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Годишният отчетен доклад за дейността на Районен съд – гр. 
Сливница е изготвен съгласно изискванията на чл. 80, ал. 1, т. 2, б. „а” от 
ЗСВ и указанията на ВСС. 

 Дейността си по правораздаването Районен съд гр. Сливница 
осъществява на територията на три общини: Община гр. Сливница, Община 
гр. Драгоман и Община гр. Божурище 

 
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ: 
 
Щатната численост на магистратите в Районен съд гр. Сливница е 6 

магистрати, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията и 15 
служители, 

Административен ръководител – председател на Районен съд гр. 
Сливница е Георги Николов. 

Съдия Кристина Тодорова - командирована в СОС от 23.01.2012 г.,  
Съдия Дора Михайлова - командирована в РС София от 01.12.2010 г. 

до 08.01.2013 г., а от 09.01.2013 г. е командирована в СОС.  
Съдия Аксиния Атанасова - командирована в Районен съд гр. 

Костинброд, считано от 18.11.2013 г.  
Съдия Ангелина Гергинска - Йорджева - командирована в Софийски 

градски съд от 15.01.2014 г. 
През отчетната година в Районен съд гр. Сливница реално работиха 

четирима магистрати, както следва: 
Мариана Маркова – съдия в РС Сливница, командирована в СОС от 

01.02.2013 г. до 18.02.2014 г.; 
Христо Христов – съдия в Районен съд гр. Ботевград, командирован в 

РС гр. Сливница от 14.01.2013 г. до 17.10.2014;  
Ивайло Родопски – съдия в РС гр. Костинброд, командирован в РС гр. 

Сливница от 17.10.2013 г. до 31.03.2014 г. 
Недко Петров – съдия в Районен съд гр. Елин Пелин, командирован в 

РС Сливница от 24.01.2014 г. и  
Мария Златарева – съдия в РС гр. Пирдоп, командирована в РС гр. 

Сливница от 17.10.2014 г. 
Държавен съдебен изпълнител е Павлин Николов Славов. 
Съдия по вписванията е Даниел Крумов Николов. 
Административно-техническия персонал се състои от 15 служители, 

както следва: административен секретар, главен счетоводител, 6 съдебни  
секретари /от които един секретар работи в СИС/, 5 съдебни-деловодители, 
от които един изпълнява и длъжността - архивар, призовкар и чистач. 

Работата между служителите от административно-техническия 
персонал е разпределена съгласно Правилника за администрацията в 
съдилища. 
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Справките с данни от автоматизираната информационна система на 
Национална база данни "Население" се изготвят от двама съдебни 
деловодители, съгласно заповед на административния ръководител.  

През 2014 г. са били изготвени 218 броя справки. 
И през 2014 г. управлението на делата в Районен съд - Сливница се 

осъществяваше с помощта на програмата СУСД „Система за управление на 
съдебните дела”. 

Районен съд - Сливница има кадрова обезпеченост, която осигурява 
добрата работа на съда, както и по отношение движението на делата, така и 
при обслужването на гражданите. 

Графикът за дежурствата на съдиите се изготвя ежемесечно. 
По време на съдебната ваканция дежурните съдии са разглеждали 

всички видове дела, посочени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ. 
 
II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 
Постъпването на съдебните книжа и документирането им е 

съобразено с изискванията на Правилника за администрацията в 
съдилищата . 

В Районен съд Сливница е инсталирана програма „Система за 
управление на съдебни дела” и всички постъпващи документи, протоколите 
от съдебните заседания и съдебните актове, се обработват по електронен 
начин.  

В предвиденият от закона срок се изпращат преписи от присъдите за 
изпълнение и се изисква съответната информация от прокуратурата. 
Периодичните сведения се изготвят в срок от административния секретар, и 
съдебните секретари. Извършени са проверки на наличните дела в 
канцеларията на съда и в съдебно-изпълнителната служба. 

В деня на постъпването им или на следващия ден исковите молби, 
обвинителни актове, тъжби и книжата по делата се докладват на 
председателя, който разпорежда движението им и определя съдията 
докладчик, чрез програма LawChois „за случайно разпределение на дела”- 
софтуер на ВСС. Съдията докладчик извършва проверка за редовността на 
исковата молба по гражданските дела, респективно по наказателните за 
допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от органите на 
досъдебното производство, тъжби, жалби, насрочване на делата, 
провеждане на заседанията и постановяване на съдебния акт. Тази 
установена от години в съда практика води до положителни резултати в 
работата, тъй като позволява по-задълбочено запознаване с предмета на 
делото и събиране на допустимите и относими към спора доказателства. 
При редовност на исковите молби се образуват граждански дела и се 
пристъпва към размяна на книжа по реда на чл. 131 ал. 1 от ГПК. След 
постъпване на отговор, или изтичане на срока за такъв, делата се насрочват 
веднага в рамките на разумен срок от порядъка на един месец.  

