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          Основание на проверката –  чл.54 от Закона за съдебната власт, 

Решение по протокол № 20 от заседание на Комисията по 

дисциплинарните производства при Висшия съдебен съвет, проведено 

на 28.05.2013г., и заповед № Ж-02-15/01.10.2013г. на главния 

инспектор на  Инспектората към Висшия съдебен съвет 

 

Предмет на проверката:  

 

 „Организация на работата на съдебните състави в 

Софийски районен съд за спазване на началния час за 

провеждане на насрочени открити съдебни заседания.”  

 

Проверката  е извършена от екип в състав: инспектор Захаринка 

Тодорова с експерти Мария Тодорова и Анна Сапунджиева. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на 

приетата от Инспектората към ВСС обща методология за извършване 

на  проверки. 

  Подготвителният етап на проверката включва: изискване и 

проучване на предоставените от СРС справки, съдържащи информация, 

свързана с предмета на проверката.  

 

I. К О Н С Т А Т А Ц И И: 

 

В изпълнение на заповедта на главния инспектор на ИВСС,  

цитирана по-горе, инспектор Захаринка Тодорова със своя екип от 

двама експерти  извърши  проверка на следните състави в Софийски 

районен съд: 

 

 Второ  гражданско отделение – 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67 и 68 състави.  
                  
            57-ми състав с председател на състава съдия Радина 

Карамфилова. 

           Редовните заседания на състава се провеждат вторник и петък, 

преди обяд, в зала -12/дванадесет/ на Софийския районен съд. 

           За проверявания период от  01.01.2013г. – 30.06.2013г. има едно 

отсрочено цяло съдебно заседание – на 04.06.2013 г., поради 

заболяване на председателя на състава. 

           Броят на проведените съдебни заседания е общо 33, а броят на 

разгледаните  в тях граждански дела за полугодието е 453, като през  
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месец  януари няма насрочени открити с.з., февруари - насрочени и  

проведени 7 открити съдебни заседания, разгледани 100 дела, март – 7 

открити с.з. - 78 дела, април – 7 открити с.з. - 108 дела,  май – 5 о.с.з. - 

56 дела,  юни –  насрочени 8 о.с.з., проведени 7 о.с.з. - 111 дела.   

          Общо обявените за решаване дела за проверявания период са 227, 

от които: през м. февруари – 44 броя, през м. март – 41 броя, през м. 

април – 60 броя, през м. май – 21 броя, през м. юни – 61 броя. 

          Делата за разглеждане в съответния заседателен ден, са 

насрочвани на групи по няколко, през половин час. Всички съдебни 

заседания имат един и същ начален час – 9.30.   

 

          На случаен принцип бяха проверени следните граждански дела: 

 

Номер на 

гр.дело 

 

Насрочено за   Час за о.с.з. 

по график 

О.с.з. 

започнало в 

/по 

протокол/ 

Забележка 

56968/12г. 28.05.2013г., 

с определение 

от 09.04.2013г. 

 

31.05.2013 г., 

от с.з. на 

09.04.2013г. 

първо от  

9.30 ч. 

 

 

11.30 ч. 

 

9.36 ч. 

 

 

11.50 ч. 

 

 

 

 

не е първо  

34548/12г. 

 

 

19.02.2013г., 

с определение 

от 06.12.2012г. 

първо от 

9.30 ч. 

 

10.12 ч. 

осем дела от 

9.30 ч. 

30282/12г. 12.04.2013г.,  

от с.з. на 

19.02.2013г. 

първо от  

9.30 ч. 

 

9.30  ч. 

четири дела 

от 9.30 ч. 

39098/12г. 

 

 

12.04.2013 г., 

с определение 

от 14.02.2013г. 

второ от 

9.30 ч. 

 

9.59 ч. 

 

 

3835/12г. 

 

 

 

 

22.03.2013г., с 

определение 

без дата 

 

09.04.2013г., 

първо от 

9.30 ч. 

 

 

11.00 ч. 

 

9.35 ч. 

 

 

11.03 ч. 

 

шест дела от 

9.30 ч. 

 

делото не 
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           По проверените дела, съдебните протоколи съдържат начален и 

краен час на съдебното заседание. 

 

 

 

 

27929/12г.   

 

 

 

 

 

 

 

от с.з. на 

22.03.2013г. 

 

15.02.2013г., с 

определение 

от 06.12.2012г. 

 

26.03.2013г. 

 

 

 

първо от 

9.30 ч. 

 

 

 

четвърто от 

9.30 ч. 

 

 

 

 

9.37 ч. 

 

 

 

9.49 ч. 

фигурира в 

справката за 

с.з.  

четири дела 

от 9.30 ч. 

 

 

 

четири дела 

от 9.30 ч. 

45583/11г. 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.2013г., с 

разпореждане 

без дата върху 

определение  

от 

11.01.2013г- 

по чл. 66 ГПК 

първо от 

9.30 ч. 

 

9.30 ч. 

три дела от 

9.30 ч. 

41585/12г. 

 

 

 

17.05.2013г., 

от с.з. на 

29.03.2013 г. 

първо от 

9.30 ч. 

 

9.30 ч. 

едно дело от 

9.30 ч. 

45483/12г. 12.03.2013г., с 

определение  

без дата, по 

чл. 140 ГПК 

 

30.04.2013г., 

от с.з. на 

12.03.2013 г. 

първо от 

09.30 ч. 

 

 

 

10.00 ч. 

 

10.00 ч. 

 

 

 

10.06 ч. 

четири дела 

от 9.30 ч. 

 

 

 

след четири 

дела от 9.30 

ч., първо от 

шест дела с 

начален час 

– 10.00 ч. 
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            58-ми състав с председател на състава съдия Екатерина 

Стоева.  

            Редовните заседания на състава се провеждат понеделник и 

сряда, до обяд, в зала -10 /десет/ и  зала - 24-а /двадесет и четири „а” / 

на Софийския районен съд. 

            От справката на СРС е видно, че за проверявания период,   

01.01.2013г. – 30.06.2013г., няма отсрочени цели съдебни заседания. 

            Броят на проведените съдебни заседания е общо 33, а броят на 

разгледаните  в тях граждански дела за полугодието е 439, от тях: през  

м. януари – насрочени и проведени 2 о.с.з., разгледани 26 дела; м. 

февруари - насрочени и  проведени 6 открити съдебни заседания, 

разгледани  94 дела; м. март – 6 открити с.з. - 73 дела; м. април – 6 

открити с.з. - 83 дела; м. май – 6 о.с.з. - 80 дела;  м. юни – 7 о.с.з., - 83 

дела.   

