
 1 

                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел./факс: 989 48 66 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА 

КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

А К Т 

 

 

 

 

ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА 

ПО ЗАПОВЕД № ПП-01-72/18.09.2015 г. НА ГЛАВНИЯ ИНСПЕКТОР 

НА ИВСС 

 

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪД – БОТЕВГРАД 

граждански дела 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, съгласно приетия 

годишен план за провеждане на годишни планови и контролни проверки от 

Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и 

следствените отдели към окръжните прокуратури за 2015 г., Заповед № ПП-01-

72/18.09.2015 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет, се извърши годишна планова проверка в Районен съд-Ботевград. 

Проверката се извърши за периода от 05.10.2015 г. – 09.10.2015 г. от 

инспектор Весела Николова и експертите: Ирина Цачева и Николай Илиев. 

Цел на извършване на проверката: цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на Районен съд-Ботевград; на 

организацията по образуване, движение и приключване на гражданските дела в 

законоустановените срокове, както и анализ на приключилите граждански дела и 

констатиране на противоречива съдебна практика. 

Предмет на проверката: проучване на гражданските дела, образувани и 

разгледани в Районен съд-Ботевград. 

Проверяван период: включва делата от посочената категория, образувани 

през 2013 г., 2014 г. и първото шестмесечие на 2015 г. 

Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови проверки. 

Методът за извършване е непосредствено проучване на деловодните книги, 

анализ на документацията и справки от електронната деловодна система, 

годишните доклади на съда за 2013 г. и 2014 г. и произволно избрани дела. 

 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА 

СЪДА 

 

1. Щатна осигуреност. 

 

През 2013 г. общото организационно ръководство на съда се осъществява 

от съдия Илияна ЦветковаТодорова - Аловска, избрана за административен 

ръководител-председател на Районен съд-Ботевград с решение по Протокол № 

31/22.07.2009 г. на ВСС. 

Съдийският щат в съда през периода включва 6 щатни бройки за 

длъжността, от който в периода от 01.01.2013 г. до 14.10.2013 г. са заети 5 места, 

на които са назначени следните районни съдии: Илияна Цветкова, Иванка Йолова, 

Цветанка Гребенарова, Тони Гетов и Иво Петров. 

С решение на ВСС по Протокол № 36/19.09.2013 г., считано от 15.10.2013 

г. на длъжността „съдия” в Районен съд-Ботевград е назначен Христо Николов 

Христов. Районният съдия Христо Христов не е правораздавал в Районен съд-

Ботевград, тъй като след встъпването му в длъжност със Заповед № К-

476/15.10.2013 г. на председателя на Окръжен съд-София е командирован в 

Районен съд-Сливница за периода от 16.10.2013 г. до 31.12.2013 г. 

Съдия Тони Гетов през 2013 г. не е работил в районния съд, поради 

командироване за целия период в Софийски градски съд със заповеди на 
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председателя на Софийския апелативен съд – Заповед № К-1086/19.12.2012 г., 

Заповед № К-184/14.03.2013 г. и Заповед № К-1156/16.12.2013 г. 

Съдия Иво Петров е командирован със Заповед № К-382/30.07.2009 г. на 

председателя на Софийския апелативен съд в Софийския районен съд за периода 

от 01.01.2013 г. до 01.10.2013 г. С нови Заповед № К-814/01.10.2013 г. и Заповед 

№ К-1157/16.12.2013 г. на председателя на Софийския апелативен съд съдия Иво 

Петров е командирован в Софийски градски съд., поради което през целия период 

не е работил в Районен съд-Ботевград. 

През 2013 г. в Районен съд-Ботевград е правораздавала Бисерка Памукова 

– съдия в Раонен съд-Мездра,командирована със Заповед № К-803/13.12.2010 г. и 

Заповед № К-337/26.04.2012 г., и двете на председателя на Софийския апелативен 

съд. 

През целия отчетен период в съда е работила и Петя Стоянова – съдия в 

Районен съд-Берковица, командирована със Заповед № К-409/13.08.2009 г. на 

председателя на Софийския апелативен съд. 

През голяма част от отчетния период /от 01.01.2013 г. до 10.11.2013 г./ в 

съда е работил Цветомир Цветанов - съдия в Районен съд-Етрополе, 

командирован със Заповед № К-439/20.12.2012 г., Заповед № К-314/17.06.2013 г., 

Заповед № К-477/15.10.2013 г. и Заповед № К-513/08.11.2013 г., всички на 

председателя на Софийския окръжен съд. За оставащата част до края на 2013 г. 

/11.11.2013 г. - 31.12.2013 г./ със Заповед № К-514/08.11.2013 г. на председателя 

на Софийския окръжен съд в Районен съд-Ботевград е командирована Мариана 

Станкева-съдия в Районен съд-Сливница. 

 

Фактически през целия период на 2013 г. в Районен съд-Ботевград 

постоянно са работили следните съдии: Илияна Цветкова-административен 

ръководител, Цветанка Гребенарова, Иванка Йолова, Бисерка Памукова и Петя 

Стоянова. Съдия Цветомир Цветанов е работил почти през целия период /от 

01.01.2013 г. - 10.11.2013 г./, след което до края на годината в съда е 

командирована съдия Мариана Станкева. 

В Районен съд-Ботевград са обособени две отделения – наказателно и 

гражданско, като гражданските дела са разглеждани от 3-ма съдии - Илияна 

Цветкова, Петя Стоянова и Цветомир Цветанов /заместен до края на периода от 

Мариана Станкева/. 

Административният състав на съда се състои от 20 съдебни служители, 

както следва: административен секретар, главен счетоводител, четирима съдебни 

секретари, пет съдебни деловодители, един съдебен деловодител-СИС, един 

архивар, един съдебен деловодител-компютърна обработка на данни, двама 

призовкари и др. 

 

През 2014 г. общото организационно ръководство на съда продължава да 

се осъществява от съдия Илияна Цветкова, която е преизбрана за 

административен ръководител-председател на Районен съд-Ботевград с решение 

по Протокол № 36/30.07.2014 г. на ВСС. Преди това с решение по Протокол № 

30/03.07.2014 г. е избрана за и. ф. административен ръководител. 
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През целия период в съда постоянно работят съдиите Илияна Цветкова-

административен ръководител, Цветанка Гребенарова, Иванка Йолова и Петя 

Стоянова. 

От постоянно назначените в съда съдии съдия Христо Христов е работил в 

Районен съд-Ботевград единствено в периода от 18.10.2014 г. до 31.12.2014 г., 

поради командироването му в Районен съд-Сливница за времето от 01.01.2014 г. 

до 17.10.2014 г. със Заповед № К-622/13.12.2013 г., Заповед № К-101/25.03.2014 г. 

и Заповед № К-402/29.09.2014 г., всички на председателя на Софийския окръжен 

съд. 

Съдия Тони Гетов през целия период е командирован в Софийски градски 

съд със Заповед № К-1156/16.12.2013 г. на председателя на Софийския апелативен 

съд. 

Съдия Иво Петров за целия период е командирован в Софийски градски 

съд със Заповед № К-1157/16.12.2013 г. на председателя на Софийския апелативен 

съд. 

През целия период в Районен съд-Ботевград е работила Бисерка Памукова-

съдия в Районен съд-Мездра, командирована със Заповед № К-337/26.04.2012 г. на 

председателя на Софийския апелативен съд. 

В периода от 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г. в Районен съд-Ботевград е 

правораздавала Мариана Станкева-съдия в Районен съд-Сливница, 

командирована със Заповед № К-624/13.12.2013 г. на председателя на Софийския 

окръжен съд 

През 2014 г. граждански дела са разглеждали следните съдии: Илияна 

Цветкова, Петя Стоянова, Мариана Станкева /за периода 01.01.2014 г.-31.03.2014 

г./ и Христо Христов /за периода 18.10.2014 г.-31.12.2014 г./. В периода от 

01.04.2014 г. до 17.10.2014 г., тоест повече от 6 месеца, в гражданско отделение на 

съда работят само двама съдии – Илияна Цветкова и Петя Стоянова. С оглед 

равномерното натоварване на съдиите със Заповед № РД-09-93/01.04.2014 г. на 

административния ръководител на съда, на съдиите от наказателно отделение за 

периода от 01.04.2014 г. до 17.10.2014 г. е възложено разглеждането на 

производства, образувани по заявления по чл. 417 от ГПК. Със Заповед № РД-09-

258/20.10.2014 г. на административния ръководител, на Христо Христов-

председател на VІ-ти граждански състав, е възложено разглеждането и на 

наказателни дела /НОХД и НЧХД/ с оглед спиране от разпределение на дела от 

такъв характер на съдия Иванка Йолова, поради предстоящо пенсиониране. 

Щатната численост на съда, състояща се от 20 съдебни служители, се е 

запазила през 2014 г. 

 

2. Заповеди, издадени от административния ръководител на Районен 

съд-Ботевград, свързани с организацията на административната дейност на 

съда. 
 

Със Заповед № РД-09-9/02.01.2013 г. на административния ръководител 

съдиите в Районен съд-Ботевград са разпределени по отделения, както следва: 



 5 

 - Наказателно отделение – Цветанка Гребенарова, Бисерка Памукова и 

Иванка Йолова; 

 - Гражданско отделение – Илияна Цветкова, Петя Стоянова и Цветомир 

Цветанов. 

Същата заповед предвижда, че разпределението на делата на случаен 

принцип се извършва от съдия Илияна Цветкова – административен ръководител-

председател на Районен съд-Ботевград, а в нейно отсъствие – от определен съдия 

с нарочна заповед. Определен е процентът натовареност, с който всеки от съдиите 

от двете отделения участва при разпределението на делата. Съгласно 

определената натовареност съдиите от Гражданско отделение участват в 

разпределението на всички дела /обособени по групи в електронната система на 

съда/ при 100% натовареност, с изключение на председателя на съда, която 

участва при натовареност от 75%, като само по делата, образувани по чл. 410 и чл. 

417 от ГПК – при 100% натовареност. 

Със Заповед № РД-09-159/14.06.2013 г. председателят на съда е задължила 

служителите от служба „Съдебно деловодство” и служба „Връчване на призовки 

и съдебни книжа” стриктно да изпълняват задълженията си по призоваване на 

страните, вещите лица и свидетелите, с цел да не се допуска отлагане на дела 

поради нередовно призоваване. Със заповедта служителите от служба „Съдебно 

деловодство” са задължени до 5-то число на всеки месец, след извършена 

проверка по делата, да изготвят справки относно: несвършени дела; неизготвени и 

непредадени /просрочени/ съдебни актове по съдии; справки за производствата по 

искови молби, жалби, тъжби, обвинителни актове, които не са насрочени. 

Със Заповед № РД-09-6/02.01.2014 г. председателят на съда е разпоредила 

всички съдии, разглеждащи граждански дела, да участват в разпределението на 

делата при 100% натовареност. 

Със Заповед № РД-09-44/03.02.2014 г. на председателя са създадени 

правила за работа на различните служби, чиято цел е да актуализира действащите 

до момента такива, създадени във връзка с ПАРОАВАС, като дейността на съда 

бъде съобразена с Правилника за администрацията на съдилищата /ПАС/, обн., 

ДВ, бр. 8 от 28.01.2014 г. 

Със Заповед № РД-09-93/01.04.2014 г. са отчетени промените в броя на 

съдиите, разглеждащи граждански дела, предвид прекратяване на 

командироването на съдия Мариана Станкева, считано от 01.04.2014 г. 

Със Заповед № РД-09-160/17.06.2014 г. е разпоредено при подадени искови 

молби с един и същ предмет и страни, да се образува дело по исковата молба, 

постъпила с най-малък входящ номер. Съгласно същата заповед останалите 

искови молби, ведно със заверен препис от молбата по вече образуваното дело, се 

докладват на административния ръководител на съда за прилагане на чл. 126, ал. 1 

от ГПК. Заповедта е издадена в изпълнение на решение и препоръка на ВСС по 

Протокол № 24/12.06.2014 г., съгласно които административните ръководители на 

съдилищата трябва да създадат правила /заповеди, мерки/ за предотвратяване 

заобикалянето на принципа на случайно разпределение на делата чрез подаване на 

идентични искови молби и молби за обезпечения. 

apis://Base=NARH&DocCode=10910915002&Type=201/
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Със Заповед № РД-09-200/12.09.2014 г. административният ръководител е 

предприела нови конкретни мерки, свързани със срочното изготвяне на съдебните 

актове по делата. 

Със Заповед № РД-9-258/20.10.2014 г. на административния ръководител е 

възстановен VІ-ти граждански състав, чието функциониране е прекратено, 

считано от 01.04.2014 г. поради прекратяване командироването на съдия 

Станкева, като за титуляр е определен съдия Христо Христов. 

Съгласно Заповед № РД-09-1/05.01.2015 г. Гражданско отделение на 

Районен съд-Ботевград се състои от съдиите Илияна Цветкова, Петя Стоянова и 

Христо Христов, участващи в разпределението на делата от всички категории при 

100% натовареност. 

Със Заповед № РД-09-19/05.01.2015 г. е разпоредено извършването на 

справки за просрочените съдебни актове и ненасрочени съдебни дела, които да се 

докладват на административния ръководител в обобщена писмена форма. 

Заповедта е актуализирана с нова Заповед № РД-09-109/21.04.2015 г. и Заповед № 

РД-09-145/08.06.2015 г. 

Със Заповед № РД-09-42/03.02.2015 г. на председателя в съда е създаден 

регистър на актовете, с които преписката е върната, респ. производството е 

прекратено и е върнато на първоинстанционния съд за поправка на очевидна 

фактическа грешка, допълване, изменение на решението в частта за разноските 

или отстраняване на нередовности и администриране на жалбата в Районен съд-

Ботевград. 

Със Заповед № РД-16-163/15.06.2015 г. са създадени правила за 

обезпечаване разглеждането на делата по чл. 329, ал. 3 от ЗСВ през периода на 

съдебната ваканция /15.07.2015 г.-01.09.2015 г./. 

Със Заповед № РД-09-165/16.06.2015 г. са уредени правилата за ползване и 

съхранение на звукозаписите за проведените съдебни заседания, като е 

предвидено създаването на хартиен носител на „Регистър на постъпилите искания 

за поправки и допълване на протоколи от съдебни заседания и ползването на 

звукозаписите от съдебните заседания в Районен съд-Ботевград”. 

 

3. Административно-деловодна дейност и информационно обслужване. 

Съдебни книги и регистри, водени от съда. 

 

През 2013 г., 2014 г. и към момента на извършване на проверката 

управлението на делата в Районен съд-Ботевград се осъществява с помощта на 

„Система за управление на съдебните дела” /СУСД/. 

Всички книги и регистри в съда се водят на хартиен и електронен носител. 

Книгите се водят редовно и съобразно изискванията, като се попълват 

съответните реквизити. В Книгите за открити съдебни заседания са попълват 

редовно всички графи, съобразно ПАС, като отразяват дата на проведено съдебно 

заседание, номер и дата на образуване на делото, предмет на производството, 

страни по делото, докладчик по делото, съдебен секретар, резултат от 

заседанието, дата на предаване на делото в канцеларията, подпис на служителя от 
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служба „Съдебно деловодство”. Съдебните решения се отразяват с номер, дата и 

залепване на печатен текст с диспозитива на съдебния акт. 

Проверката на книгите за открити съдебни заседания установява, че 

датите, които докладчиците сочат в съдебните решения, съответстват на датите, 

на които съдебните актове са предавани в канцеларията, съответно са обявявани в 

книгата. 

Книгите за закрити и разпоредителни заседания съдържат данни за номер 

на дело, състав на съда, докладчик, резултат от определението/разпореждането на 

съда, дата на обявяване на съдебния акт. 

Със заповед на председателя в Районен съд-Ботевград /посочена по-горе/ е 

създаден Регистър на актовете на контролиращия съд, с които са върнати дела в 

Районен съд-Ботевград. От проверката на регистъра за 2015 г. се установява, че 

същият дава информация за броя на делата, по които е постановено връщане; дата 

на връщане, номер на делото на районния съд, докладчика по делото и мотивите 

за връщане. В графата „мотиви” се залепва печатен текст с дизпозитива на 

съдебния акт, постановен от контролиращата инстанция. От регистъра е видно, че 

през 2015 г. до момента на проверката е постановено връщане на общо 6 дела на 

Районен съд-Ботевград, в това число по 1 наказателно производство от общ 

характер. Делата са връщани за продължаване на съдопроизводствените действия 

– съобразно дадени указания, за произнасяне по подадена молба по чл. 248 от 

ГПК, за администриране и т. н. В отделна папка се подреждат на хартиен носител 

актовете, постановени от горния съд, в резултат на които делото е върнато. 

Документите, постъпващи по делата, и актовете, постановявани от 

съдебните състави, са подреждани в хронологичен ред с номериране на 

страниците. Всички депозирани книжа по делата се докладват своевременно на 

определените докладчици. 

На интернет страницата на Районен съд-Ботевград са публикувани 

утвърдените Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен 

пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК. 

Административният ръководител е утвърдила и вътрешни правила за 

организацията на публикуването на съдебните актове на интернет страницата на 

Районен съд-Ботевград в изпълнение на разпоредбата на чл. 64, ал. 1 от Закона за 

съдебната власт и при спазване на изискванията на Закона за защита на личните 

данни и Закона за защита на класифицираната информация. Правилата са 

достъпни на електронната страница на съда в интернет. 