 
 



 4 

Не са редки случаите на оставяне без движение на исковите молби на 
основание чл. 129, ал. 2 ГПК. Във всички случаи на оставяне без движение 
са давани конкретни указания за отстраняване на недостатъците и 
постановяване на допустимо и правилно решение. 

 
1. ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 

 
През 2014 г. общия брой на постъпилите за разглеждане в Районен 

съд Сливница дела е 1574 – от които 700 граждански и 874 наказателни. 
Общо средномесечно постъпление за 2014 година на един съдия на 

база 12 месеца е 33 дела. 
През 2013 г. общия брой на постъпилите за разглеждане в Районен 

съд Сливница дела е 1534 – от които 708 граждански и 826 наказателни. 
Общо средномесечно постъпление за 2013 година на един съдия на 

база 12 месеца е 32 дела. 
През 2012 г. общия брой на постъпилите за разглеждане в Районен 

съд Сливница дела е 1439 – от които 843 граждански и 596 наказателни. 
Общо средномесечно постъпление за 2012 година на един съдия на 

база 12 месеца е 40 дела. 
 
1.1. Гражданските дела за разглеждане през 2014 г. са общо 889, от 

които:  
искове по СК - 106 дела,  
облигационни искове - 84 дела,  
вещни искове - 60,  
делби - 62, 
дела по чл.310 ГПК – 20 и  
дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК – 416 дела. 
За разглеждане средномесечно през 2014 година на един съдия на база 

12 месеца – 18,5 граждански дела. 
Гражданските дела за разглеждане през 2013 г. са общо 881, от които: 
искове по СК - 74 дела,  
облигационни искове - 98 дела, 
вещни искове -72,  
делби - 59,  
дела по чл.310 ГПК – 25 и  
дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК – 423 дела. 
За разглеждане средномесечно през 2013 година на един съдия на база 

12 месеца – 18,4 граждански дела. 
Гражданските дела за разглеждане през 2012 г. са общо 1120, от 

които: 
искове по СК  - 76 дела,  
облигационни искове - 59 дела,  
вещни искове -59, делби - 20,  
дела по чл.310 ГПК – 29 и  
дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК – 555 дела. 
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За разглеждане средномесечно през 2012 година на един съдия на база 
12 месеца – 31,1 граждански дела. 

За отбелязване е факта, че и през 2014 г. е намалял броя на делата по 
чл. 410 и чл. 417 от ГПК, на облигационните и вещните искове, а е увеличен 
броя на делата искове по СК. 

 
2. Наказателните дела за разглеждане през 2014 г. - 957 от които:       
наказателни дела от общ характер – 361,  
по чл. 78а от НК – 14,  
частно-наказателни дела – 319 и  
наказателно - административни дела – 252. 
За разглеждане средномесечно през 2014 година на един съдия на база 

12 месеца – 19,9 наказателни дела.  
Наказателните дела за разглеждане през 2013 г. - 927 от които: 
наказателни дела от общ характер – 399,  
по чл. 78а от НК – 21,  
частно-наказателни дела – 263 и  
наказателно административни дела – 232. 
За разглеждане средномесечно през 2013 година на един съдия на база 

12 месеца – 19,3 наказателни дела.  
Наказателните дела за разглеждане през 2012 г. - 691 от които: 
наказателни дела от общ характер – 242; 
по чл. 78а от НК – 16, 
частно-наказателни дела – 234 и  
наказателно административни дела – 188. 
За разглеждане средномесечно през 2012 година на един съдия на база 

12 месеца – 19,1 наказателни дела.  
 
2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА 
 

 Общият брой на свършените дела за 2014 г. е 1618 дела.  
Съдия Свършени 

дела 
Свършени 

до 3 м 
Николов 410 383 
Маркова 313 300 
Гергинска до 14.01.14 г. 18 11 
Христов до 17.10.14 г. 303 284 
Недко Петров от 24.01.2014 г. 322 311 
Златарева от  17.10.14 г. 112 108 
Родопски до 31.03.2014 г. 137 107 

  
Във връзка с новите указания на ВСС продължителността на 

гражданските дела се отчита от датата на насрочването на първото открито 
заседание до датата на обявяване на съдебния акт в срочната книга.  

