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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

            
 

 

 
 
  

 

А К Т 
 

за резултати от извършена проверка 
 
 
На основание заповед № 58/4. 03. 2009г. на Главния инспектор при 

Инспектората към Висшия съдебен съвет бе извършена проверка в РС- 
Ботевград със задача:  

1.Да се извърши проверка по сигнал Вх. рег. №52/2009г. на ИВСС във 
връзка с организацията и дейността на Районен съд- Ботевград, включително 
чрез проверка по делата, образувани през 2008г. 
          2. Да се извърши  проверка на Районен съд- гр. Ботевград във връзка с 
образуването    и движението на висящите и свършените частни граждански 
дела с правно основание чл. 309, ГПК(отм.) образувани в периода от 1. 01. 
2008г. до 1. 03. 2008г. и с правно основание чл. 390, ГПК, образувани в 
периода от 1. 03. 2008г. до 31. 12. 2008г. 

Проверката бе извършена от инспектор Милка Здравкова Варнова- 
Итова и експерти: Мариела Митева и Диана Иванова. 

Проверката се извърши на 5. 03. 2009г. в Районен съд- Ботевград и 
препис от заповедта бе връчена на Председателя на съда ИВАНКА ЙОЛОВА. 

Извършената проверка бе иницирана във връзка със сигнал Вх. №52/ 
2009г., подаден от адвокатите М. К., К. К., П. П., В. В. и И. Н., всичките с 
адрес на канторите в гр. Ботевград. Молителите сочат доводи за нарушения 
на чл. 18, ал.2,т.2 и чл. 22, ал.3 от Правилника за съдебната администрация на 
районните, окръжните, административните, военните и апелативните 
съдилища(отм), осъществявани в РС-Ботевград. Според тях  документите, 
подадени в РС- Ботевград не се завеждат незабавно във входящия дневник с 
посочване на дата и час на постъпване. Отделно от това на първата страница 
на всеки приет от съда документ не се отбелязва регистрационният номер и 
датата на вписване на документа във входящия дневник. В сигнала се сочи, че 
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на практика подадените искови молби и книжа не се завеждат в деня на 
постъпването им. Документите се оставят при административния секретар, а 
на ищеца не се дава входящ номер. Този начин на работа водел до изчезване 
на искови молби. След дълго и щателно търсене някои от изчезналите искови 
молби и книжа били откривани. 

 
КОНСТАТАЦИИ: 
 
В Районен съд- Ботевград са назначени шест съдии. В съда няма 

обособени отделения. Всеки от съдиите разглежда както граждански, така и 
наказателни дела.Председател на РС- Ботевград е съдия Иванка Йолова. 
Случайното разпределение на делата е въведено от лятото на 2008г. и се 
извършва от Председателя на съда.  

 
І. КОНСТАТАЦИИ ПО т.1 ОТ ЗАПОВЕД №58/4. 03. 2009Г. НА 

ГЛАВНИЯ ИНСПЕКТОР ПРИ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ОТНОСНО: 

 
 
І.1. Организация Районен съд- Ботевград по приемането и 

регистрирането на входящата кореспонденция: 
 
 През 2008г. книжата, които постъпвали в РС- Ботевград се приемали от 

административния секретар. В съда не е имало служба или самостоятелна 
длъжност „регистратура”, която да приема и регистрира входящата 
кореспонденция. 

Административният секретар ги завеждал във входящ дневник, който 
се състоял от две книги. В едната се завеждали молби, искови молби и др. 
документи, които постъпвали по пощата, както и документи, които са 
донесени на ръка, но не се отнасят до образуването на делата.В нея книжата 
се завеждали по пореден номер с отбелязване на датата на постъпването. 
Поставял им се входящ номер, който е различен за гражданските и за 
наказателните дела. Отбелязвали се и страните. Не се отбелязвал час на 
постъпване.  

В другата книга на входящия дневник се завеждали само молби и 
искови молби, които се отнасят до образуването на делата и са донесени на 
ръка. В нея отбелязването ставало по начин, аналогичен на горепосочения, но 
се посочвал и час на постъпването.  