 

4. Случаен принцип на разпределение на делата. 
 

През проверявания период в Районен съд-Ботевград се използва 

електронна програма за разпределение на делата „Law Choice”, предоставена от 

Висшия съдебен съвет. 

Съгласно цитираните по-горе заповеди, разпределението на делата в съда 

се осъществява единствено от административния ръководител на съда, а в негово 

отсъствие – от определен от него съдия с нарочна заповед. 
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В Районен съд-Ботевград редът за разпределение на делата на случаен 

принцип е регулиран с подробни „Вътрешни правила за случайното 

разпределение на делата в Районен съд-Ботевград” /Вътрешни правила/ и отделни 

заповеди на председателя на съда. Към момента на проверката в съда действат 

„Вътрешни правила за случайното разпределение на дела чрез централизираната 

система за разпределение на делата в Районен съд-Ботевград”, актуализирани в 

съответствие с решение по Протокол № 37/29.09.2015 г. на ВСС. 

Съгласно Вътрешните правила разпределението се извършва вече 

посредством Централизирана система за разпределение на делата, заменила 

електронната система „Law Choice”, като всички съдии, разглеждащи граждански 

дела, участват в разпределението на делата при 100% натовареност. В 

електронната система делата са разделени на подгрупи, като са конкретизирани 

производствата, които се разпределят между всички съдии и тези, които се 

разпределят чрез опция „по дежурство”. 

От обхвата на електронното разпределение са извадени и се разглеждат от 

дежурни съдии следните дела: разрешения по чл. 6, ал. 2, чл. 26, чл. 130, ал. 3 и 4 

и чл. 165 от СК; назначаване на особени представители по чл. 29, ал. 4 от ГПК; по 

чл. 52 от ЗН и др. Определянето на делата чрез използване на опция „по 

дежурство се прави със заповед на административния ръководител във връзка с 

приета от ВСС Единна методика по приложението на принципа за случайното 

разпределение на делата и взето решение от общото събрание на съдиите от 

Районен съд-Ботевград. 

Правилата допускат изключване на съдия от избора за разпределение на 

производства, за които законът предвижда кратки срокове в случай на отсъствие 

поради ползване на годишен отпуск, отпуск поради временна нетрудоспособност 

или командировка. Преразпределение на бързи производства от вече определен 

докладчик се предвижда в случай на отвод на първоначално определения съдия. 

В отклонение от общия принцип за електронно разпределение на делата в 

съда правилата разглеждат подробно отделните хипотези на разпределение на 

делата, предпоставящи необходимостта от използване на опция „ръчно” /на 

определен съдия/ и опция „изключен” от разпределението съдия. В тези случаи 

задължително се посочва причината за използването на тези възможности на 

електронната система. 

Правилата уреждат два случая, в които, след определяне на докладчик, 

делото се преразпределя на друг съдия – самоотвод/уважено искане за отвод и 

когато се налага смяна на докладчика. 

За разпределението на всяко дело програмата за случайно разпределение 

генерира протокол от извършвания избор, който се подписва от извършилия 

избора, разпечатва се на хартиен носител и се прилага към всяко дело. В тази 

връзка проверката установява, че по всички дела се прилага пълен протокол от 

електронната система, удостоверяващ избора на докладчик; брой разпределени 

дела от съответната категория на всеки съдия; процент натовареност, с който 

участва при разпределението. 

Постъпващите в съда съдебни книжа, по които се образуват дела, 

получават входящ номер в служба „Регистратура”. Ако за движението и 
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приключването на производството се прилагат кратки процесуални срокове, 

книжата се докладват незабавно на административния ръководител на съда за 

разпределение, в противен случай се изчакват да се съберат повече дела за 

разпределение, след което се докладват. След определянето на докладчик, 

служител от служба „Регистратура” връща делата обратно в службата, където се 

сканират и на делата се създава електронно досие. В служба „Съдебно 

деловодство” делата се обработват от служител, определен със заповед, който 

прави вписването на делото в описната книга, след което разпределените дела се 

подреждат в папки по състави и се докладват на определения за докладчик съдия. 

 

IІ. ПРОВЕРКА ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА, ОБРАЗУВАНИ В 

РАЙОНЕН СЪД – БОТЕВГРАД 

 

 

През 2013 г. в Районен съд-Ботевград са разгледани общо 1815 граждански 

дела, разпределени между съдиите, както следва: 

 

 - съдия Илияна Цветкова /административен ръководител-председател/ – 

общо за разглеждане – 549 дела, от които 35 дела останали от предходен период, а 

514 дела са новообразувани. В края на периода са приключени 517 дела и са 

останали несвършени 32 дела, или свършени са 94,17 %. През годината съдия 

Цветкова е имала за разглеждане средномесечно 45,75 граждански дела; 

 - съдия Петя Стоянова – общо за разглеждане – 627 дела, от които 62 дела 

останали от предходен период, а 565 дела са новообразувани. В края на периода 

са приключени 574 дела и са останали несвършени 53 дела, или свършени са 91,54 

%. През годината съдия Стоянова е имала за разглеждане средномесечно 52,25 

граждански дела; 

 - съдия Цветомир Цветанов – общо за разглеждане /за периода от 

01.01.2013 г. - 10.11.2013 г./ – 514 дела, от които 5 дела останали от предходен 

период, а 509 дела са новообразувани. В края на периода са приключени 514 дела; 

няма останали несвършени дела, или свършени са 100%. За времето, през което е 

правораздавал в районния съд съдия Цветанов е имал за разглеждане 

средномесечно 51,4 граждански дела, изчислени за 10 месеца; 

- съдия Мариана Станкева – общо за разглеждане /за периода от 11.11.2013 

г. до 31.12.2013 г./ – 121 дела, от които 47 дела останали от предходен период, а 

74 дела са новообразувани. В края на периода са приключени 63 дела и са 

останали несвършени 58 дела, или свършени са 52,06 %. За времето, през което 

съдия Станкева е правораздавала през 2013 г. в районния съд, е имала за 

разглеждане средномесечно 60,5 граждански дела, изчислени за 2 месеца, които 

практически са непълни. 

Заб. До общия брой от 1815 дела, висящи пред съда за 2012 г., не са 

включени 4 производства, разпределени инцидентно на съдиите, разглеждащи 

преимуществено наказателни дела. 
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През 2014 г. в Районен съд-Ботевград са разгледани общо 1564 граждански 

дела, разпределени между съдиите, както следва: 

 

 - съдия Илияна Цветкова /административен ръководител-председател/ – 

общо за разглеждане – 590 дела, от които 46 дела останали от предходен период, а 

544 дела са новообразувани. В края на периода са приключени 535 дела и са 

останали несвършени 55 дела, или свършени са 90,67 %. През годината съдия 

Цветкова е имала за разглеждане средномесечно 49,16 граждански дела; 

 - съдия Петя Стоянова – общо за разглеждане – 537 дела, от които 72 дела 

останали от предходен период, а 465 дела са новообразувани. В края на периода 

са приключени 481 дела и са останали несвършени 56 дела, или свършени са 89,57 

%. През годината съдия Стоянова е имала за разглеждане средномесечно 44,75 

граждански дела; 

 - съдия Мариана Станкева – общо за разглеждане /за периода от 

01.01.2014 г. до 31.03.2014 г./ – 136 дела, от които 25 дела останали от предходен 

период, а 111 дела са новообразувани. В края на периода са приключени 136 дела; 

няма останали несвършени дела, или свършени са 100 %. За времето, през което 

съдия Станкева е правораздавала през 2014 г. в районния съд, е имала за 

разглеждане средномесечно 45,33 граждански дела, изчислени за 3 месеца. 

 - съдия Христо Христов /за периода от 18.10.2014 г. до 31.12.2014 г./ – 

общо за разглеждане – 153 дела, всички новообразувани. В края на периода са 

приключени 121 дела и са останали несвършени 32 дела, или свършени са 79,08 

%. През годината съдия Христов е имал за разглеждане средномесечно 51 

граждански дела, изчислени за 3 месеца, макар и непълни; 

Заб. До общия брой граждански дела в този период не са включени 

производствата /предимно по чл. 410 и чл. 417 от ГПК/, разпределени на съдиите 

от Наказателно отделение - Бисерка Памукова, Цветанка Гребенарова и Иванка 

Йолова, всяка от които е разгледала и приключила съответно 51, 48 и 49 дела в 

края на годината. 

 

През първото шестмесечие на 2015 г. в Районен съд-Ботевград са 

разгледани общо 823 граждански дела, разпределени между съдиите, както 

следва: 

 

 - съдия Илияна Цветкова /административен ръководител-председател/ – 

общо за разглеждане – 284 дела, от които 55 дела останали от предходен период, а 

229 дела са новообразувани. В края на периода са приключени 246 дела и са 

останали несвършени 38 дела, или свършени са 86,61 %. През първото 

шестмесечие на годината съдия Цветкова е имала за разглеждане средномесечно 

47,33 граждански дела; 

- съдия Петя Стоянова – общо за разглеждане – 274 дела, от които 56 дела 

останали от предходен период, а 218 дела са новообразувани. В края на периода 

са приключени 228 дела и са останали несвършени 46 дела, или свършени са 83,21 

%. През първото шестмесечие на годината съдия Стоянова е имала за разглеждане 

средномесечно 45,66 граждански дела; 
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 - съдия Христо Христов – общо за разглеждане – 106 дела, от които 15 

останали от предходен период, а 91 са новообразувани. В края на периода са 

приключени всички 106 дела, или свършени са 100 %.; 

 - съдия Яна Николова – общо за разглеждане – 159 дела, от които 17 дела 

останали от предходен период, а 142 дела са новообразувани. В края на периода 

са приключени 124 дела и са останали несвършени 35 дела, или свършени са 77,98 

%. През първото шестмесечие на годината съдия Николова е имала за 

разглеждане средномесечно 26,5 граждански дела. 

 

 

ІІI. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ 

НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 

 

 

1. Искови производства, образувани през 2014 г. и 2015 г. 

 

 - гр. д. № 1388/2014 г. /съдия Петя Стоянова/ е образувано на 29.12.2014 г. 

по искова молба по иск за делба срещу четирима ответници, постъпила в съда на 

29.12.2014 г. Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. 

С разпореждане от 05.01.2015 г. съдът е указал на ищеца да впише исковата 

молба. Съобщение за указанията на съда е изпратено на 06.01.2015 г., връчено на 

16.01.2015 г. Разпореждане от чл. 131 от ГПК е постановено на 23.01.2015 г. 

Препис от исковата молба е изпратен на ответници със съобщение от 24.01.2015 

г., като три от съобщенията са върнати в цялост, съответно на 12.03.2015 г. и на 

23.03.2015 г. С разпореждания от 19.03.2015 г. и 30.03.2015 г. съдът е оставил 

производството без движение и е дал указания за представяне на справки за 

адресни регистрации на ответниците. Съобщенията за указанията са изпратени 

със съобщения от 19.03.2015 г. и 31.03.2015 г., първото от които връчено на 

25.03.2015 г., а второто на 15.04.2015 г. Молба в изпълнение на указанията е 

постъпила на 01.04.2015 г. Удостоверения за постоянен и настоящ адрес са 

депозирани на 08.04.2015 г. С разпореждане от 23.04.2015 г. съдът е върнал 

исковата молба и е прекратил производството по делото, след като е приел, че не 

са изпълнени своевременно дадените указания. Ищецът е уведомен за акта на съда 

на 14.05.2015 г. със съобщение, изпратено на 24.04.2015 г. 

 - гр. д. № 460/2015 г. /съдия Яна Николова/ е образувано на 30.04.2015 г. 

по искова молба, постъпила в съда на същата дата. Делото е разпределено на 

докладчик в деня на неговото образуване. С разпореждане от 30.04.2015 г. съдът е 

оставил производството без движение и е дал указания за отстраняване на 

констатирани нередовности. Съобщение за указанията на съда е изпратено на 

04.05.3015 г., връчено на ищеца на 18.05.2015 г. Указанията са изпълнени с молба 

от 22.05.2015 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 26.05.2015 г. 

Препис от исковата молба е изпратен на ответника за отговор на 27.05.2015 г. и е 

връчен на 28.05.2015 г. Писмен отговор е депозиран на 25.06.2015 г. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 24.07.2015 г., съдът е насрочил 

делото в открито съдебно заседание за 16.09.2015 г. и е изготвил проект на доклад 
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на делото. В съдебно заседание от тази дата е даден ход на делото, допусната е 

съдебно-почеркова експертиза, определено е вещо лице и е насрочено за 

22.10.2015 г. На 23.09.2015 г. по делото е депозирана молба по чл. 232 от ГПК. С 

разпореждане от 24.09.2015 г. съдът е указал препис от молбата да се изпрати на 

ответника за становище. Разпореждането е връчено на ответника на 30.09.2015 г. 

със съобщение, изпратено на 24.09.2015 г. 

 - гр. д. № 356/2015 г. /съдия Яна Николова/ е образувано на 02.04.2015 г. 

по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила в съда на същата дата. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. Разпореждане по чл. 

131 от ГПК е постановено на 03.04.2015 г. Препис от исковата молба е изпратен 

на ответника за отговор със съобщение от 06.04.2015 г., върнато с отбелязване от 

22.04.2015 г., че адресатът не пребивава на адреса. С разпореждане от 28.04.2015 

г. съдът е указал да се извърши служебна справка от НБД „Население”. Ново 

съобщение с препис от молбата е изпратено на 28.04.2015 г., връчено на 

11.05.2015 г. Отговор на исковата молба е депозиран на 11.06.2015 г. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 18.06.2015 г., съдът е изготвил 

проект на доклад по делото и е насрочил открито съдебно заседание за 15.07.2015 

г. В съдебно заседание от 15.07.2015 г. съдът е констатирал, че ответникът не е 

открит на адреса за връчване на призовката, поради което не е дал ход на делото и 

го е отложил за 16.09.2015 г. На тази дата страните не са се явили и не са 

изпратили представители, съдът е изслушал назначената експертиза и с оглед 

констатацията, че ищецът не е получил съдебни удостоверения за снабдяване с 

доказателства, е отложил делото за 22.10.2015 г. 

 - гр. д. № 131/2015 г. /съдия Илияна Цветкова/ е образувано на 09.02.2015 

г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила в съда на същата дата. Делото е 

разпределено на съдия в деня на неговото образуване. С разпореждане от 

09.02.2015 г. съдът е оставил производството без движение и е дал указания за 

отстраняване на нередовности, констатирани в исковата молба. Съобщение за 

указанията на съда е изпратено на ищеца на 09.02.2015 г., връчено на 04.03.2015 г. 

Молба в изпълнение на указанията е депозирана на 27.02.2015 г., преди 

официалното уведомяване на страната и изтичане на срока. Разпореждане по чл. 

131 от ГПК е постановено на 13.03.2015 г. Препис от исковата молба е изпратен 

на ответника за отговор със съобщение от 13.03.2015 г., върнато в цялост с 

отбелязване от 21.03.2015 г., че лицето живее извън страната. Ново съобщение е 

изпратено на 24.03.2015 г. и на 25.03.2015 г. е залепено уведомление. 

Съобщението е върнато с отбелязване от 17.04.2015 г. С разпореждане от 

22.04.2015 г. съдът е указал на ищеца да представи справка за постоянен и 

настоящ адрес. Указанията са доведени до знанието на ищеца на 13.05.2015 г. със 

съобщение, изпратено на 23.04.2015 г. С молба от 12.05.2015 г. ищецът е поискал 

в тази връзка издаване на съдебно удостоверение, администрирано с 

разпореждане на съда от същата дата. На 29.05.2015 г. е постъпила информация за 

адреса на ответника, представена от община Ботевград. С разпореждане от 

01.06.2015 г. съдът е указал да се връчи съобщение чрез залепване на уведомление 

по чл. 47, ал. 1 от ГПК. Съобщение с уведомление е изготвено на 02.06.2015 г. и е 

залепено на 10.06.2015 г. Съобщението е върнато с отбелязване от 25.06.2015 г. С 
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разпореждане от 29.06.2015 г. съдът е назначил особен представител и определил 

сума, вносима от ищеца. Съобщение с указанията от 29.06.2015 г. е връчено на 

20.07.2015 г. Молба в изпълнение на указанията е депозирана на 10.07.2015 г. На 

13.07.2015 г. е направено искане до САК, по което е постъпил отговор по факс, 

заведен в съда на 15.07.2015 г. Оригиналът на отговора е постъпил на 22.07.2015 

г. С разпореждане от 15.07.2015 г. съдът е назначил особен представител и е 

указал изпращане на препис от исковата молба за отговор по смисъла на чл. 131 и 

сл. от ГПК. Препис от исковата молба е изпратен със съобщение от 16.07.2015 г. и 

е връчен на 27.07.2015 г. Писмен отговор е депозиран на 25.08.2015 г. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 28.08.2015 г., съдът е взел 

отношение по доказателствените искания и е насрочил делото в открито 

заседание за 05.10.2015 г. С отделно определение от същата дата съдът е изготвил 

проект на доклад по делото. В съдебно заседание от 05.10.2015 г. съдът е дал ход 

на делото и за събиране на доказателства го е отложил за 04.11.2015 г. 

 - гр. д. № 416/2015 г., обр. на 20.04.2015 г., на доклад на съдия Петя 

Стоянова, по жалба по чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ. Жалбата е постъпила 20.04.2015 г., 

разпределението е извършено на същата дата. С разпореждане от 22.04.2015 г. 

