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                     Проверката в РАЙОНЕН СЪД – СЛИВНИЦА по гражданските 
дела е извършена в изпълнение на Заповед № 152/03.11.2010 год. на 
главния инспектор на ИВСС, издадена на основание чл. 58, ал. 1 ЗСВ и 
съобразно плана за провеждане комплексна планова проверка от ИВСС в 
съдилищата от съдебния район на ОКРЪЖЕН СЪД- гр. София. 
                     Проверката бе извършена  на 16.11.2010 г. и на 17.11.2010 год. 
от инспектор МАРИЯ КУЗМАНОВА и експертите: ИРИНА ЦАЧЕВА  и 
АДРИАНА ТОДОРОВА. 
                     Обхватът на проверката включва дейността на РС - Сливница 
по образуването и движението на гражданските дела за периодите 
01.01.2009 – 31.12.2009 год. и 01.01.2010 г. – 31.03.2010 год.  
                     Съгласно изготвения план, на проверяващите бяха 
предоставени справки от електронната деловодна система, годишния 
доклад на съда за 2009 год. със статистическите таблици и отчети и 
произволно посочени граждански дела, проверени на място.  
                     По щатно разписание, през 2009 г. съдът има 6 съдийски 
бройки, 1 държавен съдия изпълнител и 1съдия по вписванията. 
Председател на съда е ГЕОРГИ НИКОЛОВ, встъпил на 12.03.2009 г., 
избран с протоколно решение на ВСС № 9 от 25.02.2010 год. Преди 
избирането му е бил съдия в РС - Своге, близо 6 години. Районните съдии: 
АКСИНИЯ АТАНАСОВА, КРИСТИНА ТОДОРОВА, ДОРА 
МИХАЙЛОВА, АНГЕЛИНА ГЕРГИНСКА, МАРИЯНА МАРКОВА са с 
дългогодишен съдийски стаж.    
                     През 2009 г. и 2010 год., част от съдиите излизат в отпуск или 
командировка: съдия КРИСТИНА ТОДОРОВА - в отпуск поради 
бременност и раждане от 15.04.2009 год. до 13.09.2010 год., съдия 
МАРИЯНА МАРКОВА - съгласно Заповед № К-160/16.04.2009 год. на 
Председателя на АС - София е  била командирована, считано от 07.05.2009 
год. до 07.11.2009 год. в РС - София. Със Заповед № К–301/29.09.2010 г. на 
председателя на ОС-София, съдия МАРИЯНА МАРКОВА е 
командирована в РС-Самоков за срок от 01.10.2010 год. до 01.01.2011 год. 
Предстои командироване на съдията ДОРА МИХАЙЛОВА в СРС от 
01.12.2010 год. за повече от три месеца, видно от разменените съгласия по 
чл. 81, ал. 4, във вр. с ал. 2 и по чл. 227, ал. 1 ЗСВ от председателите на РС 
- София и РС – Сливница.   
          Съдиите не са специализирани по материя, разглеждат 
граждански и наказателни дела, структурирани  в шест състава от 2006 год. 
насам:  
                   І-ви  граждански /наказателен/  състав – ДОРА МИХАЙЛОВА   
                   ІІ-ри граждански /наказателен/  състав – КРИСТИНА 
ТОДОРОВА 
                   ІІІ-ти граждански /наказателен/ състав – АКСИНИЯ 
АТАНАСОВА  
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                   ІV-ти граждански /наказателен/ състав–  ГЕОРГИ НИКОЛОВ   
                   V-ти граждански /наказателен/ състав –  МАРИЯНА МАРКОВА  
и 
                   VІ-ти граждански /наказателен/ състав - АНГЕЛИНА 
ГЕРГИНСКА. 
                   Със Заповед № 33/15.04.2009 год. са посочени конкретни 
наказателни и граждански дела на съдия ТОДОРОВА, а със Заповед № 
38/28.04.2009 год. – наказателни и граждански дела на съдия МАРКОВА, 
които се поемат за разглеждане от председателя НИКОЛОВ. Съдия 
ТОДОРОВА, по време на отпуската и съдия МАРКОВА, по време на 
командироването, са изключени от „случайното разпределение на делата”.  
                     През първото тримесечие на 2010 год. съставите са били пет. 
                     От административния персонал на съда, двамата съдебни 
деловодители са натоварени с организацията по образуването на 
гражданските и  наказателните дела. 

           Съдебните секретари по щат са 5 и влизат в заседание 
съобразно двете съдебни зали и изготвения график на съставите. 

                   
 

                       І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА 
ДЕЙНОСТ      

 
                     Административното ръководство на РС - Сливница се 
осъществява от председателя НИКОЛОВ, съобразно изискванията на чл. 
80 ЗСВ. 
                     Заседанията на съставите са по график – два дни седмично. За 
дежурствата, председателят ежемесечно изготвя график и всеки съдия, в 
рамките на календарната седмица, поема всички дежурства, включително и 
през почивните дни /мерки и незабавни процесуални действия по 
наказателни дела/. По дежурства се разпределят делата по ЗЗДН, 
разрешенията за теглене детски влог и разпоредителните сделки при 
непълнолетни.   
                    По време на съдебната ваканция, съдиите в отпуск се 
изключват от бързите производства по чл. 310 ГПК, заповедните 
производства, обезпеченията по чл. 389 и чл. 390 ГПК и делата по ЗЗДН.   
                     През 2009 год., върнатите граждански дела от горните 
инстанции, са докладвани на председателя, който нанася индекса за 
резултата от инстанционната проверка, след което делото се докладва само 
на съдията, произнесъл акта, преди внасянето му в архив.   
                    През 2009 год. е  проведено общо събрание на съдиите и 
съдебните служители по организационни въпроси, протоколирано.   
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                    През 2009 год. са провеждани неформални обсъждания между 
съдиите, относно противоречивата съдебна практика, както по 
наказателните така и по гражданските дела.   
                    Всички съдии са преминали семинарно обучение по проекта на 
ОПАК – Софийски окръжен съд и второ, отново организирано от 
Софийски  окръжен съд, във връзка с проблеми по ГПК. Съдиите 
Гергинска и Атанасова са участвали през 2009 год. и в обучения на НИП.                     
 