В тримесечен срок за 2014 г. са били свършени общо 1505 дела или 
93 %. 
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 В края на 2013 г. общия брой висящи дела е 228 дела, от които 62 
наказателни и 166 граждански. 

В тримесечен срок за 2013 г. са били свършени общо 1458 дела или 
95 %. 
 В края на 2013 г. общия брой висящи дела е 272 дела, от които 83 
наказателни и 189 граждански. 

Общият брой на свършените дела за 2012 г. е 1537 дела.  
В тримесечен срок за 2012 г. са били свършени общо 1501 дела или 

98 %. 
 В края на 2012 г. общия брой висящи дела е 274 дела, от които 101 
наказателни и 173 граждански. 

 
2.1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 
През 2014 г. са свършени 723 граждански дела, от тях:  
искове по СК - 92 дела,  
облигационни искове - 57 дела,  
вещни искове – 35 дела,  
делби – 28 дела,  
дела по чл. 310 ГПК -  13 дела,  
дела по чл. 410  и чл. 417 ГПК -  370 дела. 
 

Съдия Свършени 
дела 

Свършени 
до 3 м 

Николов 176 167 
Маркова 128 128 
Гергинска до 14.01.14 г. 5 5 
Христов до 17.10.14 г. 140 138 
Недко Петров от 
24.01.2014 г. 

158 153 

Златарева от  17.10.14 г. 36 35 
Родопски до 14 г. 80 59 

 
През 2013 г. са свършени 692 граждански дела, от тях: 
искове по СК - 77 дела,  
облигационни искове - 64 дела,  
вещни искове – 37 дела,  
делби – 13 дела,  
дела по чл. 410  и чл. 417 ГПК -  386 дела. 
 
През 2012 г. са свършени 947 граждански дела, от тях:  
искове по СК - 72 дела,  
облигационни искове - 57 дела,  
вещни искове – 26 дела,  
делби – 6 дела,  
дела по чл. 410  и чл. 417 ГПК -  679 дела. 
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ПОСТЪПЛЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ :  

 1. Искове по СК, в т.ч. за развод и недействителност на брака, за 
развод по взаимно съгласие, издръжка и изменение на издръжка: 

Несвършените от предходен период са 13 дела и са постъпили 106 
дела. Разгледани 119 дела. От тях свършени дела са 102, с решение – 85, 
прекратени – 17 дела. Останалите несвършени дела в края на отчетния 
период са 17.  

2. Облигационни искове, в това число за непозволено увреждане и 
дела от и срещу търговци 

Несвършените от предходен период са 34 дела и са постъпили 50 
дела. Разгледани 84 дела. От тях свършени дела са 57, с решение – 48, 
прекратени – 9 дела. Останалите несвършени дела в края на отчетния 
период са 27.  

3. Вещни искове, в това число и по ЗСПЗЗ 

Несвършените от предходен период са 35 дела и са постъпили 25 
дела. Разгледани 60 дела. От тях свършени дела са 35, с решение – 28, 
прекратени – 7 дела. Останалите несвършени дела в края на отчетния 
период са 25.  

 4. Делби 

Несвършените от предходен период са 46 дела и са постъпили 16 
дела. Разгледани 62 дела. От тях свършени дела са 28, с решение – 14, 
прекратени – 14 дела. Останалите несвършени дела в края на отчетния 
период са 34.  

 5. Искове по КТ, в това число обезщетения по чл. 200 от КТ и за 
отмяна на уволнение 

Несвършените от предходен период са 3 дела и са постъпили 4 дела. 
Разгледани 7 дела. От тях свършени дела с решение са 3. Останалите 
несвършени дела в края на отчетния период са 4.  

6. Други дела, в това число по ЗДДН, ЗЗД, ЗЗДт  

Несвършените от предходен период са 16 дела и са постъпили 103 
дела. Разгледани 119 дела. От тях свършени дела са 111, с решение – 94, 
прекратени – 17 дела. Останалите несвършени дела в края на отчетния 
период са 8.  
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 От тях:  

По Закона срещу домашното насилие: Несвършените от предходен 
период са 3 дела и са постъпили 15 дела. Разгледани 18 дела. От тях 
свършени дела са 18, с решение – 5, прекратени – 13 дела. Няма 
несвършени дела в края на отчетния период. 