жалбата е оставена без движение. Съобщението е изпратено на 23.04.2015 г., 

връчено на 24.04.2015 г. и на 29.04.2015 г. е постъпила молба с изпълнени 

указания. С разпореждане от 05.05.2015 г. е постановено да се изиска от общинска 

служба „Земеделие” – гр. Правец да представи заверено копие от цялата 

административна преписка по издаването на обжалвания административен акт. На 

07.05.2015 г. е изпратено писмо до служба „Земеделие” и на 25.05.2015 г. е 

постъпило писмо от ОСЗ. С разпореждане от 25.05.2015 г. е указано да се изпрати 

ново писмо до ОСЗ – Правец като й се укаже, че съдът е изискал цялата преписка. 

Писмото до ОСЗ е изпратено на 26.05.2015 г., на 04.06.2015 г. е постъпила цялата 

административна преписка. На 17.06.2015 г. е постановено разпореждане, с което 

съдът е допуснал СТЕ, разпоредил е препис от жалбата с доказателствата да се 

връчи на ответника и е насрочил делото за 14.07.2015 г. Първото с. з. е проведено 

на 14.07.2015 г. – даден е ход, приети са доказателства, съдът е констатирал, че по 

делото не е представено заключение по допуснатата СТЕ, отложено по 

доказателствата. В с. з. на 15.09.2015 г. съдът е докладвал постъпила молба от в. 

л., с която е заявил, че не може да изготви експертизата, поради постъпването му 

на лечение. Съдът е отложил делото за изготвяне на СТЕ за 03.11.2015 г. 

 - гр. д. № 144/2014 г., обр. на 07.02.2014 г., на доклад на съдия Илияна 

Цветкова, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила на 07.02.2014 г. и на същата дата е 

извършено разпределението. С разпореждане от 07.02.2014 г. съдът е изискал 

заверен препис от частното заповедно производство по чл. 410 ГПК. На 

11.02.2014 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК. Съобщението е 

изпратено на 11.02.2014 г., връчено на 13.02.2014 г. и на 20.02.2014 г. е постъпил 

отговор на ИМ. На 14.03.2014 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, 

допусната е ССчЕ, делото е насрочено за 14.04.2014 г.  и с отделно определение 

от същата дата е изготвен проект за доклад по делото. Първото с. з. е проведено 

на 14.04.2014 г. – не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по 

призоваване на ищеца. Проведени са с. з. на: 21.05.2014 г. – даден е ход на делото, 
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съдът е допуснал конституирането на трето лице – помагач на ищеца и е 

постановил да му се изпрати препис от молбата за привличане на трето лице-

помагач и да се призове по делото; 30.06.2014 г. – допуснато е главно встъпване в 

процеса на третото лице помагач на ищеца, делото е отложено по доказателствата 

за 24.09.2014 г. На 19.08.2014 г. е постановено отново определение по чл. 140 

ГПК, допусната е ССчЕ и с отделно определение от същата дата е изготвен проект 

за доклад по делото. В с. з. на 24.09.2014 г. е даден ход, представен е доклад по 

делото, открита е процедура по оспорване – чл. 193 ГПК, разпитани са свидетели, 

допусната е съдебно-графическа експертиза. Проведени са с. з. на: 29.10.2014 г.; 

10.12.2014 г. – приети са заключения на в. л., съдът е допуснал назначаване на 

допълнителна седебно-графическа експертиза; 04.02.2015 г. – прието е 

заключението на в. л. по допълнителната задача, издадени са СУ, разпитани са 

свидетели; 18.03.2015 г. – приети са доказателства, издадени са СУ; 29.04.2015 г.; 

08.06.2015 г.; 06.07.2015 г. – допусната е разширена съдебно-графическа 

експертиза; 16.09.2015 г. – съдът е отменил определението си за допускане на 

разширена съдебно-техническа експертиза, дал е ход по същество – делото е 

проверено преди постановяване на съдебния акт (05.10.2015 г.). 

 - гр. д. № 63/2015 г., обр. на 22.01.2015 г., на доклад  на съдия Христо 

Христов, след това съдия Яна Николова, делба. ИМ е постъпила на 22.01.2015 г. и 

на същата дата е извършено разпределението. На 22.01.2015 г. е постановено 

разпореждане по чл. 131 ГПК. Съобщението е изпратено на 23.01.2015 г., връчено 

на 30.01.2015 г. и на 27.02.2015 г. е постъпил отговор на искова молба. На 

06.03.2015 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за 

доклад, делото е насрочено за 23.04.2015 г. Първото с. з. е проведено на 

23.04.2015 г., председател на състава е съдия Яна Николова, не е приложена 

заповед или протокол от преразпределение, от които да се установят причините за 

наложената промяна в докладчика. Даден е ход на делото, даден е ход по 

същество. На 22.05.2015 г. е постановено решение по първа фаза на делбата. 

Съобщения с препис от съдебния акт са изпратени на страните на 22.05.2015 г., 

връчени на 26.05.2015 г. и съответно на 29.05.2015 г. – решението не е обжалвано. 

На 25.06.2015 г. е постановено определение за насрочване на делото по втората 

фаза на делбата, допуснато е изслушване на СТЕ, назначено е в. л. Първото с. з. 

по втора фаза на делбата е проведено на 08.09.2015 г. – съдът е докладвал 

постъпила молба от проц. представител на ищеца за предоставяне на последна 

възможност за внасяне на определения депозит за в. л. Съдът е уважил молбата на 

пълномощника и е отложил делото за 08.10.2015 г. 

 - гр. д. № 1359/2014 г., обр. на 19.12.2014 г., на доклад на съдия Петя 

Стоянова, иск по чл. 108 ЗС и чл. 59 ЗЗД. ИМ е постъпила на 19.12.2014 г., 

разпределението е извършено на същата дата. На 19.12.2014 г. е разпоредено 

вписване на ИМ, вписана на 08.01.2015 г. На 08.01.2015 г. е постановено 

разпореждане по чл. 131 ГПК. Съобщението е изпратено на 09.01.2015 г., връчено 

на 02.02.2015 г. и на 24.02.2015 г. е постъпил отговор на ИМ. Определението по 

чл. 140 ГПК е постановено на 06.04.2015 г., допусната е СТЕ, делото е насрочено 

за 05.05.2015 г. С отделно определение от същата дата е изготвен проект за доклад 

по делото. Първото с. з. е проведено на 05.05.2015 г. – даден е ход, изготвен е 
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доклад по делото, приети са доказателства, прието е заключението на в. л., 

допуснато е изменение на иска с правно основание чл. 59 ЗЗД, даден е ход по 

същество на делото. Съдът е постановил, че ще се обяви решението си на 

05.06.2015 г. Към момента на проверката (06.10.2015 г.) по делото няма 

постановен съдебен акт. 

 - гр. д. № 810/2014 г., обр. на 01.08.2014 г., на доклад на съдия Илияна 

Цветкова, иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Делото е образувано след отмяна на влязло в 

сила решение по гр. д. № 1324/2010 г. на РС – Ботевград. Делото е постъпило на 

01.08.2014 г. и на същата дата е извършено разпределението. С разпореждане от 

12.08.2014 г. производството е оставено без движение. Съобщението е изпратено 

на 12.08.2014 г., връчено на 13.08.2014 г. и на 14.08.2014 г. е постъпила молба от 

пълномощника на ищеца. На 19.08.2014 г. е постановено разпореждането по чл. 

131 ГПК – четирима ответници. На 19.08.2014 г. са изпратени съобщенията. До 

първия ответник – върнато в цялост с отбелязване от 03.10.2014 г. На 10.10.2014 г. 

е разпоредено да се връчи съобщението чрез залепване. Съобщението до втория 

ответник – върнато в цялост на 01.10.2014 г. Разпоредено е ответникът да се 

уведоми чрез проц. му представител. На 02.10.2014 г. съдът е изискал служебна 

справка за адреса на втория ответник. На 20.10.2014 г. съобщението е връчено на 

пълномощника му. Съобщението до третия ответник е връчено на 11.11.2014 г. на 

пълномощника й с отбелязване, че пълномощното е оттеглено. Съдът е изискал 

служебна справка за адреса на третия ответник. Съобщението до четвъртия 

ответник е връчено на пълномощника му, с отбелязване, че пълномощното е 

оттеглено – изискана е служебна справка. На 03.11.2014 г. е постъпила молба – 

отговор на ИМ от трима от ответниците с искане за предоставяне на правна 

помощ, посочен е адрес в Белгия. С определение от 03.11.2014 г. съдът е отказал 

предоставяне на правна помощ. Съобщения с препис от определението са 

изпратени на 03.11.2014 г. в Белгия, едно съобщение не е връчено. Съдът е 

разпоредил ново връчване на невръченото съобщение с препис от определението. 

На 11.02.2015 г. е изискана служебна справка за адреса на първия ответник (от 

списъка за призоваване), съобщението е връчено на 20.04.2015 г. и на 07.05.2015 

г. е постъпил отговор на ИМ. На 25.05.2015 г. е постановено определението по чл. 

140 ГПК, делото е насрочено за 29.06.2015 г. С отделно определение от 25.05.2015 

г. е изготвен проект за доклад по делото. Първото с. з. е проведено на 29.06.2015 

г., отложено по доказателствата. В с. з. на 16.10.2015 г. съдът е дал последна 

възможност на ищеца да представи писмени доказателства въз основа на 

издадените СУ и е отложил делото за нова дата. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

Проверените производства от тази категория са образувани в деня на 

постъпване на исковата молба /жалба по едно от делата/ и са разпределяни 

незабавно. Съдът е извършвал първоначалната проверка на исковите молби, 

съответно е оставял производствата без движения с разпореждания, 

постановявани в много кратки срокове – обикновено в деня на разпределяне на 

делото и до 2 дни от този момент. Като изключение по едно от делата /гр. д. № 
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810/2014 г./ разпореждане в този смисъл е постановено след 11 дни, но 

процесуалното действие е извършено в периода на съдебната ваканция. Отделно 

от това, от справката на съда за ползван отпуск от съдиите през периода е видно, 

че делото е разпределено на докладчик по време на ползван от съдията годишен 

отпуск. Разпорежданията по чл. 131 от ГПК също са постановявани в много 

кратки срокове – обикновено в деня или най-късно на следващия ден след 

определянето на докладчик, съответно след отстраняване на констатирани в 

исковата молба нередовности. Определенията по чл. 140 от ГПК са постановявани 

в срокове от 4, 5, 6, 7 дни след изтичане на срока за депозиране на писмен 

отговор, но по много от делата се констатира, че съдебните актове са 

постановявани и в по-кратки периоди от време, включително още на следващия 

ден след изтичане на срока за отговор. Само по две дела съдебните актове за 

насрочване на открито съдебно заседание са постановени в по-големи срокове, 

съответно 26 дни, 1 месец. Производствата са насрочвани в първо открито 

съдебно заседание в срокове от 1 м. до 1м 20 дни, отчетени от датата на 

постановяване на определението по чл. 140 от ГПК. По-големи периоди за 

насрочване на първо открито заседание се установяват единствено в периода, 

съвпадащ със съдебната ваканция. В подобни и в по-кратки от тези срокове са 

насрочвани нови открити съдебни заседания в случаите, в които делата са 

отлагани. Призовките и съобщенията са изготвяни обикновено в деня на 

извършване на съответното процесуално действие на съда, което е трябвало да 

бъде доведено до знанието на страните, или най-късно на следващия ден. 

Анализът на фактите сочи, че по-голямата обща продължителност на 

производствата обикновено е резултат от обективни обстоятелства и не се дължи 

на процесуалното поведение на съда. Най-честите причини за удължаване на 

сроковете за приключване на делата са: характерът на делата /производства по 

вещни претенции/; назначаване на съдебни експертизи и отлагане на делата по 

тази причина; множество ответници и произтичащата от това нужда от 

допълнително администриране; производства по назначаване на особен 

представител и др. Само по едно от делата /гр. д. № 1359/2014 г. на доклад на 

съдия Петя Стоянова/ се установява, че производството не е приключило 

своевременно по вина на докладчика, който повече от 5 /пет/ месеца, след като е 

дал ход по същество, не е изготвил краен съдебен акт. 

 

2. Производства, образувани по реда на чл. 310 ГПК – бързо 

производство. 

 

 - гр. д. 1045/2014 г. /съдия Илияна Цветкова/ е образувано на 03.10.2014 г. 

по искова молба за издръжка, депозирана на същата дата. Делото е разпределено 

на съдия в деня на неговото образуване. С разпореждане от 03.10.2014 г. съдът е 

оставил производството без движение с указания за отстраняване на 

нередовности. Указанията са доведени до знанието на ищеца на 09.10.2014 г. със 

съобщение, изпратено на 03.10.2015 г. Молба в изпълнение на указанията е 

депозирана на 14.10.2014 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 

14.10.2015 г. Препис от исковата молба за отговор е връчен на ответника на 
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15.10.2014 г. със съобщение, изпратено на 14.10.20115 г. Писмен отговор е 

депозиран на 12.11.2014 г. С разпореждане по чл. 312 от ГПК, постановено на 

12.11.2014 г., съдът е изготвил доклад на делото и го е насрочил за 03.12.2014 г. 

Призовки за страните са изпратени в деня на постановяване на съдебния акт. С 

разпореждане от 24.11.2014 г. съдът е указал на ответника да се изпрати за 

становище молба на ответника от 24.11.2014 г., с която е поискал събиране на 

доказателства, за сведение и становище. В съдебно заседание от 03.12.2014 г. 

съдът е дал ход по същество и е посочил, че ще се произнесе с решение на 

17.12.2014 г. Решение по делото е постановено на 17.12.2014 г., съобщения за 

което са изпратени на страните на същата дата. 

 - гр. д. 792/2014 г. /съдия Илияна Цветкова/ е образувано на 24.07.2014 г. 

по искова молба за увеличени за издръжка, депозирана на същата дата. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 24.07.2015 г. Препис от 

исковата молба е изпратен на ответника със съобщение от 25.07.2015 г., върнато в 

цялост с отбелязване от 05.08.2014 г., че лицето е извън пределите на страната. С 

разпореждане от 12.08.2014 г. съдът е указал страната да бъде уведомена чрез 

залепване на уведомление по чл. 47, ал. 1 от ГПК. Съобщения от 12.08.2014 г. и 

28.08.2014 г. са върнати в цялост и неоформени по надлежния ред – второто е 

върнато с отбелязване, че лицето не се е явило в дадения срок, без посочване на 

момента, в който оформено съобщението. С разпореждане от 20.10.2014 г. съдът е 

указал повторно да се извърши уведомяване чрез залепване на уведомление с 

предупреждение за до кмета на с. Яна за налагане на глоба при повторно 

невръчване на съобщението. Съобщение с уведомлението е изпратено едва на 

19.12.2014 г., уведомлението е залепено на 23.12.2014 г. и е оформено на 

08.01.2015 г., след изтичане на двуседмичния срок. С определение от 05.02.2015 г. 

съдът е дал указания на ищеца в едноседмичен срок да представи справка за 

постоянен и настоящ адрес. Указанията са доведени до знанието на ищеца на 

17.02.2014 г. със съобщение от 05.02.2015 г. В тази връзка на 18.02.2015 г. е 

депозирана молба от пълномощника за издаване на съдебно удостоверение, 

получено на 19.02.2015 г. В изпълнение на указанията, на 24.02.2015 г. е 

депозирана молба. С разпореждане от 24.02.2015 г. съдът е поставил началото на 

процедура по назначаване на особен представител. Писмо-искане е изпратено по 

факс на 25.02.2015 г. и на същата дата по факс е върнат отговор с посочен адвокат 

от САК. С разпореждане от 25.02.2015 г. съдът е назначил особен представител и 

е указал да му се изпрати препис от исковата молба за отговор по реда на чл. 131 и 

сл. от ГПК. Препис от исковата молба е изпратен на особения представител със 

съобщение от 25.02.2015 г., връчено на 26.02.2015 г. Отговор на исковата молба е 

постъпил на 24.03.2015 г. С разпореждане по чл. 312 от ГПК, постановено на 

24.03.2015 г., съдът е изготвил доклад на делото и е насрочил открито заседание 

за 15.04.2015 г. На тази дата за събиране на доказателства делото е насрочено за 

27.04.2015 г. В съдебно заседание от 27.04.2015 г. съдът е дал ход по същество и е 

посочил, че ще се произнесе с решение на 11.05.2015 г. Решение по делото е 

постановено на 11.05.2015 г., съобщения за което са изпратени на същата дата. 

 - гр. д. 370/2014 г. /съдия Илияна Цветкова/ е образувано на 26.03.2014 г. 

по искова молба за увеличение на издръжка, постъпила в съда на тази дата. 
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Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. Разпореждане 

по чл. 131 от ГПК е постановено на 26.03.2014 г. Препис от исковата молба е 

изпратен на ответника със съобщение от 27.03.2015 г., връчено на 31.03.2014 г. 

Писмен отговор е депозиран на 28.04.2014 г. С разпореждане по чл. 312 от ГПК, 

постановено на 28.04.2014 г., съдът е изготвил доклад на делото и го е насрочил в 

открито заседание за 14.05.2015 г. Призовки за страните са изпратени на 

29.04.2015 г. В съдебно заседание от 14.05.2015 г. е даден ход по същество и 

съдът е посочил, че ще се произнесе с решение на 23.05.2014 г. Решение по делото 

е постановено на 23.05.2014 г., за което са изпратеени съобщения на страните на 

същия ден. 