 

        ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И 
ДВИЖЕНИЕТО  НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
                     А. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО  
 
         РС – Сливница е пилотен съд по програма ФАР и на 01.04.2006 
год. е инсталирана и действаща деловодната ”Система за Управление на 
Съдебните Дела ” /СУСД/  на ”СИМЕНС” АД.  Въвеждането на данните 
става  с входиране на постъпващите книжа, сканирането им, впоследствие 
въвеждане на всички документи по образуваните дела от деловодителя и 
съд. секретар, придружено със сканирането им, включително документи по 
образуваното дело /молби, протоколи от с.з., експертизи, актове на 
съдията/ от деловодителя и съдебния секретар. От 01.01.2006 год. и 
понастоящем, всички деловодни книги се водят едновременно на 
електронен и на хартиен носител.  
                    Постъпващите в съда книжа се приемат в деня на постъпването 
им  и се въвеждат най-напред в електронната деловодна система, след 
което се вписват с номер, дата и подпис във входящия дневник. Исковите 
молби и молбите, по които се образуват дела се докладват на председателя 
за определяне докладчика на принципа на случайния подбор. Проверката 
по редовността на ИМ се извършва от съдията докладчик и при 
нередовност, с разпореждане, се оставя без движение с конкретни 
указания.  След  изпълнение указанията за отстраняване нередовността се 
образува гражданско дело и се описва в деловодните книги и азбучника. 
                    Подреждането и съхранението на гражданските дела е съгласно 
ПАРОАВАС. Гражданските дела са оборудвани с контролни листове. 
Делата по които тече срок за извършване процесуалните действия /срока  
по чл. 131 ГПК, допълнителния  срок по чл. 144 ГПК и др./ са подредени 
на отделна лавица и ежедневно се проверяват за да се докладват. 
            При проверка на деловодните книги се установи, че всички 
книги се водят за повече от една календарна година:  
            - входящият дневник се води за 2009 год. в електронен вид и на 
хартиен носител в книга, започната 2007 год. и продължила в две поредни 
книги за 2009 год. Вписват се всички книжа, по които се образуват 
граждански и наказателни дела, с отразени 2841 вписвания. Воденият на 
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хартиен носител входящ дневник се приключва съобразно изискванията на 
чл. 43 ПАРОАВАС;   
             - изходящия дневник се води на хартиен носител от 2005 год. 
насам, в една книга, с отразяване съдържанието на изходящите дела и 
книжа с отразени за 2009 год. – 192 вписвания; 
                    - постъпилите книжа, по които не се образуват дела и 
изходящите документи, се подреждат в отделни папки, съгласно чл. 11, т. 6 
ПАРОАВАС, от административния секретар; 
                    - азбучният указател за гражданските дела се води по азбучен 
ред, с описани трите имена на ищците, на ответниците и на ЮЛ и се 
отразява номер на образуваното гр. дело; 
            - описната книга за гражданските дела е започната през 2007 
год., продължила до 08.09.2009 г. и  втора - приключила на 29.12.2009 г., 
води се по образец. През 2009 год. са вписани новообразувани – 540 
граждански дела. Правилно се попълват  графите, с изключение на 
графите: „резултат от делото” -  вписва се: „уважава”, или „отхвърля”, или 
„издава ЗИ и ИЛ”, или процесуалното действие – „прекратяване”, без да се 
сочи резултат, съгласно диспозитива на съдебния акт. В графа: „резултат 
от инстанционната проверка” – отразява се като: „потвърждава” или 
„отменя”. В графа – „решение” - продължава да се изписва номер на 
решението от подреждането му  в регистъра по чл. 58а, ал. 4 ПАРОАВАС 
/отм./, независимо от отпадналото изискване; 
            - книгата за откритите съдебни заседания /срочна книга/  е  
обща и в нея се отразяват заседанията на всички граждански състави. През 
2009 год., насрочените граждански дела в открито с.з. са 588. Всички 
графи се водят правилно, с вписване датата на решението, съгласно чл. 
236, ал. 1, т. 1 ГПК, респективно в случай на прекратяване – датата на 
определението в с.з. В   графа 13 се вписва датата на предаване делото или 
решението в деловодството от секретаря с подпис. Констатираха се редица 
дела, по които датата на решението е различна от датата на обявяването му 
в книгата, всички постановени от  съдия МАРКОВА: в с.з. на 15.01.2009 
год., съд. акт по гр.д. № 336/2008 г. е с дата 15.01.2009 год., а е обявен на 
27.01.2009 год; съд. акт по гр.д. № 339/2008 год. е с дата 15.01.2009 год., а 
е обявен на 27.01.2009 год.;  в с.з. на 16.02.2009 год.,  съд. акт по гр.д. № 
49/2008 год. е с дата 16.03.2009 год., а е обявен на 06.08.2009 год.; в с.з. на 
17.03.2009 год. съд. акт по гр.д. № 177/2008 год. е с дата 17.03.2009 год., а 
е обявен на 06.08.2009 год. и др. Диспозитивите на решенията са изписани 
подробно и четливо, в голяма част са сканирани и залепени;  
            - книгата за разпоредителните и закрити заседания е обща за 
всички състави. През 2009 год. са отразени 307 бр. закрити заседания и 
резултатът от тях по ч.гр.д. и по ч.н.д. Вписват се определенията: за 
прекратяване производството по делото, за обезпечение на иска, за 
назначаване особен представител, издадените заповеди за изпълнение и 
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обезсилените заповеди за изпълнение по заповедните производства. 
Вписват се  и одобренията за претърсване и изземване по  чл. 161, ал. 2 
НПК;   
                    -  регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 ГПК за 
2009 г. е в три тома. Подредени са всички 228 бр. съдебни решения, 
постановени по искови производства. Всяко решение съдържа по два 
номера, единият от поредността на вписването му в срочната книга и 
втория от подреждането му в регистъра по чл. 235, ал. 5 ГПК;   
                     - в РС - Сливница  не се води разносна книга, с оглед 
изискванията на чл. 40 ПАРОАВАС; 
                    - книгата за получените и върнатите призовки се води 
правилно, с отразяване датата на получаване призовките, номер на делото, 
съдът който я е изпратил, лицето комуто следва да се връчи, датата на 
връчването и датата на връщането  им; 
                    - календарът за заседанията отразява всички заседания на 
съставите - наказателни и граждански,  съставян ежемесечно;  
                    - архивната книга за гражданските дела се води от 2008 год. 
насам. През 2009 год. са отразени като архивирани 602 бр. дела. При 
проверката на архивираните дела се установи, че  страниците се 
номерират, но в делото няма стикер с отбелязване на брой страници и 
подпис, съгласно изискванията на чл. 69, ал. 3 ПАРОАВАС; 
                    - в РС – Сливница, водения регистър по ЗЗДН е започнат на 
29.07.2005 год. През 2009 год. са отразени 17 дела. 
                 