Двете книги, представляващи входящия дневник не са по утвърден 
образец. Графите в тях не са обозначени съобразно данните, които се 
попълват. Начинът, по който се водел входящия дневник фактически 
затруднявал и обърквал лицата, които искали да направят справки по 
него.Така оформеният дневник не отговаря на изискванията на 
ПСАРОАВАС(отм) и на ПАРОАВАС. 
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Входящият дневник на съда е воден единствено на хартиен носител, но 
не е приключван от съответния служител в края на работния ден. В него не е 
отбелязван броят на постъпилите за деня входящи документи след 
съответния запис.  

В края на деня книжата, по които се образували дела се представяли на 
Председателя на съда, който образувал делото и го разпределял на съдия- 
докладчик съобразно случайния подбор. След това книжата се връщали на 
административния секретар, който ги предоставял на докладчика. След 
произнасянето на докладчика делото се предавало в служба „Деловодство” и 
деловодителят го вписвал в описната книга. 

В началото на настоящата година в Районен съд- Ботевград била 
извършена проверка от Окръжен съд- София, която дала препоръки. В 
резултат на това от м. януари 2009г. в съда има нова деловодна програма и 
лице, което изпълнява длъжността „регистратура”. То приема и регистрира 
входящата кореспонденция като завежда всички документи в деловодната 
система. Входящият дневник на Районен съд- Ботевград се води на книга по 
утвърден образец. В края на деня той се приключва от съответния служител, 
като непосредствено след последния запис се отбелязва броя на постъпилите 
за деня входящи документи. 

 
І.2. Организация на Районен съд- Ботевград по съхранението на 

делата: 
 
Със заповед №24 от 23 февруари 2009г. Председателят на Районен съд- 

Ботевград наложил на Иво Петров- съдия в същия съд дисциплинарно 
наказание „порицание” за системно неспазване на сроковете, предвидени в 
процесуалните закони; нарушаване правилата за професионална етика и 
неизпълнение на други служебни задължения, подробно описани в заповедта. 
Наказанието е потвърдено от Висшия съдебен съвет. 

На 27 февруари 2009г. деловодителите в Ботевградския районен съд Т. 
Х. и Т. П. изготвили справка по чл. 97 от ПАРОАВАС, в която констатирали, 
че гр. д. №155/08г. е предадено на съдията- докладчик Иво Петров на 29. 04. 
2008г., но до датата на справката делото не е насрочено и не е предадено в 
деловодството на съда.  

На 31. 03. 2009г. Д. Д.- деловодител в Районен съд- Ботевград изготвила 
справка по чл. 97 от ПАРОАВАС, в която констатирала, че НАХД №242/08г. 
е предадено на съдия Иво Петров на 31. 03. 2008г., но една година по- късно 
все още не е върнато в съда. В същата справка деловодителката констатирала, 
че с подобен статут е и НАХД №287/08г.- на 11. 04. 2008г. делото е 
предадено на съдия Иво Петров, но все още не е върнато в съда. Видно от 
справка на РС- Ботевград Изх. №200/2. 04. 2009г., след поискани обяснения 
относно състоянието на делата съдия Петров не е заявил, че същите са 
изгубени или унищожени.   

От 1. 03. 2009г съдия Иво Петров е командирован за няколко месеца в 
Софийски районен съд. 
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При разговор с проверяващия инспектор съдия Иво Петров заявил, че 
делата не са му давани и обвинил деловодителките за тяхната липса. Видно 
от писмо на Председателя на РС- Ботевград на 7 април 2009г. съдия Иво 
Петров върнал в деловодството на съда трите дела. 

Гр. д. № 155/08г. е образувано по иск за издръжка на ненавършило 
пълнолетие дете. С разпореждане по чл. 131, ГПК, постановено от съдия 
Петров на 7. 04. 2009г. исковата молба била изпратена на ответника с 
указание, че има право на отговор в едномесечен срок. 

НАХД №242/08г. и НАХД №287/08г. са преразпределени на съдия Петя 
Стоянова. 