 - гр. д. № 158/2015 г. /съдия Христо Христов, съдия Яна Николова/ е 

образувано на 16.02.2015 г. по искова молба, с която са предявени обективно 

съединени искове по КТ, постъпила в съда на същата дата. Делото е разпределено 

на съдия в деня на неговото образуване. С разпореждане от 16.02.2015 г. съдът е 

оставил производството без движение и е дал указания за отстраняване на 

нередовности. Съобщение за указанията е изпратено но 17.02.2015 г., връчено на 

24.02.2015 г. В изпълнение на указанията е депозирана молба на 26.02.2015 г. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 26.02.2015 г. Препис от 

исковата молба е изпратен на ответника със съобщение от същата дата, върнато в 

цялост с отбелязване от 09.03.2015 г. На 09.03.2015 г. съдът е разпоредил книжата 

да се изпратят с обратна разписка. Ново съобщение е изпратено на 10.03.2015 г., 

върнато в цялост с отбелязване от 12.03.2015 г. По делото е приложена заповед на 

административния ръководител от 01.04.2015 г. за причината, наложила замяната 

на докладчика - кадрови промени в съда. По делото на 20.04.2015 г. е постъпила 

искова молба. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 22.04.2015 г., 

съдия Яна Николова е върнала исковата молба по отношение на иска по чл. 344, 

ал. 1, т. 4 от КТ и е прекратила производството в тази част, изготвила е проект на 

доклад на делото, съгласно който е приела, че съдът е сезиран с искове по чл. 344, 

ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от КТ във вр. с чл. 225, ал. 1 от КТ, и е насрочила 

производството в открито заседание за 07.05.2015 г. На тази дата не е даден ход 

на делото, поради нередовна процедура по призоваване на ответника, и е 

насрочено за 10.06.2015 г. На 08.06.2015 г. е постъпила молба от пълномощника 

на ответника за отлагане на делото, обоснована със съображения за нередовно 

призоваване – призовката получена на 04.06.2015 г. В съдебно заседание от 

10.06.2015 г. съдът не е дал ход на делото и го е отложил за 08.07.2015 г. За 

съдебното заседание процесуалният представител на ответника е уведомен на 

22.06.2015 г. На 23.06.2015 г. пълномощникът е депозирал нова молба за отлагане 

на делото, обоснована с планиран годишен отпуск извън страната, без да 

представя доказателства в тази връзка. В съдебно заседание от 08.07.2015 г. съдът 

е дал ход на делото, допуснал е събиране на гласни доказателства и го е отложил 

за 08.09.2015 г. На тази дата съдът е дал ход по същество и е посочил, че ще се 

произнесе с решение в срок. Решение по делото е постановено на 29.09.2015 г., за 

което съобщения са изпратени на страните на същата дата. 

 - гр. д. № 778/2014 г., обр. на 16.07.2014 г., на доклад на съдия Петя 

Стоянова, иск по чл. 143, ал. 2 и чл. 149 СК. ИМ е постъпила на 16.07.2014 г., 
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разпределението е извършено на същата дата. С разпореждане от 16.07.2014 г. 

ИМ е оставена без движение. Съобщенията са връчени на 22.07.2014 г. и на 

28.07.2014 г. е постъпила молба с изпълнени указания. На 29.07.2014 г. е 

постановено разпореждане по чл. 131 ГПК. Съобщението е изпратено на 

29.07.2014 г., връчено на 01.08.2014 г. – не е постъпил отговор на ИМ. На 

02.09.2014 г. е постановено разпореждане по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад по 

делото, връчен на страните, делото е насрочено за 23.09.2014 г. Първото с. з. е 

проведено на 23.09.2014 г., постигната е спогодба между страните, одобрена от 

съда; 

 - гр. д. № 580/2015 г., обр. на 28.05.2015 г., на доклад на съдия Яна 

Николова, иск по чл. 150 СК. ИМ е постъпила на 28.05.2015 г., на същата дата е 

извършено разпределението. Разпореждане по 131 ГПК е постановено на 

28.05.2015 г. Съобщението е изпратено на 02.06.2015 г., връчено на 04.06.2015 г. и 

на 26.06.2015 г. е постъпил отговор на ИМ. На 26.06.2015 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК, изготвен е доклад по делото, делото е насрочено за 

15.07.2015 г. Първото с. з. е проведено на 15.07.2015 г. – даден е ход на делото, 

даден е ход по същество, съдът е постановил, че ще се произнесе с решение в 

срок. Решението е постановено на 23.07.2015 г. Съобщеиня до страните с препис 

от решението са изпратени на 23.07.2015 г., връчени на 24.07.2015 г. и съответно 

на 29.07.2015 г. 

 - гр. д. № 648/2015 г., обр. на 24.06.2015 г., на доклад на съдия Петя 

Стоянова, иск по чл. 150 СК. ИМ е постъпила на 24.06.2015 г., разпределението е 

извършено на същата дата. На 24.06.2015 г. е постановено разпореждане по чл. 

131 ГПК. Съобщението е изпратено на 24.06.2015 г., връчено на 26.06.2015 г., не е 

постъпил отговор на ИМ. На 28.07.2015 г. е постановено разпореждането по чл. 

312 ГПК, изготвен е доклад по делото, делото е насрочено за 18.08.2015 г. 

Първото с. з. е проведено на 18.08.2015 г., даден е ход по същество, съдът е 

постановил, че ще обяви решението си на 01.09.2015 г. Решението е постановено 

на 01.09.2015 г. 

 - гр. д. № 1361/2014 г., обр. на 22.12.2014 г., на доклад на съдия Илияна 

Цветкова, иск по чл. 143, ал. 2 и чл. 149 СК. ИМ е постъпила на 22.12.2014 г., 

разпределението е извършено на същата дата. На 22.12.2014 г. е постановено 

разпореждане по чл. 131 ГПК. Съобщението е изпратено на 22.12.2014 г., връчено 

на 19.01.2015 г., не е постъпил отговор на ИМ. На 20.02.2015 г. е постановено 

разпореждането по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад по делото, връчен на страните, 

делото е насрочено за 09.03.2015 г. Първото с. з. е проведено на 09.03.2015 г. – не 

е даден ход на делото, съдът е констатирал, че ответникът е призован след 

законовоопределения срок, делото е отложено за 16.03.2015 г. В с. з. на 16.03.2015 

г. е даден ход, даден е ход по същество, съдът е постановил, че ще се произнесе с 

решение на 30.03.2015 г. Решението е постановено на 30.03.2015 г. 

 - гр. д. № 488/2014 г., обр. на 28.04.2014 г., на доклад съдия Петя 

Стоянова, иск по чл. 144 и чл. 149 СК. ИМ е постъпила на 28.04.2014 г. и на 

същата дата е извършено разпределението. На 28.04.2014 г. е постановено 

разпореждането по чл. 131 ГПК. Съобщението е изпратено на 28.04.2014 г., 

връчено на 17.05.2014 г. – не е постъпил отговор на ИМ. На 10.06.2014 г. е 
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постановено разпореждане по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад по делото, връчен 

на страните, делото е насрочено за 19.06.2014 г. Първото с. з. е проведено на 

19.06.2014 г. – не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по 

призоваване на ответника. На 14.07.2014 г. е даден ход на делото, даден е ход по 

същество, съдът е постановил, че ще обяви решението си на 28.07.2014 г. 

Решението е постановено на 28.07.2014 г. 

 - гр. д. № 282/2015 г., обр. на 18.03.2015 г., на доклад на съдия Христо 

Христов и съдия Яна Николова, иск по чл. 150 във вр. с чл. 143 СК. ИМ е 

постъпила на 18.03.2015 г., на същата дата е извършено разпределението. На 

18.03.2015 г. е постановено разпореждането по чл. 131 ГПК. Съобщението е 

изпратено на 19.03.2015 г., връчено на 24.03.2015 г. и на 23.04.2015 г. е постъпил 

отговор на ИМ. По делото е приложена заповед на председателя за причината, 

наложила смяната на докладчика – кадрови промени в състава на магистратите. 

На 23.04.2015 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК (съдия Яна 

Николова), изготвен е проект за доклад, делото е насрочено за 07.05.2015 г., 

определението на съда е връчено на страните. Първото с. з. е проведено на 

07.05.2015 г. – делото е докладвано, приети са доказателства, отложено. 

Проведени са с. з. на: 03.06.2015 г. е даден ход, приети са доказателства, отложено 

за изготвяне на социален доклад от ЗСП – Ботевград; 24.06.2015 г. – приет е 

представения по делото социален доклад, за изслушване на свидетел, отложено; 

01.07.2015 г. – даден е ход на делото, свидетелят е заличен, даден е ход по 

същество. Съдът е постановил, че ще се произнесе с решение на 15.07.2015 г. 

Решението е постановено на 15.07.2015 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

Всички проверени производства от тази категория са обозначени с жълт 

етикет в съответствие с разпоредбата на чл. 78, ал. 5 от ПАС. Данните сочат, че 

делата са образувани незабавно, докладчиците са извършвали проверка на 

редовността на исковите молби с разпореждания, постановени в деня, в който 

делата са докладвани – чл. 311 от ГПК. Съдиите са постановявали 

разпорежданията по чл. 131 от ГПК за връчване на препис от исковата молба в 

същите срокове – в деня на образуване на делата. Разпорежданията по чл. 312 от 

ГПК съдържат писмен доклад по делото и са постановявани обикновено в деня на 

постъпване на писмен отговор по исковата молба, съответно в деня на изтичане на 

срока за отговор. Изолирани са случаите, в които съдебните актове в този смисъл 

са постановявани на следващия ден. По всички проверени дела съдебните състави 

са спазвали сроковете за насрочване на делата в открито съдебно заседание в срок 

не по-късно от три седмици, включително и в по-кратки срокове. В случаите на 

отлагане, нови открити заседания обикновено са насрочвани в срокове по-кратки 

от 1 месец. В производствата по гр. д. № 158/2015 г. и гр. д. № 580/2015 г. съдът 

не е процедирал съвсем прецизно, доколкото при обявяване на делото за решаване 

е посочвал, че ще се произнесе с решение в срок, с което не е спазено изискването 

на чл. 315, ал. 2 от ГПК. Извън посочените две производства, във всички останали 

случаи докладчиците са посочвали точно деня, в който ще постановят крайния си 
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съдебен акт, а съдебните решения са изготвяни в двуседмичен срок след 

заседанието, в което е приключило разглеждането на делото – чл. 316 от ГПК. 

 

3. Дела, образувани преди 01.01.2014 г. 

 

 - гр. д. № 2090/2010 г. /съдия Петя Стоянова, съдия Бисерка Памукова, 

съдия Илия Илиев, съдия Петя Стоянова/ е образувано на 22.12.2010 г. по искова 

молба по чл. 207, ал. 1, т. 2 от КТ, постъпила в съда на тази дата. Делото е 

разпределено на съдия Петя Стоянова на 22.12.2010 г. С разпореждане от 

22.12.2010 г. производството е оставено без движение за внасяне на такса. С 

определение от 10.01.2011 г. съдия Бисерка Памукова се е произнесла по искане 

по чл. 389 от ГПК, направено с исковата молба. С разпореждане от 20.04.2011 г., 

постановено от съдия Илия Илиев, производството е оставено без движение с 

указания за конкретизиране на претенцията. Молба в изпълнение на указанията е 

депозирана на 02.05.2011 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 

03.05.2011 г. Препис от исковата молба е връчен на ответника на 13.05.2011 г. 

Отговор на исковата молба е постъпил на 13.06.2011 г. С определение по чл. 140 

от ГПК, постановено от съдия Илиев на 08.08.2011 г., делото е насрочено в 

открито заседание за 27.09.2011 г. В съдебно заседание, проведено на 15.11.2011 

г., съдът, с оглед представено постановление за привличане на обвиняем, е 

постановил спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК до 

приключване на досъдебно производство № 513/2011 г. на Районен съд-

Ботевград. С молба от 31.10.2012 г. ищецът е поискал възобновяване на 

производството, обосновано с обстоятелството, че наказателното производство е 

приключило с влязъл в сила съдебен акт. Към молбата са приложени Присъда № 

24/12 г. на Районен съд-Ботевград и Решение на Окръжен съд-София, с която е 

потвърдена. По делото в бланка „Спряно дело” е направено отбелязване, че 

страните са уведомени в съдебно заседание за спирането. С определение от 

06.11.2012 г. съдия Стоянова е възобновила производството и е насрочила 

открито заседание за 11.12.2012 г. С определение от 13.02.2013 г. съдия Стоянова 

постановила спиране на производството по делото по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, 

след като служебно е констатирал, че с Решение № 5/08.02.2013 г. по н. д. № 

2110/2012 г. обуславящото наказателно производство е възобновено и делото е 

върнато на Софийския окръжен съд за ново разглеждане от стадия на съдебното 

заседание. Първата справка за хода на обуславящото дело е направена на 

18.09.2014 г. През 2015 г. са правени редовно справки, съответно на 30.01.2015 г., 

01.06.2015 г., 13.08.2015 г. и 01.10.2015 г. 

 - гр. д. № 32/2013 г. /съдия Цветомир Цветанов, съдия Мариана Станкева, 

съдия Христо Христов/ е образувано на 16.01.2013 г. по молба по чл. 51, ал. 1 от 

ЗН, постъпила в съда на същата дата в съда. Делото е разпределено на съдия на 

16.01.2013 г. Производството е оставено без движение с разпореждане от 

16.01.2013 г., изпълнено с молба от 30.01.2013 г. С определение от 01.02.2013 г. 

съдът е определил тримесечен срок от получаване на съобщението, в който 

страната писмено да заяви приема или се отказва от наследството. Съобщение с 

определението е изпратено на 05.02.2013 г., върнато в цялост с отбелязване от 
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12.03.2013 г., че на адреса никой не отговаря. С разпореждане от 22.03.2013 г. 

съдът е указал на ищеца да представи справка за постоянен и настоящ адрес. 

Съобщение за указанията е изпратено на 26.03.2013 г., връчено на 04.04.2013 г. 

Указанията са изпълнени с молба от 15.05.2013 г. С разпореждане от 16.05.2013 г. 

съдът е указал определението да се връчи, включително чрез залепване на 

уведомление. Изпращани са нови съобщения, връщани в цялост, и са давани 

указания на молителя за установяване на адреса на страната, чужд гражданин. С 

определение от 04.07.2013 г. съдът, след като е съобразил, че съгласно чл. 53 от 

ГПК лицето няма адрес, на който да й бъде връчено съобщението и с оглед 

невъзможността за назначаване на особен представител, е прекратил 

производството по делото. С определение от 08.08.2013 г., постановено по ч. гр. д. 

№ 605/2013 г., Окръжен съд-София е отменил прекратителното определение и е 

върнал делото за продължаване на съдопроизводствените действия. На 19.08.2013 

г. са дадени указания на молителя да предостави информация за адрес в чужбина, 

изпълнени на 09.10.2013 г. С разпореждане от 10.10.2013 г. е указано 

съобщението да се връчи на адреса, посочен в чужбина. На 22.01.2014 г. съдия 

Станкева е разпоредила на ищеца да внесе разноски за превод на виетнамски език. 

На 04.03.2014 г. от Министерството на правосъдието е постъпило уведомително 

писмо, че съдебната поръчка е получена. На 16.10.2014 г. е постъпило писмо от 

страната, уведомена на адреса в Социалистическа Република Виетнам. Съдът е 

разпоредил делото да се докладва след връщане на поръчката. С разпореждане от 

20.02.2015 г. съдът е указал внасяне на разноски за превод на постъпилите 

документи, изпълнено с молба от 12.03.2015 г. С определение от 04.05.2015 г. 

съдът е прекратил производството по делото, след като е приел, че е приключила 

процедурата по чл. 51 от ЗН. 

- гр. д. № 292/2012 г., обр. на 17.02.2012 г., на доклад на съдия Илияна 

Цветкова, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила на 17.02.2012 г. и на същата дата е 

извършено разпределението. С разпореждане от 17.02.2012 г. съдът е изискал 

заверено копие от ч. гр. д. № 1884/2011 г. по описа на съда – заповедно 

производство. На 17.02.2012 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК. 

Съобщенията до ответниците (2) са изпратени на 20.02.2012 г., връчени на 

22.02.2012 г. и на 20.03.2012 г. е постъпил отговор на ИМ. На 23.03.2012 г. е 

постановено определението по чл. 140 ГПК, допуснати са ССчЕ, СТЕ, допуснати 

са свидетели, делото е насрочено за 23.04.2012 г. Първото с. з. е проведено на 

23.04.2012 г. – не е даден ход на делото, съдът е констатирал, че ищецът не е 

своевременно призован за с. з., предвид нормата на чл. 56, ал. 3 ГПК. В с. з. на 

09.05.2012 г. не е даден ход на делото, съдът е докладвал молба на проц. 

представител на ответниците за пренасрочване на с. з. поради ангажираност по 

дело пред ОС – София, приложено доказателство. Съдът е предупредил 

ответниците да ангажират защитата си за сл. с. з., тъй като съдът няма повторно 

да отлага с. з. В съдебно заседание от 23.05.2012 г. е даден ход на делото, 

представен е доклад по делото, приети са доказателства и на основание чл. 229, 

ал. 1, т. 4 ГПК съдът е спрял производството по делото – до постановяване на 

влязъл в сила съдебен акт по гр. д. № 966/2011 г. по описа на съда – обжалвано. С 

определение от 30.07.2012 г., постановено по ч. гр. д. № 537/2012 г. по описа на 
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ОС – София, съдът е потвърдил протоколно определение от 23.05.2012 г. по гр. д. 