По Закона за закрила на детето: Несвършените от предходен период 
са 5 дела и са постъпили 20 дела. Разгледани 25 дела. От тях свършени дела 
са 23, с решение – 22, прекратено – 1 дело. Останалите несвършени дела в 
края на отчетния период са 2.  

7. Дела от административен характер, в това число по ЗУТ  

Несвършените от предходен период са 5 дела и са постъпили 17 дела. 
Разгледани 22 дела. От тях свършени дела са 17, с решение – 11, прекратени 
– 6 дела. Останалите несвършени дела в края на отчетния период са 5.  

8. Дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК и Закона за кредитните 
институции  

Несвършените от предходен период са 37 дела и са постъпили 379 
дела. Разгледани 416 дела. От тях свършени дела са 370, с решение – 366, 
прекратени – 4 дела. Останалите несвършени дела в края на отчетния 
период са 46.  

По отношение на видовете граждански дела най-голям относителен 
дял имат „делата по чл. 410 и чл. 417 от ГПК” – 416 бр. Следват 
производствата по СК и „други дела” по 119 бр.;  облигационните искове – 
84 бр., делби – 62 бр.,  вещни искове - 60 бр. и дела от административен 
характер - 22 бр.  

 От общо свършени 723 граждански дела, в срок до 3 месеца са 
свършени 685 дела, или 95 % .  

Броят на насрочените дела в открити съдебни заседания – 547, а 
отложените дела в открити заседания - 251. Отлагането на гражданските 
дела се дължи най-вече на нередовното призоваване на страните и вещите 
лица, несвоевременото връщане на призовките, консттуирането на нови 
страни. 

 През 2014 година са постъпили 17 бързи производства по чл. 310 
ГПК. Останали несвършени в началото на периода – 6 дела. Общо за 
разглеждане 23 дела. Приключили 13 дела, от които 9 с решение и 4 
прекратени. Останали несвършени в края на периода – 10  дела.   
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 Размяната на съдебните книжа по дела в по-голямата част е в месечен 
срок.  

В края на отчетния период несвършени са останали 166 дела 

2.2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 
Постъпилите наказателните дела през 2014 год. са 874 броя, от които7 
нох. дела - 332,  
наказателно частен характер дела - 5,  
дела по чл. 78а от НК – 9,  
частно-наказателни дела - 315 и  
административно-наказателни дела - 213.  
 
През 2014 г. средномесечно постъпление на един съдия са 18,2 

наказателни дела.  
През 2014 г. са свършени 895 наказателни дела, от които в тримесечен 

срок 820 дела или  91,6 %. 
 

Съдия Свършени 
дела 

Свършени 
до 3 м 

Николов 234 216 
Маркова 185 172 
Гергинска до 14.01.14 г. 13 6 
Христов до 17.10.14 г. 163 146 
Недко Петров от 
24.01.2014 г. 

164 158 

Златарева от  17.10.14 г. 76 48 
Родопски до 14 г. 57 73 

 
Постъпилите наказателните дела през 2013 год. са 826 броя, от които: 
нох. дела - 369,  
наказателно частен характер дела - 8,  
дела по чл. 78а от НК – 15,  
частно-наказателни дела - 256 и  
административно-наказателни дела 178.  
 

Видове и брой по глави от НК: 

1. Глава ІІ - Престъпления против личността    
Останали несвършени  в началото на отчетния период 2 дела, 

новопостъпили – 1 дело, общо за разглеждане 3 дела.Две дела са 
приключили с присъда, а едно дело е висящо към края на отчетния период. 
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2. Глава ІV – Престъпления против брака, семейството и 
младежта 

Останали несвършени  в началото на отчетния период 6 дела, 
новопостъпили – 6 дела, общо за разглеждане 12 дела. Седем дела са 
приключили с присъда, 1 дело със споразумение, и 4 дела са висящи към 
края на отчетния период. 

3. Глава V – Престъпления против собствеността 
Останали несвършени в началото на отчетния период 9 дела, 

новопостъпили – 10. От тях 2 дела – бързи производства Общо за 
разглеждане -  19 дела. Свършени – 13, от тях 2 дела завършили с присъди и 
11 със споразумения.  