  
І.3. Организация на Районен съд- Ботевград по движението на 

гражданските дела: 
 
 
І.3.1. по Справка за просрочени съдебни актове и мотиви за м. март 

2009г. за граждански дела на РС- Ботевград: 
 
От РС- Ботевград беше изискана справка за делата, по които съдия- 

докладчик е съдия Иво Петров и по които няма постановен съдебен акт в 
едномесечния срок по чл. 235, ал.5 от ГПК, както и справка за делата, които 
са предадени на съдия Петров, но не се намират в сградата на РС- Ботевград. 
От получената справка за просрочени съдебни актове и мотиви за м. март 
2009г. става ясно, че след изтичане на едномесечния срок по чл. 235, ал.5 от 
ГПК съдия Петров не е постановил съдебни актове по 12 бр. граждански 
дела. Това са гр. д. №731/07; гр. д. № 10/07г.; гр. д. 91/08г.; гр. д. №365/08г.; 
гр. д. №490/07г.; гр. д. № 742/07г.; гр. д. №377/08г.; гр. д. №393/07г.; гр. д. 
№389/07г.; гр. д. №352/08г.; гр. д. №192/08г.; гр. д. №201/08г.От тях предмет 
на заповед №24 от 23. 02. 2009г. на Председателя на РС- Ботевград, с която 
на съдия Петров е наложено наказание „порицание” са гр. д. №490/07г. и гр. 
д. №742/07г. Със същата заповед съдия Петров е наказан и поради това, че не 
е насрочил в деня на постъпването или на следващия ден гр. д. №201/08г. 

 
І.3.2. Проверка по движението на дела с произволно избрани 

номера 
 
При настоящата проверка беше проверено и движението на граждански 

дела с произволно избрани номера- от номер 150 до номер 155 и от номер 480 
до номер 485 по описа на Районен съд- Ботевград за 2008г. 

 
І.3.2. 1. по гр. д. №151/08г.: 
На 18. 04. 2008г. С. Н. подала искова молба срещу Д. и Г. С. с правно 

основание чл. 124 и чл. 537, ал.2 от ГПК. По нея е образувано гр. д. 
№151/08г., а за съдия докладчик била определена съдия Илияна Цветкова.По 
делото се констатира неоснователно забавяне както следва: 
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На 21 май 2008г. съдия- докладчикът издал разпореждане по чл. 131, 
ГПК и разпоредил препис от исковата молба с приложенията към нея да 
бъдат изпратени на ответника, който може да даде отговор в едномесечен 
срок. 

Съобщението за връчване на исковата молба и разпореждането по чл. 
131, ГПК предназначено за един от ответниците- В. М. е получено от негова 
съседка на 30. 05. 2008г.  

Съдия- докладчикът установил нередовно връчване и разпоредил да се 
изпрати второ съобщение на ответника В. М. след близо 5 месеца- на 21 
октомври 2008г. То е получено от майка му на 14 ноември 2008г. 

Съобщението до друг участник по делото „Б” ЕООД, с. Равнище, 
махала „Чеширска” е изпратено на 23 май 2008г. и се е върнала в цялост след 
няколко дни. Към делото е приложена служебна бележка, издадена от кмета 
на селото на 17 юни 2008г., в която се твърди, че собственикът не пребивава в 
селото, а е в Ирландия. 

На 9. 07. 2008г. съдия- докладчикът разпоредил да се изпрати ново 
съобщение на „Б”ЕООД, която да се връчи съобразно чл. 50, ГПК- на 
последния посочен в регистъра адрес. 

Второто съобщение до фирмата е изпратено на 14. 07. 2008г.Същият 
ден кметът на селото го връчил на адв. И. А. 

На 30 юни 2008г. адв. М. Н. от САК, в качеството си на пълномощник 
на трима от ответниците – Д., Г. и С. С. депозирала по делото отговор на 
исковата молба. 

Съобщението до ответника С. С. от гр. София е изпратено на 23 май 
2008г. и е получено от него на 18 септември 2008г.  

Следващото действие по делото е на 21 октомври 2008г., когато съдия- 
докладчикът разпоредил да се изпрати второ съобщение на ответника В. М.   

На 17 декември 2008г. съдия- докладчикът постановил определение по 
чл. 140 от ГПК като изготвила и проект за доклад. Насрочила първото 
заседание по делото на 11 март 2009г. 

Налице е нарушение на изискването за разглеждане и решаване на 
делата в разумен срок съгласно чл. 13, ГПК. 

 
І.3.2. 2.По гр. д. №150/08г.:  
Делото е образувано по жалба на П. С. срещу Решение № 15275/17. 03. 