№ 292/2012 г. по описа на РС – Ботевград – обжалвано пред ВКС. С определение 

от 14.12.2012 г., постановено по ч. гр. д. № 666/2012 г. по описа на ВКС, съдът не 

е допуснал касационно обжалване на въззивното определение. На 19.12.2012 г. 

делото е постъпило в РС – Ботевград. По делото са извършвани справки за 

движението на преюдициалното производство, което е по описа на съда, както и 

справки за образуваното въззивно производство пред ОС -  София. От последната 

справка, извършена на 01.10.2015 г., се установява, че производството по 

обуславящото дело не е приключило. 

 - гр. д. № 1321/2012 г., обр. на 08.08.2012 г., на доклад на съдия Петя 

Стоянова, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила на 08.08.2012 г. и на същата дата е 

извършено разпределението. С разпореждане от 08.08.2012 г. съдът е изискал 

заверено копие от ч. гр. д. № 975/2012 г. по описа на съда – заповедно 

производство. На 08.08.2012 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК. 

Съобщенията са изпратени на 08.08.2012 г., връчени на ответниците (2) на 

20.08.2012 г. и на 19.09.2012 г. е постъпил отговор на ИМ. С определение от 

24.09.2012 г. съдът е спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, 

т. 4 ГПК – до приключване с влязъл в сила акт по гр. д. № 966/2011 г. по описа на 

съда – обжалвано. С определение от 23.11.2012 г., постановено по ч. гр. д. № 

882/2012 г. по описа на ОС – София, съдът е потвърдил определението за спиране 

на производството на първоинстанционния съд. На 20.02.2013 г. делото е 

постъпило в РС – Ботевград. Първата справка за движението на преюдициалното 

производство е от 16.09.2014 г. По делото е приложена специална бланка на съда 

за извършените справки за движението на обуславящото производство, отделно са 

приложени и справки, от които се установява на какъв етап е производството. 

Последната справка е от 01.10.2015 г., от която се установява, че преюдициалното 

производство не е приключило. 

 - гр. д. № 1599/2013 г., обр. на 18.12.2013 г., на доклад на съдия Петя 

Стоянова, иск по чл. 124 ГПК. ИМ е постъпила на 18.12.2013 г., разпределението 

е извършено на същата дата. С разпореждане от 10.01.2014 г. производството е 

оставено без движение. Съобщенията до ищците (2) са изпратени на 10.01.2014 г., 

връчени на 14.01.2014 г. и на 21.01.2014 г. е постъпила молба с изпълнени 

указания. С разпореждане от 21.01.2014 г. съдът е указал да се впише ИМ, 

вписана на 28.01.2014 г. На 03.02.2014 г. е постъпила молба от проц. представител 

на ищеца с искане за издаване на СУ – уважена с разпореждане от 07.02.2014 г. На 

14.02.2014 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК. Съобщението е 

изпратено на 17.02.2014 г., връчено на 05.03.2014 г. и на 07.04.2014 г. (п. к. 

03.04.2014 г.) е постъпил отговор на ИМ. На 19.05.2014 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК, съдът е постановил прекратяване на 

производството в една част, поради недопустимост на исковете – обжалвано. С 

определение от 28.07.2014 г., постановено по ч. гр. д. № 515/2014 г. по описа на 

ОС – София, съдът е потвърдил определението в една част и го е отменил в друга 

част – обжалвано. С определение от 10.02.2015 г., постановено по ч. гр. д. № 

6427/2014 г. по описа на ВКС, съдът не е допуснал касационно обжалване на 

въззивното определение. На 17.02.2015 г. делото е върнато в РС – Ботевград. С 
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разпореждане от 17.02.2015 г. ИМ е оставена без движение. Съобщенията са 

изпратени на 18.02.2015 г., връчени на 13.03.2015 г. С разпореждане от 26.03.2015 

г. съдът е върнал ИМ в една част и е прекратил производството в тази част, 

поради неизпълнени указания в срок. Съобщенията са изпратени на 26.03.2015 г., 

връчени на 03.04.2015 г. На 14.05.2015 г. е постановено определението по чл. 140 

ГПК, делото е насрочено за 15.06.2015 г. С отделно определение от 14.05.2015 г. е 

изготвен проект за доклад по делото. Първото с. з. е проведено на 15.06.2015 г. – 

съдът, на основание чл. 232 ГПК е прекратил производството по делото. 

 - гр. д. № 2078/2012 г., обр. на 27.12.2012 г., на доклад на съдия Цветомир 

Цветанов, след това съдия Петя Стоянова, делба. ИМ е постъпила на 27.12.2012 г., 

на същата дата е извършено разпределението. С разпореждане от 28.12.2012 г. 

ИМ е оставена без движение. Съобщението е изпратено на 28.12.2012 г., връчено 

на 01.02.2013 г. и на 08.02.2013 г. е постъпила молба за удължаване срока за 

изпълнение. Молбата е уважена с разпореждане от 12.02.2013 г. На 18.02.2013 г. е 

постъпила молба от ищеца, на 26.02.2013 г. е постъпила втора молба с оглед 

указанията на съда. На 26.02.2013 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК. 

Съобщението е изпратено на 27.02.2013 г., връчено на 20.03.2013 г. и на 

16.04.2013 г. е постъпил отговор на ИМ. На 23.04.2013 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 22.05.2013 г. С определение 

от 23.04.2013 г. е изготвен проект за доклад по делото. Първото с. з. е проведено 

на 22.05.2013 г. – съдът е спрял производството по делото на основание чл. 229, 

ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на гр. д. № 319/2013 г. по описа на ОС – София – 

обжалвано. С определение от 24.07.2013 г., постановено по ч. гр. д. № 574/2013 г. 

по описа на СОС, съдът е потвърдил определението от 22.05.2013 г. постановено 

по гр. д. № 2078/2012 г. по описа на РС – Ботевград, с което производството е 

спряно. На 28.02.2014 г. е изпратено първото писмо до ОС – София за справка по 

движението на преюдициалното производство. На 01.04.2014 г. е извършено 

преразпределение на делото, поради прекратяване командироването на съдия 

Цветанов. Изисквани са периодични справки за движението на преюдициалното 

производство, последната е от 13.08.2015 г., от която се установява, че 

обуславящото производство не е приключило. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

От справка, изготвена от районния съд за нуждата на проверката, се 

установява, че към 21.04.2015 г. в съда е имало общо 25 дела, образувани преди 

01.01.2014 г. и неприключили към 31.12.2014 г. Към момента на проверката по 6 

от тях са постановени съдебни актове, съответно са останали 19 дела. Данните 

сочат, че голяма част от производствата са образувани по вещни искове и по 

искове за делба, поради което следва да се приеме, че обективно това са 

производства с фактическа и правна сложност. По проверените дела от тази 

категория също се установяват обективни причини, които са предпоставили 

тяхната обща продължителност – спиране на повечето от делата поради наличие 

на обуславящи производства; развили се частни производства във връзка с 

обжалване на актове на първоинстанционния съд; характерът на едно от делата 
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/делба/. По първото от производствата /гр. д. № 2090/2010 г./ като обективна 

причина може да се отчете смяната на докладчиците, което е имало за резултат 

липса на извършвани действия в периода януари-април 2011 г. Забава на съда по 

същото дело се установява и при изготвяне на определението по чл. 140 от ГПК, 

постановено приблизително 2 месеца след изтичане на срока за писмен отговор. 

Отделно от това, след като съдът е постановил спиране на производството на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК, делото е възобновено в резултат на 

процесуалната активност на страна, депозирала молба за възобновяване на 

31.10.2012 г. При повторното спиране на производството, постановено на същото 

основание на 13.02.2014 г., първата справка за статуса на обуславящото 

производство е направена от съда на 18.09.2014 г., тоест след 1 г. и 7 м. Липса на 

данни за извършени справки за движението на преюдициалното производство се 

установява и по гр. д. № 1321/2012 г., по което след като въззивната инстанция е 

потвърдила определението за спиране и е върнала делото на районния съд на 

20.02.2013 г., първата справка за статуса на преюдициалния спор е направена на 

16.09.2014 г. /също след близо 1 г. и 7 м./. 

 

4. Дела с отменен ход по същество 

 

 - гр. д. 445/2013 г. /съдия отменил хода - Цветомир Цветанов/ е 

образувано на 15.04.2013 г. по искова молба по чл. 422 от ГПК. В първо открито 

съдебно заседание, проведено на 10.07.2013 г., ищецът не се е явил, а призовката е 

върната в цялост с отбелязване, че на посочения адрес е частен дом, няма 

адвокатска кантора и при посещение не отваря никой. В същото заседание съдът е 

дал ход по същество. С определение от 02.08.2013 г. съдът е отменил 

протоколното си определение за даване на ход по същество и е насрочил открито 

съдебно заседание за 25.09.2013 г. За да постанови съдебен акт в този смисъл, 

съдебният състав е обсъдил депозирана молба от ищеца, в която твърди, че 

върната призовка не отразява действителните факти и кантората не е посещавана, 

тъй като сградата има охрана, която би отразила това обстоятелство. 

- гр. д. № 1367/2013 г., обр. на 24.10.2013 г., на доклад на съдия Мариана 

Станкева, след това съдия Илияна Цветкова, иск по чл. 422 ГПК. В с. з. на 

19.02.2014 г., председателствано от съдия Мариана Станкева, съдът е дал ход по 

същество на делото. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че ищецът е 

поискал назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, в случай че ответникът 

по делото оспорва иска, което е направено. С определение от 05.03.2014 г. съдът е 

отменил протоколно определение за даване ход по същество на делото, назначил е 

ССчЕ и е насрочил делото за 02.04.2014 г. 

 - гр. д. № 1063/2012 г. /съдия отменил хода – Яна Николова/ е образувано 

на 31.05.2012 г. по иск за делба. В съдебно заседание от 16.05.2013 г. е даден ход 

по същество и делото е обявено за решаване. Решение по първа фаза на делбата е 

постановено на 17.06.2013 г. В съдебно заседание от 10.06.2015 г. е даден ход по 

същество от съдия Яна Николова. С определение от 17.08.2015 г. съдът е отменил 

протоколното си определение за даване на ход по същество и докладчикът се е 

отвел от разглеждане на делото, след като е констатирал, че бил част от състава на 
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Окръжен съд-София, който се е произнесъл при обжалването на решението, 

постановено по първата фаза на делбеното производство. 

 - гр. д. № 1113/2014 г., обр. на 23.10.2014 г., на доклад на съдия Христо 

Христов, след това съдия Яна Николова, иск по чл. 79, ал. 1, пр. 1, вр. чл.280 ЗЗД. 

В с. з. на 07.05.2015 г., председателствано от съдия Яна Николова, съдът е дал ход 

по същество. Във връзка с постъпила частна жалба, делото е изпратено на ОС – 

София и върнато на РС – Ботевград на 10.07.2015 г. С определение от 13.07.2015 

г. съдът е отменил дадения ход по същество на делото, тъй като с определение от 

08.07.2015 г., постановено от въззивната инстанция, съдът е отменил протоколно 

определение от 07.05.2015 г., с което е отхвърлено направеното в съдебно 

заседание искане за изменение на иска. Съдът е насрочил делото за 09.09.2015 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

През 2013 г. и 2014 г. в съда са постановени само две определения, с които 

е отменен дадения ход по същество – едно по дело на съдия Цветанов, 

постановено през 2013 г., и едно по дело на съдия Станкева, постановено през 

2014 г., и двамата командировани от други съдилища. През 2015 г., към момента 

на проверката, са постановени само две определения в този смисъл. Данните 

сочат много добри резултати по този показател, постигнати от съдиите в Районен 

съд-Ботевград. 

 

5. Спрени производства 

 

- гр. д. № 479/2014 г. /съдия Илияна Цветкова/ е образувано на 24.04.2014 

г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила в съда на 24.04.2014 г. В съдебно 

заседание от 09.07.2014 г. съдът е спрял производството по делото на основание 

чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване с влязъл в сила акт на ч. гр. д. № 

738/2014 г. на Районен съд-Ботевград, след като съдът е бил сезиран с молба от 

ищеца за спиране, обоснована с обстоятелството, че по отношение на ответника е 

направено искане пред Районен съд-Ботевград по чл. 513 във вр. с чл. 51 от ЗН за 

определяне на срок, в който да заяви дали приема наследството на наследодателя 

си. Писмени справки за резултата от обуславящото производство са изисквани на 

22.08.2014 г., 15.09.2014 г. и на 08.01.2015 г. По делото е приложено влязло в сила 

определение, постановено на 11.12.2014 г. по обуславящото производство. С 

разпореждане от 19.01.2015 г. съдът е възобновил производството и го е насрочил 

в открито заседание за 18.02.2015 г. Правени са редовно справки за обуславящото 

производство. 

 - гр. д. № 94/2013 г. /съдия Петя Стоянова/ е образувано на 04.02.2013 г. 

по искова молба за делба, депозирана на 04.02.2013 г. С протоколно определение, 

постановено в заседание от 22.04.2014 г., съдът е спрял производството по делото 

по съгласие на страните – чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, и е указал последиците по чл. 

231, ал. 1 от ГПК. С определение от 12.11.2014 г. съдът е прекратил 

производството по чл. 231, ал. 1 от ГПК. 
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- гр. д. № 374/2014 г., обр. на 28.03.2014 г., на доклад на съдия Мариана 

Станкева, след това съдия Илияна Цветкова, иск по чл. 49, ал. 1 СК. ИМ е 

постъпила на 28.03.2014 г. и на същата дата е извършено разпределението. На 

01.04.2014 г. е извършено преразпределение, поради изтичане на срока за 

командироване на съдия Станкева. На 02.04.2014 г. е постановено разпореждането 

по чл. 131 ГПК. Съобщението е изпратено на 02.04.2014 г., връчено на 09.04.2014 

г. На 23.04.2014 г. е постъпила молба от ищеца и ответника за спиране на 

производството по съгласие на страните. С определение от 28.04.2014 г. съдът е 

спрял производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, указал е последиците 

при непредставяне на молба за възобновяване. С определение от 11.11.2014 г. 

съдът е прекратил производството по делото на основание чл. 231, ал. 1 ГПК;  

 - гр. д. № 961/2014 г., обр. на 05.09.2014 г., на доклад на съдия Петя 

Стоянова, иск по чл. 135 ЗЗД. ИМ е постъпила на 05.09.2014 г. и на същата дата е 

извършено разпределението. С определение от 13.11.2014 г. съдът е спрял 

производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване 

на гр. д. № 851/2014 г. по описа на съда. Съдът е постановил делото да се 

докладва след приключване на производството по преюдициалното делото с 

влязъл в сила съдебен акт. По делото са извършвани периодични справки за 

движението на обуславящото производство, последната е от 01.10.2015 г., от 

която се установява, че гр. д. № 851/2014 г. е изпратено на ОС – София и към 

30.09.2015 г. не е върнато в РС – Ботевград; 

 - гр. д. № 1502/2013 г., обр. на 21.11.2013 г., на доклад на съдия Илияна 

Цветкова, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила на 21.11.2013 г. и на същата дата е 

извършено разпределението. В с. з. на 24.03.2014 г. съдът е спрял производството 

по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК – съдът е указал последиците при 

непредставяне в 6-мессечен срок правоприемниците на починалия. С определение 

от 29.09.2014 г. съдът е прекратил производството по делото на основание чл. 230, 

ал. 2, изр. второ от ГПК. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

Проверените производства, по които е постановено спиране, са 

администрирани прецизно. В случаите, в които основанието за спиране е била 

волята на страните – чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, съдебните състави са указвали 

последиците по чл. 231 от ГПК и са прекратявали своевременно производствата, 

когато в 6-месечния срок не е постъпвало искане от страна за възобновяване. По 

делата, спрени поради наличие на преюдициален спор, са извършвани редовно 

справки за хода на обуславящите спорове и производствата са възобновявани 

своевременно при отпадане на пречките за тяхното движение. 

 

6. Обявени съдебни актове извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. 1-во от 

ГПК. 
 

От предоставената от Районен съд-Ботевград справка, отразяваща 

срочността на изготвяне на съдебните актове, се установява, че от образуваните 
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през 2013 г. дела, по 17 от тях съдебните решения са постановени след изтичане 

на срока по чл. 235, ал. 5, изр. 1-во от ГПК, всички изготвени от съдия Петя 

Стоянова. Анализът на данните показва, че по приблизително 5 производства 

съдебните решения са постановени след изтичане на 1-месечния, но в срок до 2 

месеца, като забавата по тях е между 15 и 20 дни след срока. По останалата част 

от делата обаче съдебните решения са постановени в значително отклонение от 

регламентирания в закона инструктивен срок, а именно: по 4 дела - над 2 м. /№ 

61/13 г., № 472/13 г.,№ 561/13 г., № 1337/13 г./; по 3 дела – 3 и над 3 м. /№1430/13 

г., № 1548/13 г., № 1645/13 г./; по 2 дела – 4 м. /№ 876/13 г., № 877/13 г./; по 1 дело 

– над 5 м. /№ 1051/13 г./; по 2 дела – 6 м. /№1642/13 г., № 436/13 г./. 