 
                       Б. ОБРАЗУВАНЕ  НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА  
 
                      Гражданските дела, първо се докладват за разпределение на 
административния ръководител, след това на съдията докладчик, който  
проверява редовността на ИМ и допустимостта на иска. Нередовните ИМ 
се оставят без движение от докладчика и след изпълнение указанията се 
образуват. Този неправилен начин на образуване на делата продължава и 
понастоящем. При проверката се установи, че ежедневно са докладвани 
съдебните книжа, съобразно реда на вписването им във входящия 
регистър, за електронното разпределение и дата на определяне  докладчика 
по делото.  
                      Принципът на случайния подбор на разпределение на делата е 
инсталиран  на компютъра на председателя НИКОЛОВ и впоследствие, 
достъп до програмата е осигурен и на съдия АТАНАСОВА, за 
разпределението в отсъствие на председателя, съгласно Заповед № 
30/08.04.2009 год. След  всяко разпределение се прави протоколна 
разпечатка за избора на докладчика  и  се поставя към всяко дело. При 
проверка на протоколите по делата, съпоставено със справка от файл 
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„Архив” на системата за случайния избор, не се установи  нарочна смяна 
на вече разпределено дело.  
                      Делата по бързите производства, делата по ЗЗДН, делата по 
ЗЗДет. не са обозначени с жълт етикет, съгласно изискванията на чл. 92, ал. 
5 ПАРОАВАС.    
              
 
                      В. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ  ДЕЛА 
 
                      През 2009 год. в PC – Сливница  са постъпили 540 бр. гр. 
дела, останали несвършени от предходни години 141 бр. дела, или общо за 
разглеждане 681 бр. дела. Свършените дела през 2009 год. са 515  бр., от 
тях със съдебен акт - 478 бр. и прекратени 37 бр. От общия брой свършени 
дела в срок до 3 месеца са приключили - 376 дела. Несвършени към 
31.12.2009 г. – 166 бр. Като материя преобладават делата по чл. 410 и 417 
ГПК /заповедното производство/, делата по СК, облигационните искове, 
вещни искове, делбени дела. 
 
                       
                  - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ  

                  
                  При проверката се установи, че делата най-често са отлагани 
поради нередовна процедура по призоваване на страните, непредставяне в 
срок заключенията на вещите лица, несвоевременно внасяне на депозит по 
допуснати експертизи, искания на страните за допълнителни експертизи, 
конституиране на нови страни и др.  
                    
 
                    - ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 
ДЕЛАТА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ – образувани преди 
01.01.2009 г., както и след 01.01.2009 год. и неприключили към 
31.12.2009 г.  
 
             В изготвената справка за дела, образувани след 01.01.2009 год. 
и неприключили към 31.12.2009 год. са посочени  126 бр. дела, като 59 бр. 
дела са образувани след 15.10.2009 г. Несвършените граждански дела, 
образувани преди 01.01.2009 г. и неприключили към 31.12.2009 г. са 39 бр., 
като 24 от тях са с предмет делба. 

          От проверката на случайно избрани дела се установи следното:  
                    - гр.д. № 326/2007 год., обр. на 24.10.2007 год., по жалба срещу 
адм. акт, на доклад на съдия ГЕРГИНСКА. На 06.12.07 г. е проведено 
първото с.з. В с.з. на 07.02.2008 г. е даден ход на делото по същество. С 
определение от 28.02.08 г. съдът е отменил дадения ход по същество, тъй 
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като в срока за произнасяне е установил, че делото не е изяснено от 
фактическа страна. Проведени са с.з. на: 21.04.08 г. - не е даден ход на 
делото; 29.05.08 г., 17.09.08 г., 26.11.08 г. и 02.02.2009 г., когато е даден 
ход по същество. Решението е обявено на 30.03.09 г.; 
      - гр.д. № 295/2005 год., обр. на 17.10.2005 год., делба, на 
доклад на съдия МИХАЙЛОВА. Първото с.з. е било на 08.12.05 г. През 
2006 г. са проведени 5 с.з.: 07.02.06 г., 30.03.06 г., когато е даден ход по 
същество. Решението по първа фаза на делбата е постановено на 
08.05.2006 г. По втора фаза на делбата са проведени с.з. на: 17.10.06 г., 
06.12.06 г., 21.02.2007 г., 19.04.07 год., 11.06.07 г., 25.09.07 г., 19.11.07 г. 
През 2008 г. са проведени с.з. на: 21.01.08 год., 17.03.08 г., когато делото е 
изпратено на ОС „Земеделие и гори” – гр. Божурище за изпълнение на 
процедурата на чл. 7, ал. 3 ЗСПЗЗ. През 2009 г. е продължило 
разглеждането на делото, на 13.01.09 г. е проведено с.з. и в с.з. на 11.02.09 
г. съдът е одобрил постигната спогодба между страните; 