            Общо обявените за решаване дела за проверявания период са 

210, от които: през м. януари – 13 броя, през м. февруари – 44 броя, 

през м. март – 29 броя, през м. април – 44 броя, през м. май – 45 броя, 

през м. юни – 35 броя. За същия период производствата по 15 дела са 

прекратени, от тях – 2 по спогодба. 

            Делата за разглеждане в съответния заседателен ден, са 

насрочвани на групи, основно по три дела, през половин час. Всички 

съдебни заседания имат един и същ начален час – 9.30.    

         

      

     На случаен принцип бяха проверени следните граж0дански  дела: 

 

 

Номер на 

гр.дело 

 

Насрочено за   Час за о.с.з. 

по график 

О.с.з. 

започнало в 

/по 

протокол/ 

Забележка 

38546/12г. 04.02.2013г., 

с определение 

от 19.11.12г. 

 

06.03.2013г., 

от с.з. на 

04.02.2013г. 

първо от  

9.30 ч. 

 

 

11.00 ч. 

 

9.41 ч. 

 

 

11.00 ч. 

 

47342/12г.  27.03.2013г., с 9.30 ч. няма Съобщение 



 6 

определение 

от 

06.02.2013г. 

 

15.05.2013 г. 

 

26.06.2013г. 

 

 

 

 

10.30 ч. 

 

10.30 ч. 

протокол 

 

 

 

10.46 ч. 

 

10.30 ч. 

за взривно 

у-во в съда 

35385/12г. 08.04.2013г., с 

определение 

от 09.02.13г. 

 

27.05.2013г., 

от с.з. на 

08.04.2013 г. 

първо от 

9.30 ч. 

 

 

9.30 ч. 

 

9.30 ч. 

 

 

9.30 ч. 

 

 

 

 

 

шесто по 

ред дело 

1075/2004г. 

 

08.04.2013 г., 

от о.з. на 

12.02.2013г. 

 

27.05.2013 г., 

от о.з. на 

08.04.2013г. 

 

второ от 

9.30 ч. 

 

 

първо от 

9.30 ч.    

 

9.35 ч. 

 

 

 

9.30 ч. 

 

16148/11г. 04.03.2013г., с 

разпореждане 

от 06.02.13г. 

 

10.04.2013г., 

от о.з. на 

04.03.2013г. 

 

22.05.2013г., 

от о.з. на 

10.04.2013 г. 

второ от 

9.30 ч. 

 

 

11.30 ч. 

 

 

 

11.00 ч. 

 

9.30 ч. 

 

 

11.30 ч. 

 

 

 

11.32 ч. 

 

 

 

 

последно 

дело за деня 

27937/12г. 04.03.2013г., с 

определение 

от 15.01.13г. 

 

08.05.2013г., 

от о.з. на 

04.03.2013г. 

второ от 

10.00 ч.  

 

 

10.30 ч. 

 

10.00 ч. 

 

 

10.30 ч. 

пето по ред 

дело 
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             Протоколите по проверените дела съдържат начален и краен 

час на съдебното заседание.  

 

 

            59-ти състав с председател на състава съдия Никола Попов.  

            Редовните заседания на състава се провеждат понеделник след 

обяд и петък преди обяд, в зала -2 7 /двадесет и седем/ на Софийския 

районен съд. 

            От справката на СРС е видно, че за проверявания период от  

01.01.2013г. – 30.06.2013г. няма отсрочени цели съдебни заседания. 

            Броят на проведените съдебни заседания е общо 38, а броят на 

разгледаните  в тях граждански дела за полугодието е 425, от тях: през  

м. януари – насрочено и проведено 1 о.с.з., разгледани 7 дела; м. 

февруари - насрочени и  проведени 8 открити съдебни заседания, 

разгледани  106 дела; м. март – 8 открити с.з. - 70 дела; м. април – 7 

открити с.з. - 61 дела; м. май – 6 о.с.з. - 63 дела;  м. юни – 8 о.с.з., - 118 

дела.   

          Общо обявените за решаване дела за проверявания период са 146, 

от които: през м. януари – 4 броя, през м. февруари – 46 броя, през м. 

март – 23 броя, през м. април –23 броя, през м. май – 18 броя, през м. 

 

35253/12г. 01.04.2013г., с 

определение 

от 12.02.13г. 

 

15.05.2013г., 

от о.з. на 

01.04.2013г. 

първо от 

11.00 ч. 

 

 

11.30 ч. 

 

11.00 ч. 

 

 

11.43 ч. 

 

 

 

 

според 

графика по 

справката е 

първо дело 

от 9.30 ч. 

43079/12г. 10.04.2013г., с 

определение 

от 19.02.13г. 

 

27.05.2013г., 

от о.з. на 

10.04.2013г. 

първо от 

9.30 ч. 

 

 

10.00 ч. 

 

9.30 ч. 

 

 

10.13 ч. 

 

43184/12г. 12.06.2013г. второ от 

9.30 ч. 

 

9.35 ч. 

 



 8 

юни – 32 броя. За същия период производствата по 14 дела са 

прекратени. 

          Делата за разглеждане в съответния заседателен ден, са 

насрочвани на групи, основно по три, четири или пет дела, през 

половин час. Всички сутрешни съдебни заседания имат един и същ 

начален час – 10.30, а всички следобедни – 13.30. Едва ли може да се 

приеме за удачно насрочването на пет или шест дела за един и същ час, 

особено–начален. /вж. съдебните заседания на 22.03.2013 г., 25.03.2013 

г., 01.04.2013 г., 15.04.2013 г.,  26.04.2013 г.- за 10.30 ч. са насрочени 

седем дела, 17.05.2013 г., 17.06.2013 г., 24.06.2013 г./    

                   

          На случаен принцип бяха проверени следните дела:. 

 

Номер на 

гр.дело 

 

Насрочено за   Час за о.с.з. 

по график 

О.с.з. 

започнало в 

/по 

протокол/ 

Забележка 

748/2005г. 08.02.2013г., с 

разпореждане 

от 12.11.12г. 

пренасрочено 

 

22.04.2013г., 

от о.з. на 

08.02.2013г. 

 

27.05.2013г. 

второ от  

10.30 ч. 

 

 

 

първо от 

13.30 ч. 

 

 

първо от 

14.00 ч. 

10.46 ч. 

 

 

 

 

липсва 

начален час  

 

 

липсва 

начален час 

 

 

 

 

 

не е записан 

и краен час 

на заседание 

 

не е записан 

и краен час 

на заседание 

40350/12г.  18.02.2013г., с 

определение 

от 04.01.13г. 