По 12 от образуваните през 2014 г. дела съдебните актове са постановени 

след изтичане на 1-месечния срок, също изготвени от съдия Петя Стоянова. По 6 

от делата решенията са постановени в срок до 2 м. от обявяването им за решаване, 

като някои от тях са изготвени в незначително отклонение от предвидения срок – 

5-7 дни, поради което следва да се приеме, че са постановени в срок. По 

останалите 6 производства решенията са постановени, както следва: 3 дела - 2 и 

над 2 м. /№ 952/14 г., № 438/14 г., № 960/14 г./; 2 дела – 4 и над 4 м. /№ 391/14 г., 

№ 758/14 г./; 1 дело – 5 м. /58/14 г./. 

 

7. Дела, образувани по чл. 390 от ГПК. 

 

 - ч. гр. д. № 669/2015 г. /съдия Яна Николова/ е образувано на 29.06.2015 

г. по молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск, постъпила на същата дата,, 

чрез налагане на запор върху банкови сметки. Делото е разпределено на случаен 

принцип в деня на постъпване на молбата. С определение от 29.06.2015 г. съдът е 

допуснал исканото обезпечение, определил е едномесечен срок за предявяване на 

бъдещия иск, считано от постановяване на определението, указано е да се 

представят доказателства за предявяване на иска, съответно последиците от 

непредставянето на такива, и е разпоредено да се издаде обезпечителна заповед 

след представяне на доказателства за внасяне на определената гаранция. С молба 

от 02.07.2015 г. е представено доказателство за внасяне на гаранция, на същата 

дата е издадена обезпечителната заповед и на този ден е получена от молителя. С 

молба от 17.07.2015 г. молителят е представил доказателство за предявяване на 

обезпечения иск – копие на искова молба с входящ номер на Софийския районен 

съд. 

 - ч. гр. д. № 840/2014 г. /съдия Илияна Цветкова/ е образувано на 

11.08.2014 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на тази дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана върху 

недвижими имоти на ответника и чрез запор върху дялове в търговски дружества. 

Делото е разпределено чрез електронен избор на съдия в деня на постъпване на 

молбата. С определение от тази дата – 11.08.2014 г., съдът е оставил без уважение 

молбата. Съобщение на молителя е изпратено незабавно и е връчено на 19.08.2014 

г. 

 - ч. гр. д. № 959/2014 г. /съдия Петя Стоянова/ е образувано на 03.09.2014 

г. по молба по чл. 390 от ГПК от същата дата, изпратена по подсъдност от 
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Софийския районен съд. С определение от 03.09.2014 г. съдът е прекратил 

производството на основание чл. 299, ал. 2 от ГПК като недопустимо, след като е 

констатирал, че с определение от 11.08.2014 г., постановено по ч. гр. д. 840/2014 г. 

на Районен съд-Ботевград, съдът се е произнесъл по същото искане на молителя, 

срещу същия бъдещ ответник и на същото основание. 

 - ч. гр. д. № 917/2013 г., обр. на 23.07.2013 г., на доклад на съдия Петя 

Стоянова. Молбата е постъпила на 23.07.2013 г., разпределението е извършено на 

същата дата между всички съдии, с изключване на съдия Цветкова, която е била в 

отпуск. С определение от 23.07.2013 г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещите 

осъдителни искове чрез запор върху банковите сметки до размера на 14 480.00 лв. 

при представяне на парична гаранция от молителя в размер на 1 500.00 лв. Съдът 

е определил 3-седмичен срок от получаване на обезпечителната заповед за 

предявяване на бъдещите искове, указани са последиците при непредставяне на 

доказателство за предявен иск в указания срок. Съдът е постановил да се издаде 

обезпечителна заповед след представяне на доказателства за внесена гаранция. На 

29.07.2013 г. е представена молба с доказателство за внесена гаранция, на същата 

дата е издадена обезпечителна заповед, получена на 30.07.2013 г. На 19.08.2013 г. 

е представена молба с доказателство за предявен иск – копие от ИМ, подадена в 

СРС (печат на съда); 

 - ч. гр. д. № 107/2014 г., обр. на 30.01.2014 г., на доклад на съдия Петя 

Стоянова. Молбата е постъпила на 30.01.2014 г. и на същата дата е извършено 

разпределението. С определение от 30.01.2014 г. съдът е оставил без уважение 

молба по чл. 390 ГПК – определението не е обжалвано; 

 - ч. гр. д. № 616/2015 г., обр. на 11.06.2015 г., на доклад на съдия Петя 

Стоянова. Молбата е постъпила на 11.06.2015 г. и на същата дата е извършено 

разпределението. С определение от 11.06.2015 г. съдът е допуснал обезпечение на 

бъдещ иск чрез запор на банковите сметки до размера на сумата 4320.00 лв. Съдът 

е определил 3-седмичен срок от постановяване на определението за предявяване 

на бъдещ иск като е указал на молителя последиците по чл. 390, ал. 3, изр. второ 

от ГПК. На 30.06.2015 г. е представена молба с копие от ИМ с печат от съда (СРС) 

за предявен иск.  

 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

Всички проверени производства по молби по чл. 390 от ГПК са образувани 

в деня на постъпване на молбата, разпределяни са незабавно на докладчик и още в 

същия ден съдът се е произнасял в съответствие със срока, регламентиран в чл. 

395, ал. 2 от ГПК. Съдебните състави са указвали последиците от непредставяне 

на доказателства за предявяване на обезпечения бъдещ иск и са обвързвали 

издаването на обезпечителната заповед с представяне на доказателства за внасяне 

на определената от съда гаранция. Докладчиците са определяли началния момент, 

от който тече срокът за предявяване на обезпечения иск съгласно Тълкувателно 

решение № 6/14.03.2014 на ВКС, ОСГТК. Последното предвижда, че при спазване 

на срока по чл. 395, ал. 2 от ГПК /каквато констатация се прави за всички 

проверени дела/, срокът по чл. 390, ал. 3, изр. 1-во от ГПК тече от момента на 
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постановяване на определението. Само по едно от проверените дела срокът е 

обвързан с момента на получаване на обезпечителната заповед, но 

производството е образувано през 2013 г., тоест преди постановяване на 

цитираното тълкувателно решение. Съдът е съблюдавал за наличието на 

процесуални пречки за разглеждане и произнасяне по делата, в резултат на което 

е прекратил едно от производствата, след като е констатирал наличие на 

условията по чл. 299, ал. 2 от ГПК. 

 

8. Дела, образувани по реда на чл. 28 от Закона за закрила на детето. 

 

 - гр. д. № 5/2015 г. /съдия Илияна Цветкова/ е образувано на 06.01.2015 г. 

по молба на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Правец, постъпила на 

06.01.2015 г. Към молбата е приложен социален доклад. Детето, по отношение на 

което се иска удължаване на срока за настаняване, не е навършило 10 г. С 

разпореждане от 06.01.2015 г. съдът е насрочил производството в открито съдебно 

заседание за 04.02.2015 г., за която дата е призована майката, директорът на Д 

„СП” и РП-Правец. Призовки за страните са изпратени на 06.01.2015 г. В съдебно 

заседание от 04.02.2015 г. е изслушано детето, навършило 7 години, даден е ход 

по същество и съдът е съобщил решението си на страните. По делото е приложено 

решение от тази дата, съобщение за което са изпратени на 05.02.2015 г. На 

18.02.2015 г. съдът е изпратил заверени преписи на съдебния акт. 

 - гр. д. № 612/2015 г. /съдия Илияна Цветкова/ е образувано на 10.06.2015 

г. по молба на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Ботевград, постъпила на 

06.01.2015 г. Към молбата е приложен социален доклад. Детето, по отношение на 

което се иска настаняване, не е навършило 10 г. Делото е разпределено незабавно 

на докладчик. С разпореждане от 10.06.2015 г. съдът е насрочил производството в 

открито съдебно заседание за 08.07.2015 г. Призовки за страните са изпратени на 

10.06.2015 г. В съдебно заседание от 08.07.2015 г. е даден ход по същество и 

съдът е съобщил решението си на страните. По делото е приложено решение от 

тази дата, съобщение за което са изпратени на 08.07.2015 г. 

 - гр. д. № 564/2015 г. /съдия Яна Николова/ е образувано на 26.05.2015 г. 

по молба на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Правец, постъпила на 

26.05.2015 г. Към молбата е приложен социален доклад. Детето, по отношение на 

което се иска удължаване, е навършило 10 г. /тежка умствена изостаналост/. 

Делото е разпределено незабавно на докладчик. С разпореждане от 26.05.2015 г. 

съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 17.06.2015 г. 

Призовки за страните са изпратени на 27.05.2015 г. В съдебно заседание от 

17.06.2015 г. е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще се произнесе с 

решение в срок. По делото е приложено решение от 17.07.2015 г., съобщения за 

което са изпратени на 20.07.2015 г. 

- ч. гр. д. № 206/2015 г., обр. на 27.02.2015 г., на доклад на съдия Петя 

Стоянова. Искането е постъпило 27.02.2015 г. и на същата дата е извършено 

разпределението. С разпореждане от 27.02.2015 г. съдът е насрочил делото за 

31.03.2015 г. Първото с. з. е проведено на 27.04.2015 г. – съдът е дал ход, не е 

изслушал детето, родено на 08.10.1998 г., тъй като същото е със здравословни 
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проблеми, дал е ход по същество. С решение от 27.04.2015 г. съдът е постановил 

прекратяване на настаняването на детето в Дом за деца с умствена изостаналост и 

е постановил настаняване на детето в Център за настаняване от семеен тип за деца 

и младежи – гр. Ботевград. 

 - гр. д. № 568/2015 г., обр. на 26.05.2015 г., на доклад на съдия Петя 

Стоянова. Молбата е постъпила на 26.05.2015 г. и на същата дата е извършено 

разпределението. С разпореждане от 26.05.2015 г. съдът е насрочил делото за 

22.06.2015 г., изискал е актуална справка за адресите на родителите по Наредба № 

14/2009 г., постановил е довеждане на детето (навършило 10 години), ако 

физическото му състояние позволява. Първото с. з. е проведено на 22.06.2015 г., 

даден е ход, съдът е отменил разпореждането си за довеждане на детето, даден е 

ход по същество, съдът е постановил, че ще обяви решението си на 22.07.2015 г. 

Решението е обявено на 22.07.2015 г. 

 - гр. д. № 566/2015 г., обр. на 26.05.2015 г., на доклад на съдия Яна 

Николова. Молбата е постъпила на 26.05.2015 г., на същата дата е извършеното 

разпределението. Детето е навършило 10 годишна възраст, но е със здравословни 

проблеми. С разпореждане от 26.05.2015 г. делото е насрочено за 17.06.2015 г., 

изискана е служебна справка за постоянен и настоящ адрес на майката. На 

12.06.2015 г. е постъпила молба от ДСП – Правец, в която се заявява, че 

представителят ще ползва отпуск и не може да се яви в с. з., но не възразява да се 

даде ход на делото. Първото с. з. е проведено на 17.06.2015 г., не е даден ход на 

делото, поради нередовна процедура по призоваване на майката. В с. з. на 

08.07.2015 г. е даден ход на делото, даден е ход по същество, съдът е обявил, че 

ще се произнесе с решение в срок. Решението е постановено на 12.08.2015 г. 
 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

От проверката на делата в тази категория се установява, че съдебните 

състави са действали в условията на изключителна бързина при 

администрирането на производствата – делата са образувани в деня на постъпване 

на искането и са разпределяни незабавно на съдия. Съдиите са постановявали 

разпорежданията си за насрочване в открито съдебно заседание в деня на 

определянето им за докладчици. По всички проверени дела се установява, че 

съдебните състави са насрочвали първо открито съдебно заседание в срокове по-

кратки от 1 месец и в общия случай са постановявали решенията си незабавно - в 

деня, в който са обявявали делото за решаване. Практически почти всички 

производства, проучени в хода на проверката, са приключили в 1-месечен срок, 

отчетен от момента на тяхното образуване. 

 

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

насилие /ЗЗДН/. 

 

 - гр. д. № 1104/2014 г. /съдия Христо Христов, съдия Яна Николова/ е 

образувано на 21.10.2014 г. по молба за защита от домашно насилие, постъпила на 

същата дата. Делото е разпределено в деня на неговото образуване видно 
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протокола за електронен избор. С разпореждане от 21.10.2014 г. съдът е оставил 

производството без движение. Съобщение за указанията на съда е изпратено на 

тази дата и е връчено на 27.10.2014 г. Молба в изпълнение на указанията е 

постъпила на 03.11.2014 г. С определение от 03.11.2014 г. съдът е насрочил 

делото в открито заседание за 19.11.2014 г. и е указал препис от молбата да се 

връчи на ответника. В съдебно заседание от 19.11.2014 г. съдът е не е дал ход на 

делото с оглед депозирана молба от ответника с приложен болничен лист и е 

отложил делото за 17.12.2014 г., отложено за 28.01.2015 г. по същите причини. В 

съдебно заседание от тази дата съдът не е дал ход на делото, наложил е глоба на 

ответника и е отложил делото за 04.03.2015 г. В заседание от 04.03.2015 г. делото 

е докладвано от съдия Христов, направен е доклад по делото и за събиране на 

доказателства делото е насрочено за 01.04.2015 г. С определение от 11.03.2015 г. 

съдът е отменил определението си за насрочване на делото, с оглед постъпила 

молба от ответника и е пренасрочил делото за 08.04.2015 г. В заседание от 

08.04.2015 г. делото е докладвано от съдия Николова и за разпит на свидетели, 

допуснати в предходно заседание, делото е отложено за 23.04.2015 г., отложено за 

30.04.2015 г. На тази дата е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще се 

произнесе с решение в 12,00 ч., обявено в 12.08 ч. в съответствие с чл. 15, ал. 1 от 

ЗЗДН. 

 - гр. д. № 247/2015 г. /съдия Илияна Цветкова/ е образувано на 11.03.2015 

г. по молба за защита от домашно насилие, постъпила на същата дата. Делото е 

разпределено в деня на неговото образуване видно протокола за електронен 

избор. С разпореждане от 11.03.2015 г. съдът е насрочил делото в открито 

заседание за 15.04.2015 г., изготвил е проект на доклад на делото и е указал да се 

изпрати препис от молбата на ответника. На същата дата е издадена Заповед за 

незабавна защита. Съобщения на страните са изпратени на 11.03.2015 г. В 

съдебно заседание от 15.04.2015 г. съдът е дал ход по същество и е обявил 

решението си на страните в съответствие с чл. 15, ал. 1 от ЗЗДН. По делото е 

приложено решение от тази дата. 

 - гр. д. № 808/2014 г. /съдия Петя Стоянова/ е образувано на 30.07.2014 г. 

по молба за защита от домашно насилие, постъпила на същата дата. Делото е 

разпределено в деня на неговото образуване видно протокола за електронен 

избор. С разпореждане от 30.07.2014 г. съдът е насрочил делото в открито 

заседание за 14.08.2014 г., изготвил е проект на доклад на делото и е указал да се 

изпрати препис от молбата на ответника и да му се съобщи задължението за 

представяне на доказателства. На същата дата е издадена Заповед за незабавна 

защита. Съобщения на страните са изпратени на 31.07.2014 г. В съдебно заседание 

от 14.08.2014 г. съдът е дал ход по същество и е обявил решението си на страните 

в същото в съответствие с чл. 15, ал. 1 от ЗЗДН. По делото е приложено решение 

от тази дата. 

 - гр. д. № 287/2014 г. /съдия Петя Стоянова/ е образувано на 28.02.2014 г. 

по молба за защита от домашно насилие, постъпила на същата дата. Делото е 

разпределено в деня на неговото образуване видно протокола за електронен 

избор. С разпореждане от 28.02.2014 г. съдът е оставил без движение 

производството по делото и е дал указания за отстраняване на нередовности в 



 33 

едноседмичен срок. Съобщение за указанията е изпратено в деня на 

постановяване на разпореждането на съда, връчено на 04.03.2014 г. В изпълнение 

на указанията е депозирана молба на 05.03.2014 г. С разпореждане от 05.03.2014 г. 

съдът е насрочил делото в открито заседание за 31.03.2014 г., изготвил е проект на 

доклад на делото и е указал да се изпрати препис от молбата на ответника 

съгласно чл. 12 от Закона за защита от домашното насилие. На същата дата е 

издадена Заповед за незабавна защита. В съдебно заседание от 31.03.2014 г. съдът 

е дал ход по същество и е обявил решението си на страните. По делото е 

приложено решение от тази дата. 

 - гр. д. № 137/2015 г., обр. на 10.02.2015 г., на доклад на съдия Илияна 

Цветкова. Молбата е постъпила на 10.02.2015 г. и на същата дата е извършено 

разпределението. С разпореждане от 10.02.2015 г. молбата е оставена без 

движение. Съобщението е изпратено на 10.02.2015 г., връчено на 10.02.2015 г. и 

на същата дата е постъпила молба с изпълнени указания. На 10.02.2015 г. е 

издадена заповед за незабавна защита. С разпореждане от 10.02.2015 г. съдът е 

изготвил проект за доклад по делото и го е насрочил за 09.03.2015 г. Първото с. з. 

е проведено на 09.03.2015 г. – даден е ход на делото, даден е ход по същество, 

съдът е обявил решението си в о. с. з. 