          - гр.д. № 59/2009 год., обр. на 20.02.2009 год., на доклад на 
съдия ГЕРГИНСКА, иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. ИМ е подадена на 14.05.2008 
г., оставена без движение с указания. Изд. са СУ. На 16.10.08 г. е 
разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника, чийто отговор е 
представен на 25.11.08 г. На 20.02.2009 г. е образувано делото, когато е 
постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад. 
Първото с.з. е проведено на 01.04.09 г. Проведени са с.з. на 25.05.09 г., 
10.06.09 г., 09.09.09 г., 07.10.09 г., 09.12.09 г., 15.02.2010 г. Делото е 
отлагано за изготвяне на графологична експертиза и изготвяне назначена 
тройна експертиза. В с.з. на 29.03.10 г., на осн. чл. 229 , ал. 1 т., 4 ГПК 
съдът е спрял производството по делото. Изисквани са периодични 
справки за хода на наказателното производство. Гражданското дело е 
присъединено към наказателното. По въззивна жалба срещу присъда от 
07.10.10 г., предстои изпращане на делото в ОС – София; 
  - гр.д. № 94/2009 год., обр. на 25.03.2009 г., по чл. 87, ал. 3 
ЗЗД, на доклад на съдия МАРКОВА, след това съдия НИКОЛОВ. ИМ е 
подадена на 28.11.2008 г., оставена без движение. На 02.02.2009 г. са 
изпратени преписи от ИМ на ответниците, а отговора от тях е получен на 
18.03.09 г. Делото е образувано на 25.03.09 г., постановено е 
определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад и е насрочено 
с.з. на 18.05.09 г., отложено поради нередовна процедура по призоваване. 
В с.з. на 01.07.09 г., е даден ход на устните състезания. В хода за 
произнасяне съдът е отменил хода по същество и е спрял производството 
по делото, до приключване на преюдициално производство - образувано по 
молба за ограничаване на дееспособността на страна по делото – чл. 229, 
ал. 1, т. 4 ГПК. На 3 месеца са изисквани справки за движението на 
преюдициалното дело;  
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  - гр.д. № 52/2009 год., обр. на 17.02.2009 г., иск по чл. 109 ЗС, 
на доклад на съдия ГЕРГИНСКА. ИМ е подадена на 03.02.09 г., оставена 
без движение.Делото е образувано на 17.02.09 г. и е изпратен препис от 
ИМ на ответника, представил отговор на 30.03.09 г. С разпореждане без 
дата, съдът е насрочил делото на 17.06.09 год. и поради конституиране нов 
ответник, не е даден ход на делото. Отговорът от ново конституирания 
ответник е представен на 20.07.09 г. Проведени са с.з. на: 14.09.09 г., 
30.09.09 г. – даден е ход, назначена е експертиза; 25.11.09 г., 01.02.2010 г., 
22.03.10 г., 17.05.10 г. – не е даден ход на делото; 09.06.10 г. – проведен 
разпит на свидетели, наложена е глоба на Кмета на община „Божурище”, 
поради неизпълнени указания на съда; проведени са с.з. и на 20.09.10 г., 
29.10.10 г., отложено за 22.11.10 г.; 
  - гр.д. № 66/2009 год., обр. на 09.03.2009 г., по чл. 113 ЗС, на 
доклад съдия АТАНАСОВА. ИМ е подадена на 08.08.08 г., оставена без 
движение. На 05.09.09 г. е представена молба за изд. на СУ. На 25.09.09 г. е 
представена молба–уточнение, оставена отново без движение. На 31.10.08 
г. е представена отново молба-уточнение, на 05.11.08 г. е разпоредено 
вписване на ИМ – вписана на 28.11.08 г. На 29.12.08 г. е изпратен препис 
от ИМ на ответника. Делото е образувано на 09.03.2009 г., постановено е 
определението по чл. 140 ГПК с проект за доклад. Първото с.з. е било на 
12.05.09 г., когато на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК съдът спира 
производството по делото. На 2 – 3 месеца са изисквани справки за 
движението на преюдициалното дело. На 15.11.10 г. производството по 
делото е възобновено, насрочено за разглеждане на 25.01.2011 г.;  
  - гр.д. № 53/2009 год., обр. на 17.02.2009 г., по чл. 415 ГПК, на 
доклад на съдия ГЕРГИНСКА. ИМ е подадена на 09.02.09 г., на 17.02.09 г. 
е разпореждането за образуване, изпратен е препис от ИМ на ответника. 
Съобщението върнато в цялост, ИМ оставен без движение с указания до 
ищеца за актуален адрес. На 05.06.09 г. е подадена молба за изд. на СУ, 
която е уважена. На 01.07.09 г. е подадена молба за удължавана на срока, 
на 20.07.09 г. е представена молба с изпълнени указания. На 26.08.09 г. е 
постъпил отговора на ответника. На 20.10.09 г. е постановено 
определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад и делото 
насрочено в с.з. на 25.11.09 г., когато е даден е ход на устните състезания. 
Решението е постановено на 22.12.2009 г.; 
  - гр.д. № 7/2009 год., обр. на 08.01.09 г., делба, на доклад на 
съдия АТАНАСОВА. ИМ е подадена на 17.07.2008 г., оставена без 
движение. На 04.09.08 г. е подадена молба-уточнение, отново без 
движение. На 23.09.08 г. е подадена втора молба-уточнение и тя е оставена 
без движение. На 29.09.08 г. е представена трета молба-уточнение. На 
15.10.08 г. е изпратен препис от ИМ на ответника, чийто отговор е 
представен на 12.11.08 г. Делото е образувано на 08.01.2009 г., 
постановено е определението по чл. 140 ГПК с проект за доклад и е 
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насрочено в с.з. на 10.03.09 г. В с.з. на 12.05.09 год., съдът е докладвал 
молба от ищците за отказ от иска и е прекратил производството; 
  - гр.д. № 19/2009 год., обр. на 21.01.2009 г., по чл. 124 ГПК, на 
доклад на съдия МИХАЙЛОВА. ИМ е подадена на 06.10.08 г., оставена без 
движение. На 01.12.08 г. е разпоредено да се връчи препис от ИМ на 
ответника. Делото е образувано на 21.01.09 г., постановено е 
определението по чл. 140 ГПК, с проект за доклад.  С.з. са проведени на: 
16.03.09 г., 27.04.09 г. и на 09.06.09 г., когато е даден ход на устните 
състезания. Решението е обявено на 23.06.2009 г.; 
  - гр.д. № 197/2008 год., обр. на 07.07.2008 г., по чл. 14, ал. 4 
ЗСПЗЗ, на доклад на съдия МАРКОВА, след това съдия НИКОЛОВ. ИМ е 
подадена на 28.05.08 г., оставена без движение. На 10.06.08 г. е 
представена молба-уточнение, отново оставена без движение, изискана е 
сл. справка за адрес на ответник – по делото са конституирани 32-ма 
ответници. Делото е образувано на 07.07.08 г. и е насрочено в с.з. на 
30.09.08 г. Проведени са с.з. на 15.12.08 г., 16.02.2009 г., 17.04.09 г., 
15.06.09 г., 23.09.09 г., 23.09.09 г., 13.11.09 г., 27.01.2010 г., 31.03.10 г., 
когато е даден ход на устните състезания. Решението е постановено на 
03.05.10 год.; 
  - гр.д. № 26/2007 год., обр. на 29.01.2007 г., по чл. 14, ал. 4 
ЗСПЗЗ, на доклад на съдия ГЕРГИНСКА. ИМ е подадена на 17.01.07 г. 
Първото с.з. е било на 13.03.07 г. На 26.09.07 г., съдът е прекратил 
производството по делото и върнал ИМ, поради неизпълнени указания. 
СОС с определение от 18.02.08 г., по в.ч.гр.д. № 135/2008 г. е отменил 
определението за прекратяване и е върнал делото за продължаване на 
съдопроизводствените действия. С разпореждане от 14.03.08 г., съдът е 
оставил ИМ без движение, с указания. На 25.04.08 г. е представена молба-
уточнение, на 23.12.08 г., ИМ отново е оставена без движение. През 2009 г. 
са постъпвали няколко молби, давани са указания, частично изпълнени. С 
определение от 22.04.10 г., съдът е спрял производството по делото, на 
осн. чл. 182, ал. 1, б. „б” ГПК (отм.). На 14.10.10 г. е постъпила молба за 
изд. СУ, уважена.  
 

  От проверените на случаен принцип дела се установи, че от 
подаването на ИМ до образуването на делото минават от 2 до 6 месеца, 
като през това време се извършват различни процесуални действия – 
издаване на СУ, преписки с общини и др. Едва след отстраняване 
нередовността на ИМ, съдията докладчик образува дело. Има случаи, 
когато докладчикът образува дело едва след представяне отговора на 
ответника.  

