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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и чл. 18 от Правилника за 

организацията и дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за 

дейността на администрацията и експертите, във връзка с решение на Висшия 

съдебен съвет по Протокол № 37 от заседание, проведено на 31.07.2014 г., на 

основание чл. 30, ал. 1, т. 18 във вр. с чл. 54, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната 

власт, на Инспектората към Висшия съдебен съвет беше възложено да извърши 

проверка по образуването и движението на дела в Софийски градски съд, 

Търговско отделение, по повод на публикация във в. „Капитал” от 20.06.2014 г. 

Проверката беше извършена на 29.09.2014 г. на основание Заповед № Ж-02-

24/24.09.2014 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет 

от екип в състав: инспектор Весела Николова и експерти Ирина Цачева и Николай 

Илиев. 

Цел и обхват на проверката: 

Проверка на принципа на случайното разпределение на делата, образувани в 

Търговско отделение на съда в периода от 04.06.2014 г. до 11.06.2014 г., в това 

число на т. д. № 3630/2014 г., VI-8 състав; т. д. № 3440/2014 г., VI-8 състав; 

3439/2014 г. VI-8 състав и т. д. № 4005/2014 г., VI-9 състав. 

Извършената проверка е съобразена с обстоятелството, че в Софийски 

градски съд към настоящия момент се извършва годишна планова проверка, в 

чийто обхват попадат голяма част от задачите, поставени с решението на ВСС по 

Протокол № 37 от заседание, проведено на 31.07.2014 г. По тези съображения 

обхватът на същата е сведен до изследване на данните, включени в материала на 

в. „Капитал” от 20.06.2014 г. и отнасящи се до разпределението на конкретни дела 

на VI-8 състав от Търговско отделение на съда, председателстван от съдия Румяна 

Ченалова. 

 

І. Проверка, извършена на основание Заповед № Ж-02-24/24.09.2014 г. на 

главния инспектор на ИВСС, във връзка с решение на Висшия съдебен съвет 

по Протокол № 37 от заседание, проведено на 31.07.2014 г., взето на 

основание чл. 30, ал. 1, т. 18 във вр. с чл. 54, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната 

власт. 

1. Обстоятелства по материала, публикуван във в. „Капитал” на 

20.06.2014 г. 
В публикацията от тази дата се съдържат данни, че между 4 и 10 юни в 

търговското отделение на Софийски градски съд са образувани 190 дела, 

разпределени между 22-мата съдии, включени в състава на отделението. През 

същия период в Софийски градски съд са внесени четири претенции, 

непосредствено свързани с отношения между Ц. В. и Д. П. Сочи се, че три от 

делата, разпределени през системата за случаен избор, са попаднали при един и 

същи докладчик - съдия Румяна Ченалова. Акцентира се върху факта, че по 

четвъртото дело, разпределено на друг съдия, подаденият иск е оттеглен още на 

следващия ден. 
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Конкретизира се, че първото от делата, разпределено на съдия Ченалова, е по 

искова молба на „Б. Х.” АД срещу „Е. М. Ф.” С. А. 

Исковата молба имала за предмет установяване на обстоятелството, че 

ответното дружество не е акционер и собственик от капитала на ищеца, а 

крайната цел била да се препятства попълване на дневния ред на общото събрание 

на холдинга с точки, предложени от ответното дружество. В тази връзка съдия 

Ченалова постановила спиране на регистърното производство до приключване на 

настоящото по същество. В резултат на нови действия, предприети от „Е. М. Ф.” 

С. А., било постановено ново спиране на вписването от съдия Ченалова по жалба 

на „Б. Х.” АД, която не била образувана в ново дело, а присъединена към 

първоначално образуваното. Сочат се обстоятелства за съществуваща 

противоречива практика в Софийски градски съд при произнасянето по такива 

претенции. 

Седмица преди образуването на тези дела в Софийски градски съд било 

образувано друго дело /между „С. С. И. Б.” ЕООД и „Т. Ц.” АД/, което отново 

било разпределено на същия съдебен състав. 

Третото производство, разпределено на съдия Ченалова, било образувано по 

искова молба на „П. С – Х.” ЕАД срещу „К. Ф.” ЕООД. 

Анализът на изложените в публикацията факти обосновава съображения за 

възможно влияние върху софтуера, посредством който се осъществява 

разпределението на делата в съда. Като аргумент в тази посока се сочи четвъртото 

производство, образувано по молба на „Б. Х.” АД срещу „К. Б.” АД, което било 

разпределено на друг съдебен състав, а исковата молба била оттеглена още на 

следващия ден. 

 

2. Констатации по проверката, извършена на основание Заповед № Ж-02-

24/24.09.2014 г. на главния инспектор на ИВСС 
С оглед всестранното проучване на фактите при извършения избор на съдии 

по делата, посочени в материала на в. „Капитал”, беше извършена проверка на 

всички производства от архива на системата за електронно разпределение на 

Софийски градски съд, докладчиците на които са определени в периода от 

04.06.2014 г. до 10.06.2014 г. 

От данните, удостоверяващи всички записвания на системата, свързани с 

разпределението на конкретните проверявани дела, се установява, че 

разпределението е извършено от съдия Богдана Желявска – заместник-

административен ръководител на Софийски градски съд. 

Проверката установи, че по искова молба на „П. С. – Х.” ЕАД срещу „К. Ф. 

ЕООД, постъпила в съда с вх. № 69124/04.06.2014 г., на 05.06.2014 г. е образувано 

т. д. № 3439/2014 г., разпределено на съдия Ченалова. 