Присвояване – чл. 201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ - Останалио 
несвършено в началото на отчетния период 1 дело, което е приключило с 
присъда. 

Измама /чл.209 – 211 НК/- 1 дело, което е останало несвършено към 
края на отчетния период.  

4. Глава VІ – Престъпления против стопанството  
 Останали несвършени в началото на отчетния период 4 дела, 

новопостъпили – 26. Общо за разглеждане -  30 дела. От тях 8 дела – бързи 
производства. Свършени – 28, от тях 1 дело завършило с присъда и 27 със 
споразумения. Две дела са останали висящи в края на отчетния период. 

5. Глава VІІ – Престъпления против финансовата, данъчната и 
осигурителната системи  

Останало несвършено в началото на отчетния период 1 дело, 
новопостъпили – 3. Общо за разглеждане -  4 дела. Свършени – 4, от тях 1 
дело завършило с присъда и 3 със споразумения.  

6. Глава VІІІ – Престъпления против дейността на държавни 
органи, обществени организации и лица изпълняващи публични 
функции  

Няма останали несвършени в началото на отчетния период, 
новопостъпили – 199. От тях 43 дела – бързи производства. Свършени – 198 
дела със споразумения. Едно дело е останало висящо в края на отчетния 
период. В т.ч. незаконно преминаване през границата /чл. 279 НК/ - 185 
дела и превеждане през границата на лица или групи чл. 280 НК – 12 дела.
 7. Глава ІХ – Документни престъпления 
 Останало несвършено в началото на отчетния период 1 дело, 
новопостъпили – 3. От тях 1 дело – бързо производство. Общо за 
разглеждане -  4 дела. Свършени – 4, от тях 1 дело завършило с присъда и 3 
със споразумения 
 8. Глава Х – Престъпления против реда и общественото 
спокойствие – Останали несвършени в началото на отчетния период 2 дела, 
новопостъпили – 4 дела. От тях 2 дела – бързи производства. Общо за 
разглеждане -  6 дела. Свършени – 5, от тях 1 дело приключло с присъда и 4 
дела със споразумения. 
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 10. Глава ХІ – Общоопасни престъпления 
 Останали несвършени в началото на отчетния период 4 дела, 
новопостъпили – 79 дела. От тях 53 дела – бързи производства. Общо за 
разглеждане -  83 дела. Свършени – 79, от тях 4 дела приключли с присъда и 
74 дела със споразумения. 
 От тях  9 новопостъпили дела във връзка с отглеждане растения и 
престъпления, свързани с наркотични вещества – чл.354а, ал.5, чл.354в, ал.1 
НК, като 3 дела – бързи производства. Общо за разглеждане -  9 дела. 
Свършени – 8 дела приключили със споразумения. 
 

През 2013 г. средномесечно постъпление на един съдия са 17,2 
наказателни дела.  

През 2013 г. са свършени 844 наказателни дела, от които в тримесечен 
срок 792 дела или  93,8 %. 

 
Постъпилите наказателните дела през 2012 год. са 596 броя, от които:  
нох. дела - 202,  
наказателно частен характер дела - 6,  
дела по чл. 78а от НК – 14,  
частно-наказателни дела - 229 и  
административно-наказателни дела 145.  
През 2012 г. средномесечно постъпление на един съдия са 16,6 

наказателни дела.  
През 2012 г. са свършени 590 наказателни дела, от които в тримесечен 

срок 558 дела или  94,6 %. 
През отчетния период са образувани: 
109 дела бързи производства по глава ХІV НПК,  
33 дела – незабавни производства по глава ХХV НПК и 
5 дела - съкратени производства по глава ХХVІІ НПК . 

 Няма образувани делата по глава ХХV и ХХVІ от НПК. 
 
През отчетната година предвид бежанската вълна заляла 

територията на страната съществено се увеличи постъплението на дела 
по чл. 279 от НК –„ незаконно преминаване на границата на РБ” – 185 
броя, докато през 2012 г. са били – 43 дела, а през 2011 г. – 25 дела. 

През 2014 г. са постановени – 19 присъди, одобрени 322 
споразумения, броя на съдените лица е 354, като 5 от тях са оправдани. 

От осъдените 344 лица:  
273 лица са с наложени наказания лишаване от свобода до 3 години, 

като при 248 от тях изтърпяването на наказанието е отложено на основание 
чл. 66, ал. 1 от НК. 