Основна причина, производствата да продължат над три 
месеца е отлагане на делото, поради нередовно призоваване на страните 
и за събиране допуснатите от съда доказателства - изготвяне на 
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експертизи (вкл. и тройни), изслушване на свидетели, спиране на 
производството и др.  

Проверката констатира, че от постъпване на отговора на 
ответника или изтичане срока за това до постановяване на 
определението по чл. 140 ГПК минават между 10 и 40  дни, в изолирани 
случаи и повече – гр.д. № 59/2009 г. – близо 3 месеца.  

 От образуваните през 2009 г. дела, 36 бр. са свършени над 3 
месеца, но независимо от сравнително малкия брой дела, може да се 
направи извода, че по някои дела производството е могло да приключи и в 
по-кратки срокове. 

 
                                      
                      ОБЯВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ИЗВЪН СРОКА по чл. 
235, ал. 5, изр. първо ГПК  
 
    Обявените съдебни актове извън срока, визиран в чл. 235, ал. 
5, изр. първо ГПК са: през 2009 г. - по 32 дела,  а през първото тримесечие 
на 2010 г. – по 13 дела, като в повечето случаи, забавата е в рамките на 
няколко дни. В изолирани случаи, забавата е от 2 до 6 месеца: 
   - гр.д. № 234/2007 год., обр. на 28.06.07 год., по чл. 108 ЗС  на 
доклад на съдия МАРКОВА, след това съдия НИКОЛОВ. В с.з. от 
17.02.2010 год. е даден ход на делото по същество, съд. акт е обявен на 
14.05.2010 г.; 
   - гр.д. № 233/2009 год., обр. на 19.06.2009 г., по чл. 422 ГПК, 
на доклад на съдия ГЕРГИНСКА. На 22.03.2010 г. е даден ход по 
същество, решението е обявено на 01.06.2010 г.; 
                     - гр.д. № 286/2008 год., обр. на 04.11.2008 г., на доклад на 
съдия НИКОЛОВ. На 19.02.2010 год. е даден ход на делото по същество, 
решението е обявено на 04.06.2010 г.; 

- гр.д. № 29/2009 год., обр. на 05.02.2009 г., по чл. 422 ГПК, на 
доклад на съдия ГЕРГИНСКА. На 30.03.2009 год. е даден ход на делото по 
същество, решението е обявено на 12.06.09 г.; 

- гр.д. № 279/2008 год., обр. на 23.10.2008 г., на доклад на 
съдия МАРКОВА. На 23.01.09 г. е даден ход по същество, решението е 
обявено на 29.06.09 г.; 

- гр.д. № 49/2008 год., обр. на 12.02.2008 г., на доклад на съдия 
МАРКОВА. На 16.02.09 г. е даден ход по същество, решението е обявено 
на 06.08.09 г.; 

- гр.д. № 177/2008 год., обр. на 12.06.2008 г., на доклад на 
съдия МАРКОВА. На 17.03.09 г. е даден ход по същество, решението е 
обявено на 06.08.09 г. 
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  Магистратите от РС - Сливница, с оглед неголемия обем на 
разглежданите граждански дела, следва да проявят стремеж за спазване 
разпоредбата на чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК. 
                                    

            ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  
 

                      От извършената проверка по срочната книга и от 
предоставените справки се установи, че през 2009 год. 7 дела са с отменен 
хода по същество, а през първото тримесечие на 2010 г. - 5 дела. 
Проверката на случайно избрани дела, установи: 
                      - гр.д. № 249/2008 год., обр. на 09.09.2008 год., по чл. 124, ал. 
1 ГПК, на доклад на съдия АТАНАСОВА. В с.з. от 10.03.2009 г. е даден 
ход на делото по същество. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че 
делото не е изяснено от фактическа страна и в з.з. на 18.03.09 г. е отменил 
дадения ход по същество. Проведени са с.з. на 21.04.09 г. и на 16.06.09 
год., когато съдът е дал ход на устните състезания. Решението е обявено на 
25.06.09 г.; 
    - гр.д. № 245/2009 год., обр. на 02.07.2009 год., по чл. 14, ал. 3 
ЗСПЗЗ, на доклад на съдия АТАНАСОВА. В с.з. от 26.01.2010 год. е даден 
ход на делото по същество. В срока за произнасяне, съдът е констатирал, 
че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което с определение 
от 25.02.10 г. е отменил дадения ход по същество. Проведени са с.з. на 
06.04.10 г. и на 01.06.10 год., когато е даден ход по същество. Решението е 
обявено на 29.06.10 г.; 
    - гр.д. № 261/2002 год., обр. на 03.09.2002 год., делба, на 
доклад на съдия АТАНАСОВА. В с.з. от 16.03.10 г. е даден ход на делото 
по същество. В срока за произнасяне, съдът е констатирал, че делото не е 
изяснено от фактическа страна, поради което с определение от 09.04.10 г. е 
отменил дадения ход по същество на делото. Проведени са с.з. на 25.05.10 
г., 30.08.20 г., 26.10.10 г., отложено за 21.12.2010 г.; 
     - гр.д. № 104/2010 год., обр. на 08.02.2010 год., по чл. 50 СК, 
на доклад на съдия МИХАЙЛОВА. В с.з. от 23.03.10 год. е даден ход на 
делото по същество, с искане съдът да одобри представеното 
споразумение. В срока за произнасяне, съдът е констатирал, че липсват 
доказателства за процесния автомобил, за който страните са постигнали 
съгласие, поради което с определение от 19.04.10 г., съдът е отменил 
дадения ход по същество на делото. В с.з. на 10.06.10 г., съдът е одобрил 
представеното споразумение заедно с уточненията; 
    - гр.д. № 121/2007 год., обр. на 12.04.07 г., делба, на доклад на 
съдия МИХАЙЛОВА. В с.з. от 27.10.2009 год. е даден ход на делото по 
същество. В срока за произнасяне, съдът е констатирал, че следва да се 
конституира още една страна, поради което с определение от 23.11.2009 г. 
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е отменил дадения ход по същество на делото. В с.з. от 11.02.10 г. е даден 
ход по същество, решението е обявено на 11.03.2010 г.; 
    - гр.д.№ 286/2008 год., обр. на 04.11.2008 г., по чл. 14, ал. 4 
ЗСПЗЗ, на доклад на съдия МАРКОВА, след това съдия НИКОЛОВ. В с.з. 
на 19.02.10 г. е даден ход по същество на делото (съдия Николов). В срока 
за произнасяне съдът е констатирал, че ищците нямат право да водят 
настоящото производство, поради което с определение от 02.04.10 г. е 
отменил дадения ход по същество и е прекратил производството, като 
недопустимо – обжалвано. С определение от 13.08.10 г., СОС е отменил 
определението за прекратяване и е върнал делото за продължаване на 
съдопроизводствените действия. 
                       