 

11.03.2013г., 

от с.з. на 

18.02.13г. 

 

първо от 

13.30 ч. 

 

 

последно от 

14.30 ч. 
 

 

 

 

липсва 

начален час 

 

 

липсва 

начален час 

липсва 

начален час 

 

 

не е записан 

и краен час 

на заседание 

 

54078/12г. 18.02.2013г., с 13.30 ч. липсва не е записан 
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         В протоколите от съдебни заседания по проверените дела не се 

записват нито начален, нито краен час на разглеждане на делото, в 

разрез с разпоредбата на чл. 150, ал. 1 ГПК. Времето на заседанието е 

вписано в протоколите по делата, със секретар-протоколист – 

Александра Мазнокова. По делата със секретари – Елица Данова и 

определение 

от 19.01.13г. 

 

25.03.2013г. 

 

15.04.2013г. 

 

 

 

последно от 

13.30 ч. 

последно от 

петте дела за 

13.30 ч. 

начален час 

 

 

13.51 ч. 

 

липсва 

начален час 

 

и краен час 

на заседание 

 

пет дела от 

13.30 ч. 

не е записан 

и краен час 

на заседание 

 

51576/10г.  

 

25.03.2013 г.,с 

разпореждане 

от 27.02.13г. 

 

 

 

 

 

 

 

10.05.2013г. 

21.06.2013г. 

11.10.2013 г. 

 

14.30 ч. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 ч. 

11.00 ч.   

14.00 ч. 

15.14 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

липсва 

начален час 

 

според 

графика за 

деня са 

насрочени 

пет дела от 

13.30 ч. и 

делото е 

посочено 

като първо 

 

не е записан 

и краен час 

на заседание 

 

20701/12г. 17.05.2013г. първо от 

10.30 ч. 

липсва 

начален час 

 

не е записан 

и краен час 

на заседание 

 

9557/12г. 17.05.2013г., с 

разпореждане 

от 10.04.13г. 

 

21.06.2013 г. 

 

04.11.2013г. 

второ от 

10.30 ч. 

 

 

трето от 

10.30 ч. 

13.30 ч. 

липсват 

начални 

часове 

 

не са 

записани и 

крайни 

часове на 

заседание 
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Юлия Грудова, в протоколите не е вписано времето на заседанието. 

Протоколите са подписани от съответния секретар и от съдията. 

 

 

            60-ти състав с председател на състава съдия Йорданка 

Ваклева. 

           Редовните заседания на състава се провеждат понеделник 

целодневно и сряда след обяд, в зала-24 /двадесет и четири/ на 

Софийския районен съд. 

           От справката на СРС е видно, че за проверявания период от  

01.01.2013г. – 30.06.2013г. са отсрочени две  цели съдебни заседания, 

поради отсъствие по болест на съдията-докладчик, на 25.02.2013 г. с 

насрочени две дела и на 27.02.2013 г. с насрочено едно дело. 

           Броят на проведените съдебни заседания за проверявания 

шестмесечен период е общо 34, а броят на разгледаните  в тях 

граждански дела за полугодието е 114, от тях: през  м. януари – 

проведени 3 о.с.з., разгледани 3 дела; м. февруари – 7 о.с.з., разгледани  

27 дела; м. март – 6 открити с.з. - 22 дела; м. април – 6 открити с.з. – 12 

дела; м. май – 5 о.с.з. - 28 дела;  м. юни – 7 о.с.з., - 22 дела.   

          Общо обявените за решаване дела за проверявания период са 33, 

от които: през м. януари – няма, през м. февруари – 7 броя, през м. март 

– 11 броя, през м. април –2 броя, през м. май – 8 броя, през м. юни – 5 

броя.  

          Във всяко, от проведените през м. януари три с.з., е  разгледано 

по едно гражданско дело. По едно дело е разгледано и в с.з. на 

27.02.2013г., 03.04.2013 г., 10.04.2013 г., 24.04.2013 г., 29.05.2013 г., 

03.06.2013 г.  и  10.06.2013 г.  Макар, според справката, заседанията на 

състава в понеделник  да са целодневни, най-ранният им начален  час е 

от 13.30 ч. В заседателните дни, в които са  разглеждани повече от три 

дела, те са насрочвани на групи по две, през половин час. Началните 

часове на следобедните съдебни заседания са различни:  13.30;  14.00;  

14.30; 15.00. 

                   

          На случаен принцип бяха проверени следните дела:. 

 

Номер на 

гр.дело 

 

Насрочено за   Час за 

о.с.з. 

по график 

О.с.з. 

започнало в 

/по протокол/ 

Забележка 

55052/12г. 25.02.2013г., първо от  липсва не е 
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           Протоколите по проверените дела съдържат начален и краен час 

на съдебното заседание.  

 

 

            61-ви състав с председател на състава съдия Розалина 

Ботева. 

           Редовните заседания на състава се провеждат вторник и 

четвъртък, след обяд, в зала-5 /пет / на Софийския районен съд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 

определение 

от 08.02.13г. 

 

 

20.03.2013 г. 

 

 

22.04.2013 г. 

 

13.30 ч. 

 

 

 

 

първо от 

14.00 ч. 

 

първо от 

13.30 ч. 

протокол  

 

 

 

 

14.00 ч. 

 

 

15.10 ч. 

проведено 

с.з. поради 

болест на 

председателя 

на състава 

 

 

 

 

 

55432/12г.  13.03.2013г., 

с 

определение 

от 22.02.13г. 

 

20.03.2013г. 

първо от 

13.30 ч. 

 

 

последно 

от 15.30 ч. 

13.40 ч. 

 

 

 

15.38 ч. 

 

 

 

 

четири дела 

в с.з. 

8038/12г. 03.04.2013г. 15.00ч. 15.00 ч. едно дело в 

с.з. 

114/13г. 

 

10.04.2013 г. 13.30 ч. 13.40.ч. 

 

едно дело в 

с.з. 

27939/12г. 13.05.2013г. 

 

 

20.05.2013г. 

 

 

21.05.2013 г. 

първо от 

14.00 ч. 

 

трето от 

13.30 ч. 

 

13.30 ч. 

14.26 ч. 

 

 

пренасрочено 

 

 

12.20 ч. 

 

 

 

 

 

прекратено 

по спогодба 

12040/2002г. 17.06.2013г. първо от 

14.30 ч. 

14.30 ч.  