 - гр. д. № 802/2014 г., обр. на 28.07.2014 г., на доклад на съдия Петя 

Стоянова. Молбата е постъпила на 28.07.2014 г. и на същата дата е извършено 

разпределението. С разпореждане от 28.07.2014 г. ИМ е оставена без движение. 

Съобщението е изпратено на 06.08.2014 г., връчено на 08.08.2014 г. и на 

11.08.2014 г. е постъпила молба с изпълнени указания. С разпореждане от 

11.08.2014 г. съдът е насрочил делото за 02.09.2014 г., изготвен е проект за доклад 

по делото. Първото с. з. е проведено на 02.09.2014 г., съдът е предоставил 

възможност на молителя да ангажира допуснатите гласни доказателства и е 

отложил делото. В с. з. на 06.10.2014 г. е даден ход на делото, даден е ход по 

същество, съдът е постановил, че ще обяви решението си на 10.10.2014 г. 

Решението е обявено на 10.10.2014 г. 

 - гр. д. № 1254/2014 г., обр. на 01.12.2014 г., на доклад на съдия Петя 

Стоянова. Молбата е постъпила на 01.12.2014 г., на същата дата е извършено 

разпределението. С разпореждане от 01.12.2014 г. съдът е насрочил делото за 

16.12.2014 г., постановил е да се изпрати препис от молбата и доказателствата на 

ответника и задължението за представяне на доказателства, изготвил е проект за 

доклад. Първото с. з. е проведено на 16.12.2014 г., отложено по доказателствата. В 

с. з. на 12.01.2015 г. съдът е дал ход, дал е ход по същество и е обявил решението 

си на страните. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Всички дела от тази категория са образувани в деня на постъпване на 

молбата и са разпределяни незабавно на докладчик. В случаите, в които 

производствата са оставяни без движение, съдиите са постановявали 

разпорежданията си в деня, в който делото им е разпределяно. По всички 

проверени производства съдът е постановявал разпорежданията си за насрочване 
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на открито заседание в съответствие със срока, предвиден в разпоредбата на чл. 

чл. 12, ал. 1 от Закона за защита от домашното насилие – в деня на постъпване на 

молбата. Първо открито съдебно заседание е насрочвано в срок не по-късно от 1 

месец, като по много от делата първо открито съдебно заседание е насрочвано в 

срок до 2 седмици. Съдебните решения са постановявани в открито съдебно 

заседание съгласно изискването на чл. 15, ал. 1 от ЗЗДН. 

 

10. Производства, образувани по чл. 410 и чл. 417 от ГПК. 

 

 - ч. гр. д. № 625/2015 г. /съдия Петя Стоянова/ е образувано на 12.06.2015 

г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило в съда на тази дата. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. С разпореждане от 

12.06.2015 г. съдът е указал да се извърши служебна справка от НБД „Население”. 

Заповед за изпълнение е издадена на 12.06.2015 г. Съобщение до длъжника е 

изпратено на 15.06.2015 г., връчено на 27.07.2015 г. По делото няма изрично 

разпореждане за издаване на изпълнителен лист. Върху заповедта за изпълнение е 

направено отбелязване от 26.08.2015 г. за издадения изпълнителен лист и за 

сумата, за която е издаден. 

 - ч. гр. д. № 723/2015 г. /съдия Яна Николова/ е образувано на 10.07.2015 

г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило в съда на тази дата. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. С разпореждане от 

10.07.2015 г. съдът е указал да се извърши служебна справка от НБД „Население”. 

Заповед за изпълнение е издадена на 13.07.2015 г. Съобщение до длъжника е 

изпратено на 14.07.2015 г., връчено на 24.07.2015 г. По делото е постановено 

изрично разпореждане от 10.08.2015 г. за издаване на изпълнителен лист. Върху 

заповедта за изпълнение е направено отбелязване от 10.08.2015 г. за издадения 

изпълнителен лист и за сумата, за която е издаден. 

 - ч. гр. д. № 1375/2014 г. /съдия Илияна Цветкова/ е образувано на 

23.12.2014 г. по заявление по чл. 410 от ГПК, постъпило в съда на тази дата. 

Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. С 

разпореждане от 23.12.2014 г. съдът е указал да се извърши служебна справка от 

НБД „Население”. Заповед за изпълнение е издадена на 23.12.2014 г. Съобщение 

до длъжника е изпратено на 23.12.2014 г., връчено на 06.01.2015 г. На 08.01.2015 

г. по делото е постъпило възражение от ответника. С разпореждане от 08.01.2015 

г. съдът е указал на заявителя, че може да предяви иск за установяване на 

вземането си в едномесечен срок., както и последиците от непредявяването на 

такъв. Съобщение с указанията е изпратено на същата дата и е връчено на 

заявителя на 26.01.2015 г. С молба от 09.02.2015 г. заявителят е представил като 

доказателство искова молба, заведена в Районен съд-Ботевград. Отделно от това 

по делото е направена служебно справка, че действително по исковата молба е 

образувано съдебно производство. С разпореждане от 09.02.2015 г. съдът е указал 

по настоящото производство да се приложи влезлия в сила акт по исковото 

производство. По делото е приложено решение от 17.07.2015 г., постановено по 

гр. д. № 132/2015 г. на Районен съд-Ботевград. 
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 - ч. гр. д. № 380/2015 г., обр. на 09.04.2015 г., на доклад на съдия Петя 

Стоянова, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 09.04.2015 г. и на същата 

дата е извършено разпределението. На 09.04.2015 г. е изискана служебна справка 

за адреса на длъжника, изготвена на същата дата. На 14.04.2015 г. е издадена 

заповед за изпълнение (12 април – Великден). Съобщението е изпратено на 

14.04.2015 г., връчено на 12.05.2015 г. и на 20.05.2015 г. е постъпило възражение. 

С разпореждане от 21.05.2015 г. съдът е постановил да се уведоми заявителя за 

постъпилото възражение и възможността на предяви иск за установяване на 

вземането си, както и последиците при непредставяне на доказателства за 

предявен иск. Съобщението до заявителя е изпратено на 21.05.2015 г., връчено на 

01.06.2015 г. и на 15.06.2015 г. е постъпила молба от заявителя с представена 

искова молба с мокър печат на съда. С разпореждане от 15.06.2015 г. съдът е 

постановил да се приложи заверено копие от влязъл в сила съдебен акт по гр. д. № 

630/2015 г. по описа на съда- 

 - ч. гр. д. № 1173/2014 г., обр. на 07.11.2014 г., на доклад на съдия Христо 

Христов, след това съдия Яна Николова, по чл. 410 ГПК. На 07.11.2014 г. е 

издадена заповед за изпълнение. На 10.11.2014 г. е изпратено съобщение до 

длъжника, на 19.11.2014 г. е връчено и на 05.12.2014 г. е постъпило възражение. С 

разпореждане от 05.12.2.014 г. е постановено да се укаже на заявителя, че може да 

предяви иск за установяване на вземането си, както и последиците от 

непредставяне на доказателства за това. Съобщението е изпратено на 05.12.2014 

г., връчено на 22.12.2014 г. и на 20.01.2015 г. е представена молба от заявителя с 

приложена искова молба с мокър печат. На 20.01.2015 г. е приложена служебна 

справка от деловодителя за образуваното исково производство по установителния 

иск. По делото е приложена заповед от 01.04.2015 г. за преразпределение на 

делата. По делото е приложено влязло в сила решение по установителния иск. На 

02.10.2015 г. е постановено разпореждане (съдия Николова) за издаване на ИЛ. 

 - ч. гр. д. № 668/2015 г., обр. на 29.06.2015 г., на доклад на съдия Илияна 

Цветкова, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 29.06.2015 г. и на същата 

дата е извършено разпределението. На 29.06.2015 г. е разпоредено да се изиска 

служебна справка по Наредба № 14/2009 г. за адреса на длъжника. На 30.06.2015 

г. е издадена заповед за изпълнение. На 30.06.2015 г. е изпратено съобщение до 

длъжника, връчено на 10.07.2015 г. – не е постъпило възражение. По делото няма 

разпореждане за издаване за ИЛ, за издаването му се съди по печата, положен 

върху заповедта за изпълнение. 

 - ч. гр. д. № 621/2015 г., обр. на 12.06.2015 г., на доклад на съдия Яна 

Николова,  по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 12.06.2015 г. и на същата 

дата е извършено разпределението. На 12.06.2015 г. е разпоредено да се изиска 

служебна справка по Наредба № 14/2009 г. за актуален адрес на длъжника – 

предоставена на същата дата. На 12.06.2015 г. е издадена заповед за изпълнение. 

Съобщението до длъжника е изпратено на 12.06.2015 г., връчено на 29.06.2015 г. – 

не е постъпило възражение. Няма разпореждане за издаден изпълнителен лист, за 

издаването му се съди от печата (специално изработен за целта), поставен върху 

заповедта за изпълнение. 
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- ч. гр. д. № 657/2015 г., обр. на 26.06.2015 г., на доклад на съдия Петя 

Стоянова, по чл. 410 ГПК. Заявлението е постъпило на 26.06.2015 г. и на същата 

дата е извършено разпределението. На 26.06.2015 г. е изискана служебна справка 

по Наредба № 14/2009 г. за актуален адрес на длъжника, предоставена на същата 

дата. На 26.06.2015 г. е издадена заповед за изпълнение и ИЛ – върху заповедта за 

изпълнение и представения документ (извлечение от счетоводни книги) е 

направено отбелязване за издадения ИЛ. Не е постъпило възражение. 

 

 - ч. гр. д. № 756/2015 г. /съдия Илияна Цветкова/ е образувано на 

17.07.2015 г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило в съда на тази дата. 

Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. С 

разпореждане от 17.07.2015 г. е указано извършване на служебна справка в НБД 

„Население”. С разпореждане от 17.07.2015 г. съдът е отхвърлил заявлението като 

неоснователно. Съобщение до заявителя е изпратено на 17.07.2015 г., връчено на 

27.07.2015 г. 

 - ч. гр. д. № 966/2013 г. /съдия Петя Стоянова/ е образувано на 02.08.2013 

г. по заявление по чл. 417 от ГПК, постъпило в съда на тази дата. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. Съдът е издал заповед 

за изпълнение на парично задължение от 05.08.2013 г. Пълномощникът на 

заявителя е получил заповедта за изпълнение и изпълнителния лист на 27.02.2014 

г., видно от удостоверяването, отразено на гърба на заповедта за изпълнение. На 

30.04.2015 г. по делото е депозирано възражение от длъжника и искане за спиране 

на изпълнителното производство. С разпореждане от 30.04.2015 г. съдът е дал 

указания на длъжника да представи доказателства за датата на връчване на 

поканата за доброволно изпълнение. Съобщение за указанията на съда е 

изпратено на длъжника на 30.04.2015 г., връчено на 16.05.2015 г. Указанията са 

изпълнени с молба от 26.05.2015 г. С определение от 02.06.2015 г. съдът е указал 

на заявителя да предяви иск в едномесечен срок за установяване на вземането си и 

да представи доказателства за това, като в противен случай заповедта за 

изпълнение и издадения въз основа на нея изпълнителен лист ще бъдат 

обезсилени. Съобщение с указанията на съда е изпратено на заявителя на 

03.06.2015 г., върнато в цялост с отбелязване от 20.07.2015 г. Ново съобщение е 

изпратено на 03.08.2015 г., връчено на 02.09.2015 г. Към 09.10.2015 г. по делото 

не е постъпвало доказателство за предявяване на установителен иск от страна на 

заявителя. 

 - ч. гр. д. № 639/2015 г., обр. на 19.06.2015 г., на доклад на съдия Яна 

Николова, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 19.06.2015 г. и на същата 

дата е извършено разпределението. На 22.06.2015 г. е изискана служебна справка 

за адреса на длъжника, представена на същата дата. На 22.06.2015 г. е издадена 

заповед за изпълнение и ИЛ. Върху заповедта за изпълнение и представения 

документ (запис на заповед) има отбелязване – специален печат на съда, за 

издадения ИЛ. 

 - ч. гр. д. № 374/2013 г., обр. на 03.04.2013 г., на доклад на съдия Илияна 

Цветкова, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 03.04.2013 г. и на същата 

дата е извършено разпределението. Заповедта за изпълнение и ИЛ са издадени на 
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04.04.2013 г. Върху заповедта за изпълнение и представения документ (запис на 

заповед) е направено надлежно отбелязване за издадения ИЛ. На 20.05.2015 г. е 

постъпило възражение от длъжниците – двама (ЕТ и ФЛ). С разпореждане от 

21.05.2015 г. е постановено да се изиска справка от ЧСИ за датата и начина на 

връчване на заповедта за изпълнение на длъжниците. На 01.06.2015 г. е постъпило 

писмо от ЧСИ. С определение от 02.06.2015 г. съдът е постановил да се укаже на 

заявителя, че е постъпило възражение и че може да предяви иск за установяване 

на вземането си, указани са и последиците от непредставяне на доказателства за 

предявен иск. Съобщението е връчено на 10.07.2015 г. На 10.08.2015 г. е 

постъпила молба с доказателство - искова молба с мокър печат на съда за 

предявен иск. 

 - ч. гр. д. № 579/2015 г., обр. на 28.05.2015 г., на доклад на съдия Яна 

Николова, по чл. 417 ГПК. Заявлението е постъпило на 28.05.2015 г. и на същата 

дата е извършено разпределението. На 28.05.2015 г. е разпоредено да се изиска 

служебна справка по Наредба № 14/2009 г. за актуален адрес на длъжника – 

предоставена на същата дата. На 28.05.2015 г. е издадена заповед за изпълнение и 

ИЛ – върху заповедта за изпълнение и представения документ (извлечение от 

счетоводни книги) е направено надлежно отбелязване за издадения ИЛ. Не е 

постъпило възражение. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

Проверените производства по чл. 410 от ГПК са образувани в деня на 

постъпването на заявлението в съда и незабавно са разпределяни на докладчик. 

По всички дела съдебните състави са изисквали служебно справка по НБД 

„Население” за адреса на длъжника с оглед изискването за спазване на правилата 

на местната подсъдност. Съдиите са се произнасяли по заявленията по чл. 410 от 

ГПК в срока по чл. 411, ал. 2 от ГПК, като в голяма част от случаите и в по-кратки 

от предвидения срок. При наличието на условията за издаване на изпълнителен 

лист съдиите са процедирали по различен начин, като по някои от делата са 

постановявани изрични разпореждания за издаване на изпълнителния лист, а в 

други случаи за издаването му се съди по направеното отбелязване върху 

заповедта за изпълнение. По всички дела са правени отбелязвания за издадения 

изпълнителен лист и за сумата, за която е издаван съгласно чл. 416, предл. 2-ро от 

ГПК. В случаите на постъпили възражения, съдебните състави са указвали на 

страните възможността за предявяване на искове за установяване на вземанията 

си, съответно последиците от непредставянето на такива. По делата, по които са 

постъпили възражения, съдебните състави са извършвали и служебна проверка 

относно образуването на исковото производство, респективно са изисквали и по 

делата са депозирани заверени копия от влезлите в сила актове по образуваните 

искови производства. 

Производствата по заявления по чл. 417 от ГПК също са образувани в деня 

на тяхното постъпване в съда и са разпределяни незабавно на докладчик. 

Съдебните състави по проверените дела са се произнасяли в предвидения в закона 

срок, включително и по-кратки - още в деня или на следващия ден от постъпване 
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на заявлението. По всички проверени дела е правено отбелязване върху заповедта 

за изпълнение и върху документа, послужил като основание за издадения 

изпълнителен лист в съответствие с чл. 418, ал. 2, изр. 2-ро от ГПК. 

 

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

РАЙОНЕН СЪД – БОТЕВГРАД 

 

През целия период на проверката административното ръководство на съда 

се осъществява от съдия Илияна Цветкова Тодорова – Аловска. Общият брой на 

съдиите, които правораздават в съда, е позволил структуриране на две отделения 

– Гражданско и Наказателно, съответно това е дало възможност да бъде 

приложена специализация на съдиите по материи. 

През целия проверяван период гражданските дела са разглеждани основно 

от трима съдии. През 2013 г. постоянно в съда са работили съдиите Илияна 

Цветкова и Петя Стоянова. Почти през целия период в съда е работил и съдия 

Цветомир Цветанов, който в края на периода е заместен от съдия Мариана 

Станкева. През 2014 г. гражданските дела основно са разглеждани от съдиите 

Илияна Цветкова и Петя Стоянова. До края на първото тримесечие на годината е 

правораздавала и съдия Мариана Станкева, заместена едва в края на периода от 

съдия Христо Христов /18.10.2014 г.-31.12.2014 г./. На практика през половината 

от периода в съда са правораздавали двама съдии, разглеждащи граждански дела. 

През 2013 г. всички съдии са участвали в разпределението на делата при 

100% натовареност с изключение на председателя на съда, която участва при 

натовареност от 75%, като само по делата, образувани по чл. 410 и чл. 417 от ГПК 

– при 100% натовареност. Със заповед на административния ръководител през 

2014 г. е разпоредено всички съдии, разглеждащи граждански дела, да участват в 

разпределението на делата при 100% натовареност. 