  Проверката констатира, че отмяна хода по същество е по 
инициатива на съда, с цел  изясняване делото от фактическа страна, 
поради не добра предварителна подготовка и проучване по делата от 
страна на съдия-докладчика.  
 
 
                    СПРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА – общо 6 дела 
 
                    Към момента на проверката, в РС – Сливница са спрени 
производствата по 6 дела. Проверката констатира:  
                    - гр.д. № 92/2008 год., обр. на 03.04.2008 год., по чл. 45 ЗЗД, на 
доклад на съдия ГЕРГИНСКА. С определение от 26.01.2009 г., съдът е 
спрял производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б. „д” ГПК (отм.). 
Изисквани са справки през месец, производството по делото е 
възобновено, насрочено за 29.11.10 г.; 
  - гр.д. № 329/2005 год., обр. на 21.11.2005 год.,  иск за делба, 
на доклад на съдия АТАНАСОВА. В с.з. от  23.05.2007 год. съдът е спрял 
производството по делото, на осн. чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК (отм.). 
Изисквани са периодично справки – на 1- 3 месеца за движението на 
преюдициалното дело;           - гр.д. № 64/2009 год., обр. на 04.03.2009 год., 
вещен иск, на доклад на съдия ГЕРГИНСКА. С определение от 24.06.09 г., 
производството по делото е спряно, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. 
Изисквани са справки за движението на преюдициалното дело през 1 – 3 
месеца.  
   
            При проверката на спрените дела се установи, че същите са 
администрирани своевременно от съдията-докладчик, като периодично е 
изисквана писмена справка по хода на преюдициалните дела.  
 
 
                    ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 390 ГПК   
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                    Дела, образувани по чл. 390 ГПК през 2009 год. - 1 бр., а през 
първото тримесечие на 2010 г. – НЯМА образувани дела по реда на чл. 390 
ГПК.  Проверката на делото установи:             
                     - ч.гр.д. № 457/2009 год., обр. на 12.11.2009 год., на доклад на 
съдия ГЕРГИНСКА. Делото е изпратено от СРС по подсъдност. С 
определение от същия ден, съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск, 
при условие, че бъде внесена гаранция и е указал, да се издаде 
обезпечителна заповед, след представяне на доказателство за внасянето й. 
Определил е 1-месечен срок за предявяване на иска. По делото не са 
представени доказателства за внесена гаранция и  не е издавана 
обезпечителна заповед.  
   

  От провереното едно дело, не може да се направи обобщен 
извод. Съдия Гергинска се е произнесла в деня на образуване на делото, но 
поради не внасяне на определената от съда гаранция, не е издадена 
обезпечителна заповед.  
 
 
            ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА 
ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 
 
   През 2009 г. в РС – Сливница са образувани и разгледани 12 
дела по ЗЗДет., а през първото тримесечие на 2010 год. са образувани 2 
дела. Проверката на случайно избрани дела, установи:  
  - гр.д. № 55/2009 год., обр. на 18.02.09 г., по чл. 26, ал. 1 
ЗЗДет., на доклад на съдия ТОДОРОВА. Първото с.з. е било на 05.03.09 г. 
В с.з. на 10.03.09 г., е даден ход на устните състезания, решението е 
обявено на 12.03.09 год.; 
           - гр.д. № 236/2009 год., обр. на 22.06.09 г., по чл. 28 ЗЗДет., на 
доклад на съдия АТАНАСОВА. Първото с.з. е било на 30.06.09 г., даден е 
ход по същество, решението е обявено на 30.06.2009 г.; 
  - гр.д. № 513/2009 год., обр. на 15.12.09 г., по чл. 26 ЗЗДет., на 
доклад на съдия МАРКОВА. Първото с.з. е било на 28.01.2010 г., даден е 
ход по същество, решението е обявено на 26.02.2010 г.; 
  - гр.д. № 14/2010 год., обр. на 11.01.2010 г., по чл. 28 ЗЗДет., на 
доклад на съдия НИКОЛОВ. Първото с.з. е било на 29.01.10 г., даден е ход 
по същество, решението е обявено на 01.03.2010 г.; 
  - гр.д. № 144/2010 год., обр. на 19.02.2010 г., по чл. 28 ЗЗДет., 
на доклад на съдия МИХАЙЛОВА. Първото с.з. е било на 11.03.10 г., 
когато е даден ход по същество, решението е обявено на 24.03.2010 г. 
 
                    Проверката установи, че делата, образувани  по реда на 
Закона за закрила на детето, са образувани в деня на постъпване на 
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молбите, съдиите са насрочвали делата за разглеждане в с.з. с 
разпореждане от същата дата. Не е спазвана разпоредбата на чл. 28, ал. 
3 ЗЗДет. – „съдът разглежда искането незабавно в о.с.з.”, но е проявяван 
стремеж за насрочване на първото с.з. в рамките на няколко дни. 
Съдиите са спазвали разпоредбата на чл. 28, ал. 4 ЗЗДет.  
 
 
                     ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА 
ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ 
 
   През 2009 г. в РС – Сливница са образувани и разгледани 9 
дела по ЗЗДН, а през първото тримесечие на 2010 г. – 3 дела. Проверката 
на случайно избрани дела, установи:  
  - гр.д. № 56/2009 год., обр. на 19.02.09 г., на доклад на съдия 
АТАНАСОВА. На същата дата (с.д.) е изд. заповед за незабавна защита. 
Първото с.з. е било на 17.03.2009 г. Проведени са с.з. на 24.03.09 г.и  
07.04.09 год., когато е постановено и решението на съда; 
  - гр.д. № 3/2010 год., обр на 06.01.2010 г., на доклад на съдия 
МАРКОВА. На с.д. е изд. заповед за незабавна защита. Първото с.з. е било 
на 28.01.10 г., когато е постановено решението; 
  - гр.д. № 53/2010 год. обр. на 18.01.10 г., на доклад на съдия 
МИХАЙЛОВА. На с.д. е изд. заповед за незабавна защита. Първото с.з. е 
било на 18.02.2010 г., когато е постановено решението. 
 
   Проверката установи, че по  делата, образувани по реда на 
ЗЗДН, са спазвани сроковете, визирани в закона.  В деня на постъпване на 
молбата съдът е издавал заповед за незабавна защита по чл. 18, ал. 1 
ЗЗДН и е насрочвал с.з. в срока, визиран в чл. 12, ал. 1 ЗЗДН - не по-късно 
от 30 дни. При  делата, по които е даден ход по същество, съдиите са се 
произнасяли с решение в открито заседание, съгл. чл. 15, ал. 1 ЗЗДН. 
  