  5012/12г. 26.06.2013 г. първо от 

13.30 ч. 

13.30 ч.  
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           От справката на СРС е видно, че за проверявания период от  

01.01.2013г. – 30.06.2013г. няма отсрочени цели съдебни заседания. 

           Броят на проведените съдебни заседания е общо 36, а броят на 

разгледаните  в тях граждански дела за полугодието е 454, от тях: през  

м. януари – проведени 4 о.с.з., разгледани 50 дела; м. февруари – 8 

о.с.з., разгледани  86 дела; м. март – 6 открити с.з. - 86 дела; м. април – 

4 открити с.з. – 59 дела; м. май – 7 о.с.з. - 95 дела;  м. юни – 7 о.с.з., - 78 

дела. Разликата в цифрите относно общо разгледаните, разгледаните 

през м. март и през м. юни се дължи на допуснати в изготвената от СРС 

справка грешки. При изискване за проверка на гр.д. № 2343/2012 г. и на  

гр.д. 38450/2012 г., съдържащи се в справката, се установи, че няма 

такова дело като първото, а второто е заповедно на 53 състав.   

           Общо обявените за решаване дела за проверявания период са 

220, от които: през м. януари – 30 броя, през м. февруари – 39 броя, 

през м. март – 42 броя, през м. април –27 броя, през м. май – 45 броя, 

през м. юни – 37 броя. За същия период са приключени още 8 дела, с 

определение за прекратяване на производството. 

           Делата за разглеждане в съответния заседателен ден, са 

насрочвани на групи, основно по две, максимум до пет дела, през 

половин час. Всички  съдебни заседания имат един и същ начален час –

13.30. 

 

 

          На случаен принцип бяха проверени следните граждански дела: 
 

Номер на 

гр.дело 

 

Насрочено 

за 

Час за о.с.з. 

по график 

О.с.з. 

започнало в 

/по 

протокол/ 

Забележка 

1816/12г. 07.02.2013г., 

с 

определение 

от 06.11.12г. 

първо от 

13.30 ч. 

13.50 ч.  

44193/11г. 28.02.2013г., 

от о.з. на 

06.12.12г. 

първо от 

13.30 ч. 

13.30 ч. приключило в 

13.43 ч. 

6194/12г. 28.02.2013г., 

от о.з. на 

04.12.12г. 

второ от 

13.30 ч. 

13.43 ч. второ дело от 

13.30 ч. 

25478/12г. 26.03.2013г., 13.30 ч. 13.30 ч.  
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с 

определение 

от 16.01.13г. 

38490/12г. 04.04.2013г., 

с 

определение 

от 21.01.13г. 

13.30 ч. 13.46 ч. първо дело, 

приключило в 

14.31 ч. 

40434/12г. 04.04.2013г., 

с 

определение 

от 21.01.13г. 

13.30 ч. 14.36 ч. второ дело от 

13.30 ч. 

19969/12г. 09.05.2013г., 

с 

определение 

от 18.02.13г. 

13.30 ч. 13.30 ч.  

29295/12г. 23.05.2013г., 

от с.з. на 

14.03.13г. 

13.30 ч. 13.28 ч. явяват се 

процесуалните 

пр-ли, решено 

38051/12г. 30.05.2013г., 

от с.з. на 

28.03.13г. 

13.30 ч. 13.31 ч.  

12437/12г. 11.06.2013г., 

от с.з. на 

28.02.12г. 

13.30 ч. 13.52 ч.  

 

         Протоколите по проверените дела съдържат начален и краен час 

на съдебното заседание.  

 
 

           62-ри състав  с председател на състава съдия Върбан Сучков. 

           Редовните заседания на състава се провеждат сряда и четвъртък, 

преди обяд, в зала-5 /пет / на Софийския районен съд. 

           От справката на СРС е видно, че за проверявания период от  

01.01.2013г. – 30.06.2013г. няма отсрочени цели съдебни заседания. 

           Броят на проведените съдебни заседания е общо 40, а броят на 

разгледаните  в тях граждански дела за полугодието е 354, от тях: през  

м. януари – проведени 2 о.с.з., разгледани 21 дела; м. февруари – 8 

о.с.з., разгледани  95 дела; м. март – 8 открити с.з. - 73 дела; м. април – 

6 открити с.з. – 40 дела; м. май – 8 о.с.з. - 72 дела;  м. юни – 8 о.с.з., - 54 

дела.  
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           Общо обявените за решаване дела за проверявания период са 

209, от които: през м. януари – 12 броя, през м. февруари – 47 броя, 

през м. март – 43 броя, през м. април –23 броя, през м. май – 46 броя, 

през м. юни – 38 броя. 

           Делата за разглеждане в съответния заседателен ден, са 

насрочвани за определен час обичайно по две, понякога по едно, а в 

редки случай  - по три, четири и повече, обикновено за начален или 

краен час на заседателния ден. Делата или групите дела са насрочвани, 

през половин час, един час, или час и половина. Повечето съдебни 

заседания имат един и същ начален час – 9.00. Началният час е 

различен: на 20.06.2013 г. – 9.15, на 27.03.2013 г., 30.05.2013 г., 

12.06.2013 г., 13.06.2013 г., 19.06.2013 г., 26.06.2013 г. и  27.06.2013 г. – 

9.30, на 06.03.2013 г. и  06.06.2013 г. – 10.00, на 28.03.2013 г. – 10.30. 

 

          На случаен принцип бяха проверени следните граждански дела: 
 

Номер на 

гр.дело 

 

Насрочено за Час за о.с.з. 

по график 

О.с.з. 

започнало в 

/по 

протокол/ 

Забележка 

55906/12г. 14.02.2013г., 

с 

определение 

от 14.12.12г. 

9.00 ч. 9.10 ч.  

56302/12г. 28.02.2013г., 

с 

определение 

от 16.01.13г. 

9.00 ч. 10.25 ч. час на 

приключване 

по протокол 

– 9.35 ч. 

58557/12г. 21.03.2013г., 

от о.з. на 

28.02.13г. 

9.00 ч. 10.00 ч. второ дело 

от 9.00 ч. 

6571/13г. 11.04.2013г., 

с 

определение 

от 13.03.13г. 

9.00 ч. 9.05 ч.  

44212/12г. 11.04.2013г. 9.15 ч. липсва 

начален час 

в протокола 

краен час – 

9.35 ч. 