2008г. на Общинска служба земеделие и гори- Ботевград.Съдия- докладчик 
по делото е съдия Илияна Цветкова. 

На 14. 07. 2008г. тя постановила определение по чл. 140, ГПК, 
изготвила проект за доклад и насрочила първото заседание по делото за 3 
ноември 2008г. 

Налице е нарушение на изискването на чл. 13, ГПК за разглеждане 
и решаване на делата в разумен срок. 

 
І.3.2.3. По ч. гр. д. №480/08г., ч. гр. д. №485/08г., ч. гр. д. №481/08г. и 

ч. гр. д. № 483/08г.: 
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Първите три от горепосочените дела имат за предмет заповед за 
изпълнение въз основа на документ (чл. 417, ГПК), а последното е с предмет- 
заповед за изпълнение (чл. 410, ГПК). С изключение на ч. гр. д. №481/08г. по 
което има 10-дневно закъснение, съдът се е произнасял по подадените 
заявления в 3-дневния срок по чл. 411, ал.2 от ГПК. 

В случаите когато е разпоредено издаването на заповед за изпълнение 
въз основа на документ по чл. 417, ГПК съдът е правил надлежна бележка 
върху представения документ и върху заповедта за изпълнение съгласно чл. 
418, ал.2 от ГПК. При образуването и разглеждането на делата съдът е 
спазвал разпоредбите за местната и родовата подсъдност.По разгледаните 
дела няма постъпили жалби и възражения. 

 
 І.3.2. 4. По ч.гр. д. №152/08г., ч. гр. д. №154/08г., ч. гр. д. №156/08г. и 

ч. гр. д. №482/08г.:  
Всички дела представляват охранителни производства. Ч. гр. д. 

№152/08г. и ч. гр. д. №154/08г. имат за предмет молби по чл. 73, ал.2 от СК, 
ч. гр. д. № 150/08г. е с предмет молба по чл. 12, ал.2, СК, а ч. гр. д. №482/08г. 
е с предмет молба по чл. 118, СК. 

Всички молби са разгледани в закрито заседание. По тях съдът се е 
произнесъл в деня на подаването. При образуването и разглеждането на 
делата съдът е спазвал разпоредбите за местната и родовата подсъдност. 
Срещу постановените съдебни актове няма подадени жалби. 

 
І.3.2.5. Бързи производства по чл. 310, ГПК: 
През 2008г. в РС- Ботевград е образувано едно бързо производство. 

Искът е подаден при действието на ГПК(отм) и има за предмет владелчески 
иск. Не бяха констатирани нарушения по движението на делото. 

  
ІІ. КОНСТАТАЦИИ ПО Т. 2 ОТ ЗАПОВЕД №58/4. 03. 2009г. НА 

ГЛАВНИЯ ИНСПЕКТОР ПРИ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 
За периода 1. 01. – 31. 12. 2008г. в Районен съд- Ботевград са постъпили 

13 бр. молби за обезпечаване на иск по чл. 309, ГПК(отм) и чл. 390, ГПК. Въз 
основа на тях са образувани частни граждански дела, които са приключили 
със съдебни актове. 

Делата са образувани в деня на постъпване на молбата за обезпечение 
на бъдещ иск. Спазвано е изискването на чл. 395, ГПК и съдът е разрешавал 
молбата в закрито заседание в деня на постъпването й при съдията. Съдът е 
определял срок за предявяване на бъдещия иск съобразно чл. 390, ал.2, ГПК.  

 При образуване на делата, предмет на настоящия Акт с резултати е 
спазвана родовата и местната подсъдност.  
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Изключение прави ч. гр. д. №181/08г. На 23 май 2008г. „Е”ЕООД, гр. 
Ботевград е подала молба за обезпечение на бъдещ иск за 210 000 лв., които 
молителят превел по сметка на ответника поради грешка. Делото е 
образувано същия ден и за съдия- докладчик е определена съдия Цветанка 
Гребенарова. Същият ден тя постановила определение, с което отхвърлила 
молбата на „Е”ЕООД, гр. Ботевград като неоснователна.  