 
                    БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА  по чл. 310 ГПК   
 
            През 2009 год. са  образувани 33 бр. дела по реда на чл. 310 
ГПК, а през първото тримесечие на 2010 г. – 10 дела.   
               Проверката на случайно избрани дела, установи:                          
                    - гр.д. № 4/2009 год., обр. на 05.01.2009 год., издръжка, на 
доклад на съдия ГЕРГИНСКА. ИМ е подадена на 23.10.2008 г. На 27.10.08 
г. е разпоредено изпращане препис от ИМ на ответника, чийто отговор е 
представен на 05.01.09 г., когато е образувано делото. Изготвен е доклад 
по чл. 312, ал. 1, т. 2 ГПК и е насрочено в с.з. на 23.01.2009 г., отложено, 
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поради нередовна процедура по призоваване на ответника. В с.з. на 
13.02.09 г. е даден ход, постигната е съдебна спогодба, одобрена от съда; 
                    - гр.д. № 448/2009 год., обр. на 09.11.2009 год., по чл. 150 СК, 
на доклад на съдия МИХАЙЛОВА. ИМ е подадена на 09.10.09 г., на 
12.10.09 г. е изпратен препис от ИМ на ответника, чийто отговор е 
представен на 09.11.09 г. На 09.11.09 г. е образувано  делото, изготвен е 
доклада по чл. 312, ал. 1, т. 2 ГПК и насрочено в с.з. на 26.11.09 г. - 
отложено поради нередовно призован ответник. Проведени са с.з. на 
02.02.2010 г. и на 11.02.2010 г., когато е даден ход на устните състезания. 
Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 25.02.10 г., като  
решението е постановено още на 19.02.2010 г.; 
                     - гр.д. № 38/2010 год., обр. на 15.01.2010 г., по чл. 344 КТ, на 
доклад на съдия АТАНАСОВА. ИМ е подадена на 15.01.2010 г., когато е 
образувано и делото, изпратен е препис от ИМ на ответника. Съобщението 
е получено от ответника на 08.02.10 г., но не е представен отговор. На 
09.03.10 г. е изготвен доклада по чл. 312, ал. 1, т. 2 ГПК и насрочено 
делото в с.з. на  30.03.10 г., когато е даден ход по същество. Съдът е 
обявил, че ще се произнесе с решение на 13.04.10 г., като  решението е 
постановено на 07.04.10 г.; 
  - гр.д. № 46/2010 год., обр. на 18.01.2010 г., по чл. 150 СК, на 
доклад на съдия МАРКОВА. ИМ е подадена на 03.12.2009 г., но е оставена 
без движение. На 15.12.09 г. е изпълнено указанието на съда – 
преподписване на ИМ. На 15.12.09 г. е изпратен препис от ИМ на 
ответника, а на 18.01.2010 г. е представен отговора. На 18.01.10 г. е обр. 
делото и е изготвен доклада по чл. 312, ал. 1, т. 2 ГПК. Първото с.з. е била 
на 08.02.10 г. – не е даден ход на делото. В с.з. на 22.02.10 г. е даден ход на 
устните състезания, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 
08.03.10 г. и на същата дата е постановен съдебния акт.  
   

          Проверката на делата, образувани по реда на бързото 
производство установи, че съдиите от РС – Сливница спазват 
кратките процесуални срокове, визирани в Глава двадесет и пета ГПК.  
 
 
                    ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА на чл. 410 и чл. 417 ГПК 
  
             През 2009 год. в РС – Елин Пелин са  образувани и решени  по 
реда на чл. 410 ГПК и по чл. 417 ГПК - общо 277 бр. заповедни 
производства. През първото тримесечие на 2010 год. са образувани 91 бр. 
дела по чл.410 ГПК и 116 бр. дела по  чл. 417 ГПК. Проверката на 
случайно избрани дела, установи:  
                    - ч.гр.д. № 114/2010 год., обр. на 10.02.10 г., по чл. 410 ГПК, на 
доклад на съдия ГЕРГИНСКА. Заявлението е постъпило на 08.02.2010 год.,   
Заповедта за изпълнение е издадена на 10.02.09 г. На 04.05.10 г., е 
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постъпило възражение. С разпореждане от 05.05.10 г. е указано на 
заявителя, че може в 1-мес. срок да предяви иск за установяване на 
вземането си, както и да представи доказателства за предявения иск в 
същия срок. По делото има доказателство за предявения иск; 
                    - ч.гр.д. № 4/2010 год., обр. на 06.01.2010 г., по чл. 410 ГПК, на 
доклад на съдия МАРКОВА. Делото е изпратено от СГС, получено в РС – 
Сливница на 06.01.2010 г., и е издадена заповедта за изпълнение. На 
21.01.10 г. е постъпило възражение, с разпореждане от 22.01.10 г. е указано 
на заявителя, че може в 1-мес. срок да предяви иск за установяване на 
вземането си, както и да представи доказателство за предявения иск. По 
делото е представено доказателство  че е  образувано  исково 
производство; 
           - ч.гр.д. № 278/2009 год., обр. на 28.07.2009 г., по чл. 410 ГПК, 
на доклад на съдия НИКОЛОВ. Заявлението е подадено на 23.07.09 г., 
заповедта за изпълнение е издадена на 28.07.09 г., не е постъпило 
възражение. На 04.11.09 г. е издаден ИЛ, има надлежно отбелязване за изд. 
ИЛ върху заповедта за изпълнение;  
                      - ч.гр.д. № 526/2009 год., обр. на 17.12.09 г., по чл. 410 ГПК, 
на доклад на съдия АТАНАСОВА. Заявлението е подадено на 15.12.09 г., 
заповедта за изпълнение е издадена на 17.12.09 г. На 21.01.2010 г. е 
представено възражение, като е указано на заявителя, че в 1-месечен срок 
може да предяви иск за установяване на вземането си. В указания срок е 
представено доказателство  за предявения  иск; 
  - ч.гр.д. № 76/2010 год., обр. на 25.01.2010 г., по чл. 417 ГПК, 
на доклад на съдия НИКОЛОВ. На 25.01.10 г. е издадена заповед за 
изпълнение и ИЛ. Направена е надлежна бележка върху представения 
документ и върху заповедта за изпълнение; 
  - ч.гр.д. № 65/2010 год., обр. на 22.01.2010 г., по чл. 417 ГПК, 
на доклад на съдия МАРКОВА. На 22.01.10 г. е издадена заповед за 
изпълнение и ИЛ. Направена е надлежна бележка върху представения 
документ и върху заповедта за изпълнение;                      
                      - ч.гр.д. № 24/2010 год. обр. на 14.01.2010 г. по чл. 417 ГПК. 
В деня на постъпването на заявлението, то е разпределено и е образувано 
делото, на доклад на съдия МИХАЙЛОВА. На  18.01.20010 год. е издадена 
Заповед за изпълнение и ИЛ. Върху нея са отбелязани сумите по ИЛ и 
саморъчна бележка от лицето, получило ИЛ и заповедта, с дата и подпис.  
 