25869/12г. 25.04.2013г., 

от с.з. на 

9.00 ч. 9.05 ч. приключило 

в 11.40 ч., 
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20.02.13г. единствено 

дело 

13050/13г. 08.05.2013г., 

с ръкописен 

ненаименован 

акт без дата, 

върху писмо 

на СГС 

9.00 ч. не е гледано прекратено  

в з.з. на 

04.04.2013г. 

8112/13г. 16.05.2013г., 

с ръкописен 

ненаименован 

акт без дата, 

върху 

съобщение 

9.00 ч. 9.15 ч.  

13837/13г. 13.06.2013г., 

с ръкописно 

определение 

от 14.05.13г.  

9.30 ч. 10.01 ч.  

 

         Не всички протоколи по проверените дела съдържат начален и 

краен час на съдебното заседание, а по гр.д. № 56302/2012 г. бе 

констатирано несъответствие, тъй като нанесеният краен час 

предхожда началния час на заседанието.  

 
       

          63-ти състав с председател на състава съдия Светлана 

Бъчева. 

           Редовните заседания на състава се провеждат вторник и петък, 

преди обяд, в зала-24-а /двадесет и четири „а” / на Софийския районен 

съд. За проверявания период от  01.01.2013г. – 30.06.2013г. няма 

отсрочени цели съдебни заседания. 

           Броят на проведените съдебни заседания е общо 38, а броят на 

разгледаните  в тях граждански дела за полугодието е 438, от тях: през  

м. януари – проведени 3 о.с.з., разгледани 42 дела; м. февруари – 7 

о.с.з., разгледани  102 дела; м. март – 7 открити с.з. - 91 дела; м. април – 

8 открити с.з. – 90 дела; м. май – 7 о.с.з. - 66 дела;  м. юни – 6 о.с.з., - 47 

дела.  

           Общо обявените за решаване дела за проверявания период са 

230, от които: през м. януари – 14 броя, през м. февруари – 52 броя, 
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през м. март – 55 броя, през м. април –57 броя, през м. май – 32 броя, 

през м. юни – 20 броя. 

           Делата за разглеждане в съответния заседателен ден, са 

насрочвани през половин час, рядко през час, на групи по три, четири и 

повече - обикновено за краен час на заседателния ден. Болшинството  

съдебни заседания имат един и същ начален час – 10.00. Изключения 

има през м. април – три заседания - 16.04.2013 г., 23.04.2013 г. и 

26.04.2013 г., с начален час – 10.30. С този начален час са заседанията 

през м. май и м. юни, с изключение на  07.05.2013 г. – с начален час – 

10.00 ч. и едно - с начален час 11.00 ч., на 04.06.2013 г.  

 

          На случаен принцип бяха проверени следните граждански дела: 
 

Номер на 

гр.дело 

 

Насрочено за Час за о.с.з. 

по график 

О.с.з. 

започнало в 

/по 

протокол/ 

Забележка 

10012/12г. 15.02.2013г., 

с 

определение 

от 07.12.12г. 

10.00 ч. 10.30 ч. първо дело 

32558/12г. 01.03.2013г., 

с 

определение 

от 24.01.13г. 

10.00 ч. 10.13 ч. чл. 142, ал. 1, 

изр. 2 ГПК 

40931/12г. 01.03.2013г., 

с 

определение 

от 24.01.13г. 

10.00 ч. 10.24 ч. второ дело, 

чл. 142, ал. 1, 

изр. 2 ГПК 

7796/12г. 12.03.2013г., 

с 

определение 

от 24.01.13г. 

10.00 ч. 10.30 ч. чл. 142, ал. 1, 

изр. 2 ГПК 

3333/10г. 21.05.2013г. 10.30 ч. 10.41ч. чл. 142, ал. 1, 

изр. 2 ГПК 

40971/12г. 28.05.2013г., 

с 

определение 

от 20.03.13г. 

10.30 ч. 10.40 ч. чл. 142, ал. 1, 

изр. 2 ГПК 
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             В протоколите се отразява времето на с.з., както и дали делото е 

разгледано при условията на чл. 12, ал. 1, изречение 2 ГПК - на второ 

четене. 
 

 

           64-ти състав с председател на състава съдия Цветан Ценов. 

           Редовните заседания на състава се провеждат всяка сряда 

целодневно, в зала-24-б /двадесет и четири „б” / на Софийския районен 

съд. За проверявания период от  01.01.2013г. – 30.06.2013г. няма 

отсрочени цели съдебни заседания. 

           Броят на проведените съдебни заседания е общо 19, а броят на 

разгледаните  в тях граждански дела за полугодието е 318, от тях: през  

м. януари няма проведени с.з; м. февруари – 4 о.с.з., разгледани  79 

дела; м. март – 3 открити с.з. - 58 дела; м. април – 3 открити с.з. – 46 

дела; м. май –4 о.с.з. - 71 дела;  м. юни – 5 о.с.з., - 64 дела.  

           Общо обявените за решаване дела за проверявания период са 

208, от които: през м. януари – 0 броя, през м. февруари – 52 броя, през 

м. март – 33 броя, през м. април – 32 броя, през м. май – 51 броя, през 

м. юни – 40 броя. 

           Делата за разглеждане в съответния заседателен ден, са 

насрочвани на групи по две, три или четири, рядко – по едно, през 

половин час.  Всички   съдебни заседания имат един и същ начален час 

– 13.30.  

 

          На случаен принцип бяха проверени следните граждански дела: 
 

Номер на 

гр.дело 

 

Насрочено за Час за 

о.с.з. 

по график 

О.с.з. 

започнало в 

/по 

протокол/ 

Забележка 

38894/12г. 20.03.2013г., 

От с.з. на 

12.12.12г. 

 

26.06.2013г. 

13.30 ч. 

 

 

 

14.00 ч. 

не е 

разгледано, 

по ч.ж. в 

СГС 

14.00 ч. 

върнато на 

17.04.2013г. 

 

 

второ от 14.00 ч. 

след четири дела 

от 13.00 ч. 

57583/12г. 10.04.2013г., 

с 

определение 

13.30 ч. 13.30 ч.  
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от 25.01.13г. 

60926/12г. 10.04.2013г., 

с 

определение 

от 12.02.13г. 

 

12.06.2013г., 

от с.з. на 

10.04.13г. 

13.30 ч. 

 

 

 

 

13.30 ч. 

13.45 ч. 

 

 

 

 

13.38 ч. 

второ дело от 

13.30 ч. 

 

 

 

второ дело от 

13.30 ч. 

33634/11г. 08.05.2013г., 

от с.з. на 

06.02.13г. 

13.30 ч. не е 

разгледано 

прекратено в з.з. 

на 12.04.13г. 