Молбата е разгледана в нарушение на чл. 104, т. 4 от ГПК, според който 
на Окръжния съд са подсъдни исковете по граждански дела с цена на иска 
над 25 хиляди лева. По молбата за обезпечение на бъдещ иск за 210 000лв 
следва да се произнесе Софийски окръжен съд. Съгласно чл. 119, ГПК съдът 
следи служебно за спазването на родовата подсъдност. В случая това 
задължение не е изпълнено. 

На 10. 08. 2007г. „Т”-ЕООД, гр. Ботевград подало до СРС молба за 
обезпечение на бъдещ иск. По молбата е  образувано ч. Гр. д. №19553/07г. и 
делото било разпределено на 29 състав- съдия Хрипсиме Мъгърдичян. На 10. 
09. 2007г. съдия Мъгърдичян прекратила производството пред СРС поради 
нарушение на местната подсъдност и постановила делото да се изпрати по 
компетентност на РС- Ботевград. Молителят получил съобщението на 24. 09. 
2007г. Делото било изпратено в РС- Ботевград на 4. 01. 2008г. В РС- 
Ботевград е получено на 10. 01. 08г. Същият ден съдия- докладчикът Цв. 
Гребенарова постановила определение, с което отхвърлила молбата за 
обезпечение на бъдещ иск като неоснователна. 

Служба „Деловодство” на СРС е допуснала необосновано забавяне при 
изпълнение разпореждането на съдията – докладчик за изпращане делото на 
местнокомпетентния съд. 

Констатирана беше противоречива практика в случаите, когато 
съдът установи нередовност на подадената молба за обезпечение на 
бъдещ иск : 

По ч. гр. д. № 514/08г. съдията- докладчик е констатирал нередовности 
по молбата за обезпечение на бъдещ иск. С разпореждане по чл. 129, ГПК 
съдията- докладчик оставил молбата без движение и указал на молителя да 
отстрани в седмичен срок нередовностите.  

В други случаи съдът е отхвърлял молбата за обезпечение на бъдещ иск 
поради това, че по нея има допуснати нередовности. 

На 12 ноември 2008г. К. Й. в качеството си на изп. директор на „К” АД, 
гр. Ботевград подала молба за обезпечение на бъдещ иск.Образувано е ч. гр. 
д. №516/08г., а за съдия- докладчик по делото е определен съдия Иво Петров. 
С разпореждане от 4. 02. 2009г. молбата е оставена без движение за трети път. 
Съобщението за отстраняване на допуснатите нередовности в едноседмичен 
срок е получено от изп. директор на молителя на 18. 02. 2009г. До датата на 
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която беше извършена проверката- 5. 03. 2009г. по делото не е постъпила 
молба за отстраняване на нередовностите. Липсва произнасяне и на съдията- 
докладчик. От 1. 03. 2009г. съдия Иво Петров е командирован в СРС. 

При проверката бяха прегледани всички дела за обезпечение на бъдещ 
иск, образувани през 2008г., които бяха налични в проверявания съд- общо 10 
бр. По нито едно от тях не е наложено обезпечение. В повечето случаи съдът 
е отхвърлял молбите за допускане на обезпечение като неоснователни. В два 
случая РС- Ботевград е допуснал обезпечение, но след подадени жалби 
второинстанционният съд е отменил допуснатите обезпечения.  

При допускане на обезпечение съдът е определял едномесечен срок за 
предявяване на бъдещия иск.  

Съдът не е искал парична или имотна гаранция по чл. 391, ГПК. И в 
двата случая е приел, че искът е подкрепен с убедителни доказателства. 

При постановяване на определение, с което допуска обезпечение на 
бъдещ иск съдът е уточнявал, че допуска обезпечение до размера на бъдещия 
иск.  

 
 
ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 
 

ИЗВОДИ : 
 
 

По т.І. от Констатации по настоящия Акт с резултати: 
 
По т.І.1. от Констатации по настоящия Акт с резултати- 

Организация Районен съд- Ботевград по приемането и регистрирането 
на входящата кореспонденция: 

При воденето на входящия дневник през 2008г. в РС- Ботевград е 
допуснато нарушение по чл. 34 от ЗСВ от Правилника за 
администрацията в районните, окръжните, административните, 
военните и апелативните съдилища- входящият дневник на съда не е 
приключван от съответния служител в края на работния ден. В него не е 
отбелязван броят на постъпилите за деня входящи документи след 
съответния запис.  