 

В Районен съд-Ботевград редът за разпределението на делата на случаен 

принцип е регулиран с подробни правила и отделни заповеди на 

административния ръководител. Правилата към момента на проверката са 

актуализирани в съответствие с решение по Протокол № 37/29.09.2015 г. на ВСС 

и с оглед въвеждането на Централизирана система за разпределение на делата, 

заменила електронната система „Law Choice”. Създадените в съда правила 

уреждат два случая, в които, след определяне на докладчик, делото се 

преразпределя на друг съдия – самоотвод/уважено искане за отвод и когато се 

налага смяна на докладчика. Правилата обаче не конкретизират случаите кога се 

налага смяна на вече определен докладчик. Това налага те да бъдат детайлизирани 

в тази им част, като бъдат изброени изчерпателно и аналитично обосновани 

отделните хипотези, налагащи извършване на замяна на вече определен съдия-

докладчик. 

 

През 2013 г. в Районен съд-Ботевград са разгледани общо 1815 граждански 

дела, от които останали от предходен период са 151 дела, а 1664 дела са 

новообразувани. В края на годината са приключени общо 1671 дела и са останали 
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неприключени 144 дела, или са приключени 92,06 %. От всички висящи 

граждански дела през 2013 г. 1036 производства са образувани по заявления по 

чл. 410 и 417 от ГПК, или тези производства представляват 57,07% от всички 

граждански дела. 

През 2014 г. в Районен съд-Ботевград са разгледани общо 1564 граждански 

дела, от които останали от предходен период са 144 дела, а 1420 дела са 

новообразувани. В края на годината са приключени общо 1421 дела и са останали 

неприключени 143 дела, или са приключени 90,85 %. От всички висящи 

граждански дела през периода 798 производства са образувани по заявления по 

чл. 410 и 417 от ГПК, или тези производства представляват 51,02% от всички 

граждански дела. 

 

Анализът на фактите сочи, че съществен дял от гражданските дела през 

проверявания период представляват производствата, образувани по заявления по 

чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Данните сочат, че през 2014 г. се наблюдава известно 

понижаване на стойностите в постъпленията на гражданските дела, в това число и 

на заповедните производства, като в съда са образувани приблизително 244 

граждански дела по-малко спрямо предходната година. Независимо от това 

обстоятелство, съдиите от Районен съд-Ботевград са работили в условията на 

висока натовареност, предвид това, че всеки съдия през 2013 г. е разглеждал 

средномесечно по 50,41 граждански дела, съответно през 2014 г. - по 43,44 

граждански дела. Стойностите за 2014 г. са изчислени на база трима съдии, но 

следва да бъде отчетено обстоятелството, че през половината от периода в съда са 

правораздавали само двама съдии и практически съдиите са работили в условията 

на много по-висока средномесечна натовареност от посочената. Независимо от 

това, за всеки един от проверяваните периоди съдиите са постигнали много висок 

процент на приключване на гражданските дела – средно над 90% за съда. 

 

В хода на проверката са изследвани предимно дела, за които по 

предварителни данни е установена по-голяма обща продължителност. От анализа 

на фактите по делата, образувани през 2014 г. и 2015 г., се установява, че 

производствата са образувани в деня на постъпване на исковата молба и са 

разпределяни незабавно на докладчик. Данните от проверените дела сочат, че 

съдебните състави са се произнасяли по редовността на исковите молби 

незабавно, обикновено още в деня на образуване и разпределяне на делата. В 

случаите, в които производствата не са оставяни без движение, съдът е 

постановявал разпорежданията по чл. 131 от ГПК със същата бързина – в деня на 

образуване и разпределяне на делото или на следващия ден. Определенията по чл. 

140 от ГПК са постановявани също в много кратки срокове - 4, 5, 6, 7 дни след 

изтичане на срока за депозиране на писмен отговор. По много от делата съдебните 

актове в този смисъл са постановявани и в по-кратки периоди, включително още 

на следващия ден след срока за отговор. Производствата са насрочвани в първо 

открито съдебно заседание в разумни срокове от 1 м. до 1 м. и 20 дни, отчетени от 

датата на постановяване на определението по чл. 140 от ГПК. По-големи периоди 

за насрочване на първо открито заседание се установяват единствено в периода, 
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съвпадащ със съдебната ваканция. В случаите на отлагане, нови съдебни 

заседания са насрочвани в периоди от около 1 месец. Тези констатации дават 

основание за извод, че съдиите във възможно най-кратки срокове са извършвали 

действията, свързани с администриране на съдебните производства и 

процесуалното им поведение не е ставало причина за неоснователно забавяне на 

делата. 

 

Всички проверени производства, образувани по реда на чл. 310 и сл. от 

ГПК, са обозначени с жълт етикет в съответствие с разпоредбата на чл. 78, ал. 5 от 

ПАС. Като обща констатация по делата от тази категория се установява от страна 

на съдиите траен стремеж за спазване на кратките процесуални срокове, които 

законът предвижда за тяхното движение и приключване. Проверката по 

редовността на исковите молби е извършвана незабавно, съответно 

разпорежданията по чл. 131 от ГПК са постановявани в деня на образуването на 

делата, когато молбите не са страдали от недостатъци. В общия случай 

докладчиците прецизно са се придържали към изискването да извършват 

подготовката на делото в закрито заседание в деня на постъпване на писмен 

отговор, респективно в деня на изтичане на срока – чл. 312, ал. 1 от ГПК. 

Изключение са случаите, в които тези процесуални действия са извършвани на 

следващия ден. По всички проверени дела докладчиците са спазвали изискването 

на чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК да насрочват открито съдебно заседание в срок не по-

късно от три седмици. Първо открито заседание е насрочвано и в по-кратки 

срокове от предвидения, а в случаите на отлагане, нови открити заседания са 

насрочвани в срокове и по-кратки от 1 месец. В изолирани случаи съдът при 

обявяването на делото за решаване не е съобразявал изискването да посочва деня, 

в който ще обяви решението си съгласно разпоредбата на чл. 315, ал. 2 от ГПК. 

 

От проверката на делата, образувани преди 01.01.2014 г., основно се 

установяват обективни причини, предпоставили по-голямата тяхна обща 

продължителност – голяма част от тях са образувани по вещни искове и искове за 

делба, чието типично развитие предпоставя по-голяма обща продължителност на 

съдебните производства; спиране на производствата за продължителни периоди 

от време и др. 

 

Проверката отчита отлични резултати в работата на съда с оглед 

показателя брой определения, с които е отменен дадения ход по същество. 

Фактите сочат, че през 2013 г. и 2014 г. са постановени само две определения в 

този смисъл. Изолираните случаи, в които съдиите са постановявали определения 

за отмяна на дадения ход по същество, сочат че използването на този процесуален 

способ не е ставал причина за удължаване на общата продължителност на 

производствата, респ. отлагане във времето на постановяване на краен съдебен 

акт. Малкият брой дела, по които се установява отмяна на дадения ход по 

същество, както и фактите за наличие на обективни причини за постановяване на 

такива определения по проверените дела, водят до категоричен извод, че 
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районните съдии са извършвали задълбочена предварителна подготовка при 

разглеждането на делата. 

 

Проверените производства, по които е постановено спиране, са 

администрирани прецизно след 2014 г. В случаите, в които основанието за 

спиране е била волята на страните – чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, съдебните състави 

са указвали последиците по чл. 231 от ГПК и са прекратявали своевременно 

производствата, когато в 6-месечния срок не е постъпвало искане от страна за 

възобновяване. По делата, спрени поради наличие на преюдициален спор, са 

извършвани редовно справки за хода на обуславящи дела и производствата са 

възобновявани своевременно при отпадане на пречките за тяхното движение. Тези 

изводи важат категорично единствено за производствата, разгледани в т. 5 

„Спрени дела”, доколкото по други спрени производства, разгледани в т. 3 „Дела, 

образувани преди 01.01.2014 г.”, липсват данни за събирана от съда информация 

за обуславящите производства за продължителни периоди от време. В тази връзка 

може да се заключи, че служба „Съдебно деловодство” прави редовно справки за 

статуса на производствата, послужили като основание за спиране, едва след 2014 

г. 

 

Проверените дела, образувани по молби по чл. 390 от ГПК, са 

администрирани изключително прецизно от съдебните състави. Всички 

проверени производства са образувани в деня на постъпване на молбата, 

разпределяни са незабавно на докладчик и още в същия ден съдът се е произнасял 

по молбите в съответствие със срока, регламентиран в чл. 395, ал. 2 от ГПК. 

Съдебните състави са указвали последиците от непредставяне на доказателства за 

предявяване на обезпечения бъдещ иск и са обвързвали издаването на 

обезпечителната заповед с представяне на доказателства за внасяне на 

определената от съда гаранция. Докладчиците са определяли началния момент, от 

който тече срокът за предявяване на обезпечение иск, в съответствие с 

Тълкувателно решение № 6/14.03.2014 на ВКС, ОСГТК. Съдът е съблюдавал за 

наличието на процесуални пречки за разглеждане и произнасяне по делата, в 

резултат на което е прекратил едно от производствата, след като е констатирал 

наличие на условията по чл. 299, ал. 2 от ГПК. 

 

Съдебните състави са администрирали изключително бързо 

производствата, образувани по Закона за закрила на детето - делата са образувани 

в деня на постъпване на искането и са разпределяни незабавно на съдия. 

Разпорежданията за насрочване на открито съдебно заседание са постановяване в 

деня на определянето на докладчици. По всички проверени производства 

съдебните състави са насрочвали първо открито съдебно заседание в срокове по-

кратки от 1 месец и в общия случай са постановявали решенията си незабавно - в 

деня, в който са обявявали делото за решаване. Практически почти всички 

производства, проучени в хода на проверката, са приключили в 1-месечен срок, 

отчетен от момента на тяхното образуване. 
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Всички проверени дела по Закона за защита от домашното насилие са 

образувани в деня на постъпване на молбата и са разпределяни незабавно на 

докладчик. В случаите, в които производствата са оставяни без движение, съдиите 

са постановявали разпорежданията си в деня, в който делото им е разпределяно. 

По всички проверени производства съдът е постановявал разпорежданията си за 

насрочване на открито заседание в съответствие със срока, предвиден в 

разпоредбата на чл. чл. 12, ал. 1 от Закона за защита от домашното насилие – в 

деня на постъпване на молбата. Съдебните състави са спазвали изискването на чл. 

15, ал. 1 от ЗЗДН и са обявявали съдебните решения в откритото съдебно 

заседание, в което са давали ход по същество. 

 

Проверените дела по чл. 410 от ГПК са образувани незабавно - в деня на 

постъпването на заявлението в съда, на която дата са разпределяни и на 

докладчик. По всички проверени дела съдиите са се произнасяли по заявленията 

по чл. 410 от ГПК в срока по чл. 411, ал. 2 от ГПК, като в голяма част от случаите 

и в по-кратки от предвидения срок. При наличието на условията за издаване на 

изпълнителен лист съдиите са процедирали по различен начин, като по някои от 

делата са постановявани изрични разпореждания за издаване на изпълнителния 

лист, а в други за издаването му се съди по направеното отбелязване върху 

заповедта за изпълнение. Това обстоятелство налага необходимостта от 

обсъждане и уеднаквяване на процесуалния ред за издаване на изпълнителен лист 

при настъпване на условията за това. Производствата по заявления по чл. 417 от 

ГПК също са образувани в деня на тяхното постъпване в съда и са разпределяни 

незабавно на докладчик. Съдебните състави по проверените дела са се 

произнасяли в предвидения в закона срок, включително и по-кратки - още в деня 

или на следващия ден от постъпване на заявлението. По всички дела, образувани 

по заявления по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, са правени надлежни отбелязвания, 

съобразени с разпоредбите на чл. 416, предл. 2-ро от ГПК и чл. 418, ал. 2, изр. 2-

ро от ГПК. 

 

В хода на проверката се констатира, че в служба „Съдебно деловодство” се 

поддържа много добра организация като документите и книжата, постъпващи по 

делата, се докладват своевременно на докладчиците и се подреждат в 

хронологична последователност. Установява се, че служителите своевременно 

изготвят и изпращат, съобщения и призовки относно процесуалните действия на 

съда, които е трябвало да бъдат доведени до знанието на страните – обикновено в 

деня или най-късно на следващия ден от извършване на съответното действие. 

Книгите са водени редовно и са правени пълни отбелязвания за движението на 

делата в съответствие с ПАС. 

 

Фактите, установени в хода на проверката, сочат, че като цяло съдиите, 

които са правораздавали през проверявания период в Районен съд-Ботевград, са 

спазвали както срока за изготвяне на съдебните актове по чл. 235, ал. 5, изр. 1-во 

от ГПК, така и специалния срок за производствата, разгледани при условията на 

чл. 310 и сл. от ГПК. В изключение на общата положителна констатация за съда 
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по този показател, се установява, че в нарушение на инструктивния срок 

единствено са постановявани съдебните решения по дела, разгледани от съдия 

Петя Стоянова. От образуваните през 2013 г. производства, съдия Стоянова е 

забавила изготвянето на съдебните актове по 17 дела, съответно по образуваните 

през 2014 г. дела – 12 решения. Данните сочат, че по 10 от тези дела решенията са 

постановени при съществено нарушение на 1-месечния срок, като просрочията са 

индивидуализирани в констативната част на настоящия акт. От образуваните през 

2014 г. дела, просрочия при постановяване на съдебните решения са допуснати 

отново единствено от съдия Петя Стоянова. В същото време следва да бъде 

отчетена положителна тенденция в работата на съдията, която е допуснала по-

малък брой просрочия по дела, образувани в периода на 2014 г. Отделно от това, 

периодите на констатираната забава са значително по-малки, сравнени с 

продължителността на сроковете за изготвяне на решенията, установена по 

делата, образувани през 2013 г. Това води до извод, че конкретният съдия е 

оптимизирал значително сроковете за изготвяне на съдебните решения, съответно 

резултатите в работата си по този критерий. 

Следва да бъде отчетено в тази връзка също, че съдиите от Районен съд-

Ботевград са работили в условията на висока натовареност, допълнително 

завишена от обстоятелството, че през голяма част от 2014 г. са правораздавали в 

намален състав и независимо от това са постигнали много висок процент на 

приключване на делата. Извън посочените случаи на неспазване на сроковете за 

изготвяне на съдебните актове, проверката отчита много добри резултати за 

Районен съд-Ботевград по отношение на образуването, движението и 

приключването на гражданските дела в законоустановените срокове. По делата, 

образувани по общия исков ред с констатирана по-голяма продължителност, се 

установява, че в общия случай тя е резултат от обективни причини и не е 

причинена от процесуалното поведение на докладчиците по делата. Основните 

обективни причини, водещи до забавяне приключването на делата, са: 

специфичния характер на делата; оставяне на производствата без движение; 

конституиране на страни и извършване на допълнителни действия по 

администриране; установяване на адреси на ответници; извършване на процедури 

по назначаване на особен представител; назначаване на съдебни експертизи, 

съответно отлагане на делата за събиране на доказателства; спиране на 

производствата за продължителни периоди от време и др. 

От направените при проверката констатации може да се приеме, че в 

Районен съд-Ботевград са постигнати много добри резултати по отношение на 

организацията на административната дейност на съда и по отношение на 

организацията, свързана с образуването, движението и приключването на 

гражданските производства. Същевременно установените пропуски, макар и като 

изолирани случаи и най-вече тези, свързани със своевременното изготвяне на 

крайните съдебни актове, налагат да бъдат предприети допълнителни действия от 

страна на административния ръководител на съда.  

 

На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт Инспекторатът 

към Висшия съдебен съвет дава следните препоръки: 
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1. Председателят на Районен съд-Ботевград, като упражни правомощията 

си по чл. 80, т. 1 от Закона за съдебната власт, да предприеме мерки за: 

 - актуализиране на Вътрешните правила за разпределение на делата на 

случаен принцип, посредством които да бъдат регламентирани отделните случаи, 

налагащи замяна на определен докладчик и преразпределение на делото; 

 - спазване нормата на чл. 38, т. 10 от ПАС при администриране на 

спрените дела, по които липсва изрично разпореждане от страна на съдията за 

периодите на извършване на справки за обуславящите производства; 

 - стриктно спазване разпоредбата на чл. 315, ал. 2 от ГПК. 

 

2. Председателят на Районен съд-Ботевград, като упражни правомощията 

си по чл. 80, т. 1 от Закона за съдебната власт, да предприеме мерки за 

своевременното администриране на делата и приключването им в установените 

срокове, като: 

 - изисква от служба „Съдебно деловодство” ежемесечни справки за 

обявените дела за решаване, по които няма постановен съдебен акт в месечен 

срок; 

 - предоставя всяко шестмесечие справки на ИВСС за сроковете за 

изготвяне на съдебните актове от съдия Петя Стоянова. 

 

3. Председателят на Районен съд-Ботевград да упражни правомощията си 

по чл. 80, ал. 1, т. 9 от Закона за съдебната власт и свика общо събрание на 

съдиите, на което да се обсъди и вземе решение за преодоляване на 

констатираната противоречива практика, свързана с процедурата по издаване на 

изпълнителен лист при настъпване на условията за това в производствата по чл. 

410 от ГПК. 

 

В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 2 във 

вр. с ал. 4 от ЗСВ, председателят на Районен съд-Ботевград да уведоми главния 

инспектор на Инспектората към ВСС за мерките, предприети в изпълнение на 

препоръките. 

 

На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт, настоящият акт да 

се изпрати на административния ръководител на Районен съд-Ботевград. 

 

След изтичане на срока по чл. 58, ал. 3, изр. 2-ро от ЗСВ, копие на акта да 

се изпрати на председателя на Окръжен съд-София и на Висшия съдебен съвет. 

 

 

     ИНСПЕКТОР: 

 

н. и.        /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 