53492/12г. 08.05.2013г. 13.30 ч. 14.32ч. второ/следващо/ 

дело от 13.30 ч. 

62412/12г. 05.06.2013г., 

с 

определение 

от 20.03.13г. 

13.30 ч. 13.32 ч.  

5790/13г. 05.06.2013г., 

с 

определение 

от 15.04.13г. 

13.30 ч. 13.41 ч. второ/следващо/ 

дело от 13.30 ч. 

17460/09г. 26.06.2013г. 13.30 ч. 13.31 ч.  
 

             В протоколите се отразява времето на с.з., начален и краен час на 

разглеждане. 

 

 

           65-ти състав с председател на състава съдия Силвана 

Гълъбова. 

           Редовните заседания на състава се провеждат всеки понеделник 

и четвъртък, пред обяд, в зала-12-б /дванадесет„б” / на Софийския 

районен съд. За проверявания период от  01.01.2013г. – 30.06.2013г. 

няма отсрочени цели съдебни заседания. 

           Броят на проведените съдебни заседания е общо 42, а броят на 

разгледаните  в тях граждански дела за полугодието е 436, от тях: през  

м. януари – проведено 1 с.з., разгледани 10 дела; м. февруари – 8 о.с.з., 

разгледани  80 дела; м. март – 9 открити с.з. - 88 дела; м. април – 9 

открити с.з. – 84 дела; м. май – 7 о.с.з. - 79 дела;  м. юни – 8 о.с.з., - 95 

дела.  
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           Общо обявените за решаване дела за проверявания период са 

243, от които: през м. януари – 3 броя, през м. февруари – 53 броя, през 

м. март – 54 броя, през м. април – 44 броя, през м. май – 40 броя, през 

м. юни – 49 броя. 

           Делата за разглеждане в съответния заседателен ден, са 

насрочвани на групи по две, много рядко – по едно или три, през 

половин час.  Всички   съдебни заседания имат един и същ начален час 

–9.30.  

 

          На случаен принцип бяха проверени следните граждански дела: 
 

Номер на 

гр.дело 

 

Насрочено за Час за 

о.с.з. 

по 

график 

О.с.з. 

започнало в 

/по 

протокол/ 

Забележка 

19640/12г. 

 

 

07.02.2013г., 

от с.з. на 

22.10.12г. 

9.30 ч. 

 

 

9.45 ч.  

63480/10г. 14.02.2013г., 

от с.з. на 

01.11.12г. 

9.30 ч. 9.39 ч.  

32880/09г. 14.02.2013г., 

от с.з. на 

04.11.12г. 

 

 

 

09.05.2013г. 

9.30 ч. 

 

 

 

 

 

9.30 ч. 

има списък 

за 

призоваване, 

липсва 

протокол 

 

9.42 ч. 

делото в СГС по 

компетентност, 

насрочено след 

връщането - с 

разпореждане от 

28.02.13г. 

33384/12г. 04.03.2013г., 

от с.з. на 

29.11.12г. 

9.30 ч. 9.41  

50892/12г. 25.03.2013г. 9.30 ч. 9.42ч. чл. 142, ал. 1, 

изр. 2 ГПК 

23880/12г. 30.05.2013г., 

с резолюция 

от 25.03.13г. 

9.30 ч. 9.38 ч.  

 

             В протоколите се отразява времето на с.з., начален и краен час на 

разглеждане. 
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           66-ти състав с председател на състава съдия Биляна 

Балинова. 

           Редовните заседания на състава се провеждат всеки вторник в 

зала 21 /двадесет и първа/ и сряда в зала 22 /двадесет и втора/ на 

Софийския районен съд, преди обяд. За проверявания период от  

01.01.2013г. – 30.06.2013г., поради заболяване на председателя на 

състава, са отсрочени целите съдебни заседания на 06.02.2013 г., 

12.02.2013 г. и 13.02.2013 г. Заради сигнал за взривно устройство в 

съда, част от делата, насрочени за разглеждане на 27.03.2013 г. също са 

отсрочени. 

           Броят на проведените съдебни заседания е общо 27, а броят на 

разгледаните  в тях граждански дела за полугодието е 340, от тях: през  

м. януари – проведени 2 с.з., разгледани 22 дела; м. февруари – 2 о.с.з., 

разгледани  26 дела; м. март – 7 открити с.з. – 88 дела; м. април – 5 

открити с.з. – 67 дела; м. май – 6 о.с.з. – 61 дела;  м. юни – 5 о.с.з., –  76 

дела.  

           Общо обявените за решаване дела за проверявания период са 

170, от които: през м. януари – 12 броя, през м. февруари – 14 броя, 

през м. март – 44 броя, през м. април – 36 броя, през м. май – 23 броя, 

през м. юни – 41 броя. 

           Делата за разглеждане в съответния заседателен ден, са 

насрочвани на групи по четири или пет, много рядко – по едно, 

обикновено в края на заседателния ден, през половин час. Почти 

всички   съдебни заседания имат един и същ начален час – 9.30. 

Изключения са с.з. на 09.01.2013 г. и 28.05.2013 г./с едно дело за 

разглеждане/ - с начален час – 10,30 ч. С начален час – 10.00 ч. пък са 

заседанията на  12.03.2013 г.,  02.04.2013 г.и 14.05.2013 г./с едно дело за 

разглеждане/.  

 

          На случаен принцип бяха проверени следните граждански дела: 
 

Номер на 

гр.дело 

 

Насрочено за Час за 

о.с.з. 

по 

график 

О.с.з. 

започнало в 

/по 

протокол/ 

Забележка 

17213/12г. 

 

 

20.02.2013г., 

с 

определение 

от 02.01.13г. 

9.30 ч. 

 

 

 

10.01 ч. 

 

 

 

второ дело 
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17.04.2013г., 

от с.з. на 

20.02.13г. 

 

9.30 ч. 

 

10.16 ч. 

 

второ дело 

 

10306/12г. 20.02.2013г., 

с 

определение 

от 28.12.12г. 

 

17.04.2013г., 

от с.з. на 

20.02.13г. 

9.30 ч. 

 

 

 

 

9.30 ч. 

9.55 ч. 

 

 

 

 

10.09 ч. 

първо дело 

 

 

 

 

първо дело 

 

18156/12г. 

 

13.03.2013г., 

с 

определение 

от 16.01.13г. 

9.30 ч. 

 

 

 

9.41 ч. първо дело 

25527/12г. 23.04.2013г.  

 

05.06.2913г., 

от с.з. на 

23.04.13г. 