Наказаните лица по споразумение /чл. 381 - 384 НПК/ са 332.  
На 65 лица са наложени наказания „пробация”, на 1 лице е наложено 

наказание „глоба” и на 3 лица са наложени други наказания. 
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ДРУГИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  

 НАХД по чл. 78 а НК – Останали несвършени 6 дела в началото на 
отчетния период, 5 новопостъпили дела. Приклюлили дела 9, останали 
висящи в края на периода 3 дела. 
 НЧХД – Останали несвършени в началото на периода 3 дела, 
новопостъпили 5 дела. Общо за разглеждане 8 дела. Свършени дела – 5. От 
приключилите дела 2 са с присъди, като и двете присъди са оправдателни. 
3 дела са прекратени. 

АНД -  Останали несвършени в началото на периода 39 дела, 
новопостъпили 213 дела. Общо за разглеждане 252 дела. Свършени дела – 
217. От приключилите дела – 203 са с решение, 14 дела са прекратени. 

  
ІІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
 
През 2014 г. общия брой на подлежащите за разглеждане дела е 1846, 

свършени са общо 1618 дела и висящите са 228 дела. Проведени са общо                         
1914 заседания.  

Средномесечно разгледани дела на един съдия /граждански и 
наказателни дела/ са 38,5 дела, а свършените – 33,6 дела. 

През 2013 г. общия брой на подлежащите за разглеждане дела е 1808, 
свършени са общо 1536 дела и висящите са 272 дела. Проведени са общо                         
1900 заседания.  

Средномесечно разгледани дела на един съдия /граждански и 
наказателни дела/ са 37,7 дела, а свършените – 32 дела. 

През 2012 г. общия брой на подлежащите за разглеждане дела е 1811, 
свършени са общо 1537 дела и висящите са 274 дела. Проведени са общо                         
1797 заседания.  

Средномесечно разгледани дела на един съдия /граждански и 
наказателни дела/ са 50,3 дела, а свършените – 42.7 дела. 
 Делата се образуват бързо и насрочват от съдиите-докладчици 
ритмично. 

Отложените в първото заседание дела се насрочват в максимално 
кратки срокове. 

Основните причини за отлагане на делата, както и предходните 
години са идентични: несвоевременно връчване на призовките, неявяване 
по уважителни причини на страни, подсъдими, служебни защитници, вещи 
лица и свидетели. 

Няма случай на неоснователно отлагане на делата. 
Цифрите при наказателните дела сочат на запазващ се ръст на 

престъпността на съдебния район, а самите дела се характеризират с 
усложняване на извършване на престъпната дейност /престъпление в 
съучастие от две и повече лица, престъпления, при които предмета на 
същите е в особено големи размери и представлява особено тежък случай, 
посегателства над органи на полицията/. На лице е тенденция към 
увеличаване на престъпленията против собствеността. 
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При констатирани съществени нарушения, допуснати на досъдебното 
производство наказателните дела се връщат за доразследване с конкретни 
указания. При неявяване на подсъдимите без уважителни причини е 
изменяна мярката за неотклонение в по-тежка и са довеждани 
принудително от органите на съдебната власт. На редовно призованите и 
неявили се свидетели са налагани глоби и са довеждани принудително. 
Неявяването на подсъдимите или на жалбоподателите, като в повечето 
случаи се сочат основателни причини за това, неявяването на 
упълномощените от тях защитници, липсата на редовна процедура по 
призоваване на подсъдимите и на свидетелите. Наказателните дела са 
разглеждани и приключвани в законовите срокове. Не са допуснати 
забавяния при изготвянето на съдебните актове. 

ІV. БЮРО СЪДИМОСТ 

Работата на бюро съдимост при РС Сливница през 2014 год. бе в 
съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите 
и организацията на дейността на бюрата за съдимост, както и с  
измененията и допълненията в Наредбата, обн. ДВ бр.14 от 12.02.2013 г. и 
влезли в сила от 15.02.2013 г.  

През 2014 г. са издадени 1838 бр. свидетелства за съдимост и 424 
справки за съдимост. 

Свидетелствата и справките за съдимост се издават в предвидените в 
Наредбите срокове и за тях се водят регистри на хартиен и магнитен 
носител. 

V. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ 
 

 През 2014 г. действителната натовареност при отработени 45 
човекомесеца през годината е следната: 

• Към всичко дела за разглеждане – 41,02  % 
• Към свършени дела – 35,96  % 

  
VІ. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 

През 2014  година са обжалвани общо 78 съдебни акта. От тях 46 са 
по граждански дела и 32 по наказателни дела. 