 
По т. І.2. от Констатации по настоящия Акт с резултати- 

Организация на Районен съд- Ботевград по съхранението на делата: 
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 Налице е нарушение на чл. 85 от Правилника за администрацията 
в районните, окръжните, административните, военните и апелативните 
съдилища – гр. д. №155/08г., НАХД №242/08г. и НАХД №287/08г. не се 
съхранявали в деловодството на РС- Ботевград.  

Съдия- докладчикът Иво Петров е допуснал нарушение на 
изискването за разглеждане и решаване на делата в разумен срок, 
визирано в чл. 13 от ГПК.  

Обстоятелството, че делата не са били в деловодството е довело до  
затрудняване на справките по делата и ненужни затруднения за страните при 
упражняването на техните права. 
 

 По т. 1.3. от Констатации по настоящия Акт с резултати- 
Организация на РС- Ботевград по движението на гражданските дела: 
 

 І.3.1. по Справка за просрочени съдебни актове и мотиви за м. 
март 2009г. за граждански дела на РС- Ботевград: 
  

Съдия Иво Петров не е написал съдебните актове по 10 бр. граждански 
дела в едномесечния срок по чл. 235, ал.5 от ГПК. 
  
  1.3.2.1.- гр. д. №151/08г. 

  
Съдия Илияна Цветкова е допуснала нарушение на изискването за 

разглеждане и решаване на делата в разумен срок съгласно чл. 13, ГПК 
както следва: 

В периода от 14 юли  до 21 октомври 2008г. делото е било практически 
спряно, без да има правно основание и разумни причини за това. 

Периода между датата, на която е резолюцията за насрочване на 
делото- 17 декември 2008г. и датата за която е насрочено първото заседание- 
11 март 2009г.  е около три месеца. С оглед натовареността на съдиите и броя 
на делата в РС- Ботевград периода е неоправдано дълъг.  

Необосновано дълъг е и периода между връчване на съобщението, 
предназначено за В. М. на 30 май 2008г. и разпореждането на съдията да се 
изпрати второ съобщение до същото лице, постановено на 21 октомври 2008г.  

Не е оправдано и забавянето при връчване на съобщение на фирма 
„Б.”ЕООД, настъпило в резултат на твърде дългия интервал от време между 
датата на първото съобщение- 23 май 2008г. и датата на която съдията 
разпоредил да се изпрати второ съобщение- 9 юли 2008г. 

  
І.3.2.2.По гр. д. №150/08г.:  

 
 Съдия Илияна Цветкова е допуснала нарушение на изискването 

на чл. 13, ГПК за разглеждане и решаване на делата в разумен срок. 
 Между датата на която е резолюцията за насрочване на делото и 

датата, на която е проведено първото заседание по него има интервал от 3 
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месеца и 17 дни. Видно от Справка за резултатите от работата на всеки един 
съдия от РС- Ботевград през 2008г. съдия Илияна Цветкова е приключила 
общо 449 дела, от които гражданските дела са 146. В броя на гражданските 
дела са включени и частните граждански дела- молби за обезпечения, 
заповедни производства, молби за разрешаване на граждански брак и др. С 
оглед натовареността на съдията периодът между датата на насрочване на 
делото и датата на първото заседание се явява необосновано дълъг.  
 

По т.ІІ. от Констатации по настоящия Акт с резултати: 
 

Съдия Цветанка Гребенарова е допуснала нарушение на чл. 119 
във вр. с чл. 103 във вр. с чл. 104, т. 4 от ГПК- съдията- докладчик ч. гр. 
д. №181/08г. по описа на РС- Ботевград не е изпълнил задължението си да 
следи за спазване на родовата подсъдност.  

 
Налице е нарушение по чл. 8 от ЗСВ- съдиите в Районен съд- 

Ботевград не са прилагали закона точно и еднакво спрямо всички 
граждани при констатиране на нередовности на молбата за обезпечение на 
бъдещ иск- в едни случаи съдията- докладчик оставял молбата без движение 
и указвал на молителя да отстрани нередовностите, а в в други случаи съдът е 
отхвърлял молбата за обезпечение на бъдещ иск поради това, че по нея има 
допуснати нередовности. 

 
Служба „Деловодство” не е изпълнила задължението си по чл. 48, т. 