9.30 ч. 

 

9.30 ч. 

9.39 ч. 

 

9.39 ч. 

първо дело 

 

първо дело 

37727/12г. 23.04.2013г. 9.30 ч. 10.17 ч. второ дело 

14501/12г. 15.05.2013г., 

с 

разпореждане 

от 12.02.13г. 

пренасрочено 

от 27.03.13г.-

сигнал за 

взривно у-во  

9.30 ч. липсва 

начален час 

приключило в 

9.50 ч. 

37039/12г. 22.05.2013г. 9.30 ч. 9.58 ч.  

 

            По провереното гр.д. № 14501/2012 г., в протокола от с.з. на 

15.05.2013 г. не е отразен началния час на заседанието. По същото 

дело, най-вероятно в разпореждането от 12.02.2013 г. е допусната 

фактическа грешка в датата, тъй като не е възможно съдията на 

вписаната дата да е знаел за сигнала от 27.03.2013 г.   
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           67-ми състав с председател на състава съдия Илияна 

Станкова. 

           Редовните заседания на състава се провеждат вторник и 

четвъртък след обяд, в зала-21-а /двадесет и едно „а”/ на Софийския 

районен съд. За проверявания период от  01.01.2013г. до 30.06.2013г. 

няма отсрочени цели съдебни заседания. 

           Броят на проведените съдебни заседания е общо 22, а броят на 

разгледаните  в тях граждански дела за полугодието е 283, от тях: през  

м. януари – проведени 3 о.с.з., разгледани 38 дела; м. февруари – 4 

о.с.з., разгледани  48 дела; м. март – 4 открити с.з., разгледани 68 дела; 

м. април – 5 открити с.з. – 61 дела; м. май – 3 о.с.з. - 25 дела;  м. юни – 

3 о.с.з., - 43 дела.  

           Общо обявените за решаване дела за проверявания период са 

143, от които: през м. януари – 26 броя, през м. февруари – 16 броя, 

през м. март – 33 броя, през м. април – 38 броя, през м. май – 11 броя, 

през м. юни – 19 броя. За същия период са прекратени производствата 

по 6 дела. 

           Делата за разглеждане в съответния заседателен ден, са 

насрочвани през половин час, на групи по три или четири. В 

определени заседателни дни делата на две големи групи са насрочвани  

по седем до десет. Последните дела за деня обикновено са насрочвани 

по едно през половин час.  Всички  съдебни заседания имат един и същ 

начален час – 13.30.  В заседанието на 14.02.2013 г. са разгледани три 

дела с начален час 15.00. На 09.05.2013 г. е разгледано едно дело с 

начален час – 13.45. 

 

          На случаен принцип бяха проверени следните граждански дела: 
 

Номер на 

гр.дело 

 

Насрочено за Час за о.с.з. 

по график 

О.с.з. 

започнало в 

/по 

протокол/ 

Забележка 

51419/10г. 26.02.2013г. 

 

30.04.2013г., 

от с.з. на 

26.02.13г. 

13.30 ч. 

 

13.30 ч. 

14.01 ч. 

 

13.41 ч. 

чл. 142, ал. 1, 

изр. 2 ГПК 

30560/12г. 12.03.2013г., 

с 

определение 

13.30 ч. 13.32 ч.  
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от 01.02.13г. 

44139/12г. 26.03.2013г.  13.30 ч. 13.36 ч.  

6890/05г. 02.04.2013г.,. 13.30 ч. 13.36 ч.  

13284/10г. 23.04.2013г., 

от с.з. на 

05.02.13г. 

 

18.06.2013г., 

от с.з. на 

23.04.13г. 

13.30 ч. 

 

 

 

13.30 ч. 

13.43 ч. 

 

 

 

13.33 ч. 

 

 

 

 

второ дело 

25975/10г. 28.05.2013г.  13.30 ч. 13.31 ч.  

12787/13г. 28.05.2013г., 

с 

определение 

от 01.05.13г. 

13.20 ч. 13.24 по графика е 

трето по ред 

от 13.30 ч. 

44805/08г. 18.06.2013г.,  13.30 ч. 13.30 ч.  

 

         В протоколите по проверените дела се записва времето на 

заседанието, както и разглеждането на делото на второ четене. 

 

           68-ми състав с председател на състава съдия Аделина 

Андреева. 

           Редовните заседания на състава се провеждат сряда преди обяд и 

петък целодневно, в зала-1/едно/ на Софийския районен съд. За 

проверявания период от  01.01.2013г. до 30.06.2013г. са отсрочени 

делата от 930 ч. до 10.30 ч. на 27.03.2013 г., поради сигнал за поставено 

взривно устройство в сградата на съда. 

           Броят на проведените съдебни заседания е общо 29, а броят на 

разгледаните  в тях граждански дела за полугодието е 384, от тях: през  

м. януари – проведени 2 о.с.з., разгледани 21 дела; м. февруари – 5 

о.с.з., разгледани  61 дела; м. март – 6 открити с.з., разгледани 68 дела; 

м. април – 6 открити с.з. – 91 дела; м. май – 5 о.с.з. - 72 дела;  м. юни – 

5 о.с.з., - 71 дела.  

           Общо обявените за решаване дела за проверявания период са 

201, от които: през м. януари – 12 броя, през м. февруари – 32 броя, 

през м. март – 39 броя, през м. април – 40 броя, през м. май – 43 броя, 

през м. юни – 35 броя. 

           Делата за разглеждане в съответния заседателен ден, са 

насрочвани през половин час, на групи по две или три. Всички  
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съдебни заседания имат един и същ начален час – 9.30. Само 

заседанието на 27.03.2013 г. /сряда/ е с начален час 11.00.  

 

          На случаен принцип бяха проверени следните граждански дела: 
 

Номер на 

гр.дело 

 

Насрочено за Час за о.с.з. 

по график 

О.с.з. 

започнало в 

/по 

протокол/ 

Забележка 

30912/12г. 13.02.2013г., 

с 

определение 

от 07.01.13г. 

 

26.04.2013г., 

от с.з. на 

13.02.13г. 

9.30 ч. 

 

 

 

 

10.00 ч. 

9.34 ч. 

 

 

 

 

10.17 ч. 

първо дело 

49878/12г. 13.02.2013г., 

с 

определение 

от 09.01.13г. 

 

31.05.2013г., 

от с.з. на 

13.02.13г. 

11.00 ч. 

 

 

 

 

9.30 ч. 

11.04 ч. 

 

 

 

 

9.56 ч. 