    Делата, образувани по реда на заповедното производство се 
разпределят на случаен принцип, равномерно между съдебните състави. 
По всички производства е спазена местната подсъдност  по чл. 411, ал. 1 
ГПК. Проявяван е стремеж от съдиите да се спазва срока по чл. 411, ал. 2 
ГПК. Проверката констатира, че е спазена разпоредбата на чл. 418, ал. 2, 
изр. второ ГПК – за издаването на ИЛ съдът да прави надлежно 
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отбелязване върху заповедта за изпълнение. Прецизно и четливо са 
посочени сумите и основанието, с подписа на деловодителя предал ИЛ. 
Издадените заповеди за изпълнение съдържат предписаните от ГПК 
реквизити.  
 
            ИЗВОДИ: 
 
                      Организационното и административно ръководство в РС - 
Сливница,  осъществявано от председателя е на добро ниво.  
                    Деловодните книги са водени прилежно с четливо изписване и  
попълване графите, с изключение графата „резултат от делото” в описната 
книга - описано на стр. 4 от акта. С оглед констатираната липса на 
разносна книга, следва да се предприемат необходимите действия, 
съгласно изискването на чл. 40 ПАРОАВАС. Проверката констатира, че не 
е спазена разпоредбата на чл. 50, ал. 2 ПАРОВАС – деловодните книги, 
следва да се приключват с изтичане на календарната година. С оглед 
направените констатации на стр. 5 от акта, по отношение на архивираните 
дела, следва да се създаде необходимата организация, с оглед спазване 
разпоредбата на  чл. 69, ал. 3 ПАРОАВАС.                  
 Проверката на организацията по образуването и движението на 
делата констатира, че в РС – Сливница е наложена практиката, исковите 
молби да не се образуват в дела, докато не се отстранят всички 
нередовности, а в някои случаи, същите се образуват едва след получаване 
на отговора на ответника, което е в противоречие и с дадените указания на 
ВСС. Причините, поради които книжата се оставят без движение, без да се 
образува дело са: неподсъдност, неподведомственост, не платена ДТ. Тези 
основания се преценяват от административния ръководител или съдията 
докладчик. 

Основна причина за неприключване на дела в тримесечен срок 
са: нередовно призоваване на страните, неявяване на страни, вещи лица и 
свидетели, неизготвяне в срок заключенията на вещите лица. Проверката 
не констатира безпричинно отлагане на делата, но установи, че от 
постъпване на отговора на ответника, до постановяване на определението 
по чл. 140 ГПК минават между 10 и 40 дни, в изолирани случаи и повече. 
Независимо, че ГПК не определя срок за произнасяне на определението по 
чл. 140, считаме, че с оглед не голямата натовареност на съда и в 
съответствие с духа на ГПК, в сила от 01.03.2008 г., както и Европейските 
изисквания, този срок не следва да бъде по-дълъг от 10 дни. 

По делата образувани след 01.03.2008 год., съдиите са 
изготвяли проект за доклад, в съответствие с нормата на чл. 140, ал. 3, изр. 
второ ГПК.     
 Проверката установи, че от образуване на делото (след 
отстраняване на всички нередовности на ИМ) до първото съдебно 
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заседание минават между 2 и 3 месеца, като през това време се извършват 
различни процесуални действия: връчване на ИМ с приложенията на 
ответника за отговор, вписване на ИМ в АВ и др.  
 Проверката на спрените дела установи, че същите са изрядно 
администрирани, периодично (между 1 до 3 месеца) се изпращат писма за 
движението на преюдициалните дела.   
 Похвален е стремежа на магистратите да спазват кратките 
процесуални срокове, визирани в Глава двадесет и пета ГПК. Създадена е 
много добра практика по делата, образувани по реда на ЗЗДН и ЗЗДет. 
Делата се образуват веднага и се насрочват в кратки срокове. По делата, 
образувани по реда на ЗЗДет., съдиите са постановявали решенията 
веднага или в рамките на няколко дни, без да изчакват едномесечния срок, 
визиран в чл. 28, ал. 4 ЗЗДет. Делата, образувани по реда на заповедното 
производство са своевременно администрирани, спазван е срока, визиран в 
чл. 411, ал. 2 ГПК.  
                   С оглед не големия брой граждански дела, разгледани от РС – 
Сливница, считаме, че магистратите следва да постановяват решенията в 
срока по чл. 235, ал. 5 ГПК.    
  Административният секретар на съда работи с подчертана 
амбиция, както и останалите дългогодишни съдебни служители. 
Проверката констатира, че съдебните служители работят отговорно, добре 
обучени са, което позволява разпределение на задачите и при условията на  
взаимозаменяемост. 
 

С оглед направените констатации и изводи, ИВСС отправя 
следните 
 

ПРЕПОРЪКИ: 
  
                    1. Председателят на РС - Сливница да вземе необходимите 
мерки за отстраняване констатираните слабости, относно правилното 
водене на деловодните книги, подробно описани в акта, съгласно 
изискванията на ПАРОАВАС.   
  2. Председателят на РС – Сливница да създаде нужната 
организация за образуване на делата, веднага след определяне на 
съдията докладчик на принципа на случайния подбор, съгласно 
изискванията на  чл. 46, ал. 1 ПАРОАВАС и указанията на Висшия 
съдебен съвет.      

3. Председателят на РС-Сливница да предприеме 
необходимите действия, с оглед спазване разпоредбите на чл. 235, ал. 5, 
изр. първо, във вр. с чл. 13 ГПК. 
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                    В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, 
ал. 2, във вр. с ал. 4 ЗСВ,  председателят на РС - Сливница да уведоми 
главния инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в 
изпълнение на препоръките. 
 
                     Настоящият акт да се изпрати на председателя на РС – 
Сливница, на Председателя на ОС - София  и на представляващия Висшия 
съдебен съвет. 
 
 
 
                                                    ИНСПЕКТОР: ………………………….. 
 
                                                                             /МАРИЯ  КУЗМАНОВА/  
 
   
 
 
   
 
 
 
 
                 
 


