ВКС въведена с Тълкувателно решение № 6 от
14.03.2014 г. на ВКС, по тълк.д. № 6/2013г. на ОСГТК.
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          9.3. Други частни граждански дела
          Частните граждански дела извън заповедните и обезпечителни
производства са разглеждани без забавяне. Всички дела са приключени
своевременно. Но по делата, отнасящи се до защита интересите на
малолетни и непълнолетни лица не са изисквани и прилагани социални
доклади от Дирекция „Социално подпомагане”, нито са   призовавани
техни представители, съобразно разпоредбата на чл. 15, ал. 6 от ЗЗДт.

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

разглеждането и решаването на делата в Районен съд – Етрополе.

ІV. ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
При извършване на проверката в Районен съд – Етрополе не се

установиха дела с особен обществен интерес.

           V. ОТВОДИ
В Районен съд - Етрополе се води на хартиен носител регистър

на отводите по граждански и наказателни дела. За 2020г. са
постановени 12 отвода. За  2021г. са постановени 10 отвода. Правното
основание на всички отводи е разпоредбата на чл.22, ал.1, т.2 от ГПК.
Отводите са обосновани, предвид съпружеската връзка на проверения
съдия Цветомир Цветанов с процесуалния представител на страна по
делата.

VІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИ ОТ ПРЕДИШНИ
ПРОВЕРКИ НА ИВСС

Отправените препоръки с Акт по заповед № ПП-01-
46/08.06.2015г. на главния инспектор на ИВСС за комплексна планова
проверка по граждански дела на РС-Етрополе са изпълнени.
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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 – Етрополе 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:

1. И.ф.  Председателят  на Районен съд – Етрополе, съдия
Цветомир Цветанов, да се запознае с констатациите, изводите и
препоръките по настоящия Акт;

2. Съдия Цветомир Цветанов да съобрази практиката си
по охранителните производства по Семейния кодекс, относими
към правата на малолетни и непълнолетни  с разпоредбата на
чл.15, ал.6 от Закона за закрила на детето.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ:

Настоящият акт да се изпрати на Председателя на Районен
съд-Етрополе, съдия Цветомир Цветанов, който в едномесечен



cpOK oT noJlyqaBaHeTo My II3IIbJIHII [pe[OpbKIITer 3a KOeTo yBeAoMIl

fJraBHrq rrHcrreKTop Ha l{Hcrrer$opaTa KbM BCC.

C.rreA u3TrrqaHe Ha cpoKa rro qJr. 58, a.u. 3, urp. 2-po 3CB - rpr
JIIIIICa Ha IIOCTbTIITJTU Bb3pa]r(eHllfr) A rrpll nocTbIrItJIII TaKrrBa - c.ireA

rrpol.|3HacflHero Ha fJraBH[Iq [Hc[eKTop Ha I4BCC rro Tqx, Korrue oT
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cbBeT Ha eJIeKTpoHeH HOCTTTeJI.
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