 От обжалваните и върнати от горна инстанция през 2014 г. 
граждански дела, 23 са потвърдени, 4 са отменени изцяло и 2 са изменени в 
една част.  
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От обжалваните и върнати от горна инстанция през 2014 г. 
наказателни дела, 36 са потвърдени, 5 са отменени изцяло и 2 са изменени в 
една част. 

VІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
Държавна съдебно-изпълнителната служба осъществява дейността си 

по привеждане в изпълнение на съдебните решения, чрез държавен 
съдебен-изпълнител Павлин Славов. 

Съобразно указания на Министерство на правосъдието и с оглед 
изменения в ГПК за въвеждане на електронни запори, електронен достъп до 
масиви с информация на НАП, ТР и др. се закупи, регистрира и въведе в 
употреба "електронен подпис" за държавния съдебен изпълнител. 

 
През 2014 г. са постъпили  73 изпълнителни дела 
 
Видове дела Брой дела Дължими суми- лв. 
В полза на юридически 
лица и търговци 

28 176 947 

В полза на физически 
лица 

43 124 176 

В полза на държавата 2 51 831 
 
Свършени – 65 дела чрез реализиране на вземането. 
 

Видове дела събрани 
суми- лв. 

В полза на юридически 
лица и търговци 

169 118 

В полза на физически лица   94 585 
 
Постъпилите и свършени дела за последните три години са отразени в 

следната таблица: 
 

година Постъпили 
дела 

Свършени 
дела 

Събрани суми – 
лв. 

2012 112 173   87 691 
2013 101  40 180 522 
2014 73  65 263 703 

 
Предприемат се ефективни мерки за реално събиране на дължимите 

суми. Използват се предвидените в ГПК изпълнителни способи за 
принудително изпълнение. Държавният съдебен-изпълнител извършва 
предвидените в закона действия, обезпечаващи ефективното движение и 
приключване на съдебните дела. 

Основните трудности, които се срещат в съдебното изпълнение са 
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укриване на длъжниците и липса на секвестируемо имущество, върху което 
да се насочи изпълнението. 

 
VІІІ. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА. 
 
Службата по вписванията осъществява дейността си чрез съдия по 

вписванията - Даниел Николов.  
През отчетната година образуваните нотариални дела са общо 2177 

броя.  
През 2014 г. съдията по вписвания е замествал нотариусите по време 

на платенения им годишен отпуск, през което време е извършил 76 сделки и 
36 нотариални заверки. 

През 2013 г. са образувани общо броя 1551 нотариални дела.  
През 2012 г. са образувани общо броя 1579 нотариални дела.  
Ръководството на Районен съд гр. Сливница счита, че в службата по 

вписване няма сериозни организационни и правни проблеми. 
Нотариалните действия по вписванията се извършват всеки работен 

ден. Прецизно се водят книгите визирани в Правилника за администрацията 
в съдилищата и в Правилника за вписвания. 

IХ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

Районен съд гр. Сливница се помещава в четириетажната сграда на  
Община Сливница, на административен адрес гр. Сливница - 2200, 
пл.”Съединение” 1, ет. 4. 

Четвъртият етаж с Решение № 444/27.10.1992 г. на Министерски 
съвет е предоставен безвъзмездно за стопанисване и управление на 
Министерство на правосъдието, като в него се осъществява дейността на 
съда. На същия етаж е разположена и Районна прокуратура Сливница. 
Съдът разполага с единадесет стаи и две заседателни зали. 

Съгласно Заповед № 75/22.02.1990 г. на Общински народен съвет гр. 
Сливница е отстъпено възмездно право на строеж на ОбС на БКП – 
построяване ІV етаж и надстройка на сградата на ОбНС Сливница, с 
разгърната застроена площ общо от 710 кв.м. От тази заповед се налага 
извода, че четвъртия етаж на който е настанен съда и надстройката над 
четвъртия етаж, където се помещават архивните помещения на съда и 
прокуратурата, би следвало да бъдат актувани като публична държавна 
собственост и предоставени безвъзмездно за стопанисване и управление на 
Министерство на правосъдието. 