 

 

 

 

 

първо дело 

11699/11г. 29.03.2013г., 

от с.з. на 

26.10.12г.  

07.06.2013г., 

от с.з. на 

29.03.13г. 

9.30 ч. 

 

 

14.00 ч. 

9.30 ч. 

 

 

13.54 ч. 

 

 

 

явяват се 

всички 

страни, с 

изключение 

на в.л. и 

третото 

лице-

помагач 

43870/12г. 12.04.2013г., 

с 

определение 

от 16.11.12г. 

9.30 ч. 

 

 

 

9.42 ч. 

 

 

 

първо дело 
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28.06.2013 г., 

от с.з. на 

12.04.13г. 

 

9.30 ч. 

 

10.02 ч. 

 

първо дело 

44876/12г. 12.04.2013г., 

с 

определение 

от 11.12.12г. 

 

28.06.2013г., 

от с.з. на 

12.04.13г. 

9.30 ч. 

 

 

 

 

13.30 ч. 

9.50 ч. 

 

 

 

 

14.35 ч. 

второ дело 

 

 

 

 

второ дело 

36216/11г. 31.05.2013г.  9.30 ч. 9.50 ч. второ дело 

168/13г. 21.06.2013г., 

с 

определение 

от 22.03.13г. 

9.30 ч. 9.30 ч.  

 

         В протоколите по проверените дела се записва времето на 

заседанието. 

 

         ІІ. Въз основа на направените при  проверката констатации 

се налагат следните И З В О Д И: 

 

        Съдебните състави заседават в дните от седмицата по 

предварително определен график, като в някои случаи заседанията се 

провеждат целодневно, в други – преди обяд или след обяд.  

Началният час на сутрешните заседания  е  9.30 ч., но има такива, 

които са проведени с по-късен час начален час. Следобедните 

заседания обикновено започват в 13.30 ч., но се наблюдават и 

заседателни дни с по-късни следобедни начални часове, като 

обикновено тогава се разглеждат малко на брой дела. В определените 

за заседание дни, председателите на състави се стремят за уплътнят 

графика. Изключение е констатирано при заседанията на 60-ти 

граждански състав, в които често се разглеждат само по едно дело или 

по две, три дела. 

           Отлагането на отделни заседания е по изключение, при 

наличието на основателни обективни причини – заболяване на 

председателя на състава, или подаден сигнал за поставено взривно 

устройство в сградата на съда. 
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           Между две и пет дела се насрочват  средно през половин час.  

Само при 62-ри състав са констатирани различни интервали между 

отделните дела или групи от дела. При някои състави през половин час 

са насрочвани по шест, седем и повече дела, което само по себе си е 

предпоставка за неспазване на графика. При всички състави има и 

насрочено за определен час едно дело за разглеждане, съобразено от 

председателя с прогнозираната продължителност на съответното 

заседание по делото с оглед етапа, на  който се намира, неговата 

сложност и брой участници в процеса.  

           В малко от протоколите по проверените дела се съдържа 

отбелязване, че  същите са разгледани при условията на чл.142, ал.1, 

изречение 2-ро от ГПК. Протоколите по проверените дела на 59 състав, 

с малки изключения, не съдържат отбелязване на времето на 

заседанието, не е посочен нито начален час, нито час на приключване 

на разглеждането на делото, което е нарушение на разпоредбата на чл. 

150 ГПК. Макар, че и в протоколи от проверени дела на 62-ри и 66-ти 

състав, се констатира невписване на начален час на разглеждането, по-

скоро е въпрос на пропуск, отколкото на системно нарушение.  

          Съгласно разпоредбата на чл. 98, ал. 3 от Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, 

военните и апелативните съдилища, съдията-докладчик определя 

датата и часа на съдебните заседания, като съобразява определените от 

закона срокове за решаване на делото.   

          Въз основа на проверените протоколи от открити съдебни 

заседания по граждански дела може да бъде направен изводът, че се 

спазва предварително определения начален час на съответното 

заседание. Установените отклонения от началните часове по графика, 

за които са насрочени делата, могат да бъдат определени като 

минимални или поне  в допустимите граници. Причините за това са 

както обективни, така и субективни. Изключителната натовареност на 

съдиите от Софийски районен съд, липсата на достатъчна кадрова 

обезпеченост и крайно незадоволителната материално-битова среда, 

включително и липсата на достатъчен брой съдебни зали пряко 

рефлектират върху  графика на съдиите за провеждане на открити 

съдебни заседания. Един заседателен ден, включващ множество 

граждански  дела трудно може да бъде прецизиран предварително във 

времево отношение. Доброто познаване на делото, обаче предполага 

съдията да може да съобрази продължителността на предстоящото му 

разглеждане. Насрочването на повече от шест дела в определен час 

неминуемо би довело до неспазване на графика. Едва ли уважението 
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към труда на съдията би нараснало, ако страни и адвокати чакат дълго 

пред залата да бъдат повикани за разглеждането на делото си, без да се 

спазва определения час. 

           Следва да се отбележи добрата работа на председателите на 65-

ти, 68-ми, 57-ми, 58-ми, 61-ви, 63-ти и 64-ти състави по насрочване и 

разглеждане на делата по график, както и спазване на началния час на 

заседанието за деня. В протоколите по проверените дела, коректно се 

отбелязва времето на заседанието. 

          

   ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И 

ИЗВОДИ И НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ 

КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ  

 

П Р Е П О Р Ъ К И : 

 

  Председателят на Софийския районен съд да обърне 

внимание на съдебните секретари за стриктно изпълнение на 

задълженията им по чл. 64, ал. 1, т. 1 и чл. 65 ПАРОАВАС, вр. чл. 

150 ГПК. 

  Председателят на 59-ти състав- Второ гражданско отделение 

на Софийския районен съд – съдия Никола Попов да следи за 

спазване на изискването на чл. 150 ГПК, в съставените за 

разглеждането на делата протоколи  да се вписва времето на 

заседанието – начален час и час на приключване.  

       
 На основание чл. 58,ал. 3 от ЗСВ настоящият акт  за резултати от 

извършената проверка да се изпрати на административния ръководител 

на Софийски районен съд, който в 7-дневен срок от връчването му 

може да направи възражения пред Главния инспектор на ИВСС. 

                                        

          ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 

         1. Заповед № Ж-02-15/01.10.2013г. на главния инспектор на ИВСС 

         2. Справки с графиците за с.з., изготвени от СРС,  копия от 

протоколи от о.с.з  по проверени дела. 

 

 

ИНСПЕКТОР:   

   

      / ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА / 