5 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, 
административните, военните и апелативните съдилища- след изтичане 
на едноседмичния срок за отстраняване на нередовности, даден по ч. гр. д. 
№516/08г., служба „Деловодство” не е представила делото на съдията- 
докладчик за произнасяне. 

 
 

На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт Инспекторатът 
към ВСС /ИВСС/ дава следните  

 
 

 
ПРЕПОРЪКИ: 
 
І. Препоръчва на Председателя на Районен съд- Ботевград: 
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-да продължи практиката по приемане и регистриране на входящата 
кореспонденция, както и по водене на входящия дневник, установена 
след 1. 01. 2009г.; 
 
- да упражни правата си по чл. 80, ал.1, т.9 от ЗСВ и да свика общо 
събрание, на което да се анализира и обобщи практиката на съда, 
свързана с произнасяне по молби за обезпечение на бъдещ иск, по които 
има допуснати нередовности; 
 
- да създаде необходимата организация служба „Деловодство” да 
изпълнява по- добре задълженията си по чл. 48, т. 5 от Правилника за 
администрацията в районните, окръжните, административните, 
военните и апелативните съдилища като следи за изтичане на 
установените процесуални срокове и своевременно представя делото на 
съдията- докладчик; 
  
ІІ. Препоръчва на Иво Петров- съдия в Районен съд- Ботевград да спазва 
сроковете за постановяване на съдебните актове, регламентирани в чл. 
235, ал.5 от ГПК; 
 
ІІІ. Препоръчва на Илияна Цветкова- съдия в Районен съд- Ботевград да 
спазва изискването за разглеждане и решаване на делата в разумен срок 
съгласно чл. 13, ГПК ; 
 
ІV. Препоръчва на Цветанка Гребенарова- съдия в Районен съд- 
Ботевград при разглеждане на делата да следи за спазване изискванията 
за родова подсъдност. 
 

На основание чл. 54, ал.1, т.7 от Закона за съдебната власт да се 
сигнализира председателят на Софийски окръжен съд  относно 
констатираните нарушения по съхранението на гр. д. №155/08г., НАХД 
№242/08г. и НАХД №287/08г. по описа на РС- Ботевград с оглед 
правомощията му по чл. 86, ал.1, т.6 от ЗСВ. 

 
Председателят на РС- Ботевград да запознае съдиите в Районен съд- 

Ботевград с настоящия Акт с резултати от извършена проверка. 
 
С изключение на препоръката относно връщане на горепосочените дела 

в РС- Ботевград, на осн. чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт, 
препоръките следва да се изпълнят в срок от 1 (един) месец, считано от 
датата на връчване на настоящия Акт за резултатите от извършената 
проверка. 
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На основание чл. 58, ал. 4 от Закона за съдебната власт, Председателят 
на РС- Ботевград да уведоми Главния инспектор за изпълнение на 
препоръките в определения срок. 

 
На основание чл. 58, ал. 3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се 

изпрати на Председателя на БРС- Иванка Йолова. 
  
На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ да се сигнализира Председателя 

на СРС за нарушение при движението на ч. гр. д. №19553/07г. на СРС, ГК, 29 
състав- несвоевременно изпълнение на разпореждането на съдията за 
изпращане делото на РС- Ботевград. 
 

На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ, да се сигнализира за 
извършените нарушения    Висшия съдебен съвет. 
  
 
 
    ИЗГОТВИЛ АКТА:      
     /МИЛКА ВАРНОВА- ИТОВА- ИНСПЕКТОР/ 
       
ММ 
 
 

Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на 
……………………………………………………………   Иванка Йолова- 
Председател Районен съд- Ботевград. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 
възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 
    Получил акта:………………………………. 
 
 
 
 
 
Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на 

……………………………………………………………   Иво Петров- съдия в 
Районен съд- Ботевград. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 
възражения и да се представят на Главния инспектор. 
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    Получил акта:………………………………. 
 
 
 
Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на 

……………………………………………………………   Илияна Цветкова- 
съдия в Районен съд- Ботевград. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 
възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 
    Получил акта:………………………………. 
 
 
 
 
Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на 

……………………………………………………………   Цветанка Гребенарова 
– съдия в Районен съд- Ботевград. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 
възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 
    Получил акта:………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