С акт за частна общинска собственост № 21/15.09.1997 г. Община 
Сливница незаконосъобразно е актувала надстройката като такава, защото 
учреденото право на строеж е отнето от Министъра на финансите на 
основание чл. 6, във вр. чл. 1, ал.2 от Закона за имуществото на БКП, БЗНС 
и др., като построеното от ОбК на БКП гр. Сливница въз основа на отнето 
право на строеж по своята същност е станало публична държавна 
собственост. Със заповед на Областния управител № ДИ-734/08.12.2004  г. 
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този акт е отменен.  
През 2005 година с решение на Висш съдебен съвет, председателя на 

съда бе упълномощен и същият сключи договор за дарение от 11.10.2005 г. 
вписан на 12.10.2005 г. т.ІІІ, стр.51, двоен входящ регистър № 1964, партида 
65/10332, по силата на който Висш съдебен съвет придоби собствеността 
върху празно дворно място с площ от 1050 кв.м. за построяване на нова 
съдебна палата. 

В последствие пак през 2005 г. с ново решение - Висш съдебен съвет 
даде съгласие за построяване на Съдебна палата в гр. Сливница и 
упълномощи председателя на съда да проведе процедура по Закона за 
обществените поръчки и да сключи договор със спечелилия изпълнител за 
проектиране и изграждане на съдебната палата. През 2005 година се 
проведе такава и се сключи договор за проектиране и строителство на 
съдебната палата. Поради преминаване на сградния фонд към 
Министерство на правосъдието, необходимите ни средства за 
построяването на съдебната палата не бяха отпуснати и процедурата по 
построяване на съдебна палата отговаряща на всички изисквания за 
провеждане на нормална правораздавателна дейност на територията на 
трите общини обслужвани от Районен съд град Сливница, беше 
преустановена.  

През пролетта на 2009 г. по инициатива на ръководството на съда, 
беше проведена среща с Главния секретар на Министерство на 
правосъдието относно иницииране на мероприятия свързани с 
продължаване на действията за осъществяване на планираното 
строителство, но към настоящия момент финансирането на този проект не е 
включено в приоритетите на министерството. 

Към настоящия момент наличния сграден фонд се явява крайно 
недостатъчен за нормалното осъществяване на дейността на съда. Сериозни 
проблеми възникват в случаите, когато заседават едновременно два, или 
повече съдебни състава. Често се случва някой от съдебните състави да 
заседава в кабинетите на съдиите, тъй като почти ежедневно в съда се 
провеждат извънредни съдебни заседания с искания и молби по чл. 64 и чл. 
65 от НПК, както и такива по чл. 222 и 223 от НПК. Следва да се отбележи, 
че в два от съдийските кабинети работят по двама съдии, което създава 
допълнителни затруднения. Не достигат също така помещения за съдебните 
секретари, които са разположени в един кабинет. 

Районен съд Сливница не разполага със самостоятелно помещение за 
сървър и секретно деловодство, каквито указания има с писмо на ДАНС от 
30.11.2009 г. 

В районен съд Сливница не е изградено помещение за сътрудниците 
по охраната. Липсват технически средства и системи за контрол на достъпа. 
В този смисъл е и заключението на проверяващите от Главна дирекция 
„Охрана”, че сградата не отговаря на нормите за безопасност и охрана, 
съгласно Наредба № 4/10.01.2008 г. 

Районен съд Сливница не разполага и със стоя за проучване на делата 
от адвокати. 
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Съдът е оборудван с компютърна техника, която е от 2003 г. и е 
морално остаряла. 

Изградена е локална структурна кабелна система и монтирана 
телефонна централа. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Ръководството на съда счита, че независимо от посочените проблеми 

от битов характер РС Сливница е един добре работещ съд. Съдиите и 
служителите са дълбоко мотивирани да изпълняват своите служебни 
задължения с цел да наложат модерен, съвременен и открит стил на работа 
с гражданите и страните по делата, които са на производство в съда.  

Районен съд град Сливница се различава се от другите съдилища 
включени в съдебния район на Софийски окръжен съд с това, че в съдебния 
район се намира Митница Калотина, ГКПП Калотина, Регионална дирекция 
„Гранична полиция”. Драгоман, поради което и е относително голям броя 
на престъпленията против митническия режим, престъпленията против 
дейността на държавните органи и реда на управление, както и делата за 
незаконно преминаване на границата. 

Съдиите в РС Сливница полагат усилия за координация между 
различните институции в съдебния район за подобряване съвместната 
работа помежду им. 

 
 
 
Административен ръководител-председател: 
 
                 /Георги Николов/ 
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