Производството между „С. С. И. Б.” ЕООД и „Т. Ц. – И. М.” АД е образувано 

като т. д. № 3440/2014 г. по молба за откриване на производство по 

несъстоятелност от първото дружество, постъпила в съда с вх. № 
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69137/04.06.2014 г. Делото, видно от данните в архива на електронната програма 

за определяне на докладчик, е разпределено на 05.06.2014 г. на съдия Ченалова по 

входящия номер на молбата. 

Сведенията за извършеното разпределение за съответния ден сочат, че на 

същата дата в Търговско отделение са разпределени общо три новообразувани 

производства по търговски спорове – едно от които е разпределено на съдия 

Ивайло Родопски, VI-21 състав по молба, постъпила с вх. рег. № 68663, а две дела 

са разпределени на доклад на съдия Ченалова по молби, постъпили съответно с 

вх. рег. № 69124 и вх. рег. № 69137. Номерата, под които са заведени книжата и 

по които са образувани трите производства, показват, че разпределението е 

извършено по поредността на постъпването им в отделението. Останалите 

производства по търговски спорове от същия ден са разпределяни на съдии от 

отделението при особени хипотези – отвод, на определен съдия, с изключване на 

определен докладчик и т. н. 

По искова молба с вх. № 71478/10.06.2014 г., депозирана от „Б. Х.” АД 

срещу „Е. М. Ф.” С. А., на 11.06.2014 г. е образувано т. д. № 3630/2014 г. на 

Софийски градски съд и е разпределено на VI-8 състав.  

От архива на системата за електронен избор, обхващаща разпределението на 

дела от 11.06.2014 г., се установява, че на съдия Румяна Ченалова е разпределено 

само посоченото дело. Останалите три първоначално образувани търговски дела в 

отделението са разпределени по молби с вх. № 71395, вх. № 71304 и вх. № 71629, 

съответно първите две на съдия Десислава Добрева, VI-17 състав, и третото на 

съдия Петър Теодосиев, VI-15 състав. Данните, записани в архива, сочат, че 

производството по молбата с по-малък входящ номер – 71304, е разпределено 

след производството, образувано по молбата с по-голям входящ номер – 71395. В 

тази връзка може да се направи извод, че при разпределението не е спазено 

съвсем стриктно изискването разпределението да се извършва само по реда на 

постъпване на книжата в отделението – чл. 9, ал. 1 от ЗСВ. 

На последно място, по искова молба на „Б. Х” АД срещу „К. Б.” АД, 

постъпила с вх. № 74268/16.06.2014 г., на 17.06.2014 г. е образувано т. д. № 

4005/2014 г., което, съгласно извършения избор, е разпределено на съдия Пламен 

Колев, VI-12 състав. В печата за образуване на делото обаче, положен върху 

исковата молба, като докладчик е вписана съдия Жаклин Комитова, която 

фактически администрира делото. Същевременно от справките за 

разпределението на делата е видно, че следващата разпределена искова молба, 

заведена с по-голям входящ номер - вх. № 74686/16.06.2014 г., и разпределена от 

системата на съдия Жаклин Комитова, се администрира от съдия Пламен Колев. В 

печата за образуване последното е вписано като т. д. № 4004/2014 г. с докладчик 

съдия Пламен Колев, вместо определената от електронната система съдия 

Комитова. Посочените производства са образувани в отделението, след като са 

квалифицирани като „искови молби за ФО”. 
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3. Изводи по проверката, извършена на основание Заповед № Ж-02-

24/24.09.2014 г. на главния инспектор на ИВСС. 
Със Заповед № 4124/06.12.2011 г., административният ръководител на 

Софийски градски съд е възложила компютърното разпределение на 

гражданските и търговските дела, общият доклад на гражданските дела и този в 

Обща архива на съдия Богдана Желявска – заместник-председател на СГС и 

ръководител на Гражданско отделение. Със заповедта е предвидено във всички 

случаи на отсъствие, съдия Богдана Желявска да бъде замествана при 

компютърното разпределение на посочените групи дела от съдия Николай Димов 

– заместник-председател на СГС и ръководител на Административно отделение. 

Със Заповед № 158/01.02.2012 г. на председателя на съда са утвърдени 

„Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Софийски градски съд, 

считано от 01.02.2012 г. 

Т. 4 от Раздел „Общи положения” на Правилата сочи, че всички дела, 

образувани в СГС, се разпределят по отделения, по материи и по докладчици по 

автоматизиран електронен път на принципа на случайния подбор. В т. 10 от 

същия раздел е предвидено, че всички съдии участват при 100% натовареност в 

постъплението при електронното разпределение на делата. Промяна в 

определения процент се извършва само въз основа на заповед на председателя на 

съда, с посочване на основанието за промяната и след вземане на становище от 

съответния заместник-председател – т. 11 на раздела. 

Раздел „Разпределение на делата” указва, че в програмата за компютърно 

разпределение се обособяват групи дела, съгласно предмета на делото, като за 

Търговско отделение са предвидени следните групи дела: 

 - търговски I /търговски първоинстанционни/ - търговски състави; 

 - търговски дела несъстоятелност – търговски състави; 

 - искови молби – фирмени състави; 

Молби за издаване на изпълнителен лист въз основа на решения или 

спогодби на арбитражен съд – търговски състави. 

Проучването на извлечението от архива на електронната система показва, че 

разпределението на делата в Софийски градски съд се извършва след като 

постъпилите в съответното отделение /гражданско, въззивно търговско/ 

производства се групират според предмета в подгрупи, които за Търговско 

отделение са: търговски спорове, арбитражни решения, несъстоятелност и т. н. 

След групирането им по този критерий, делата се разпределят по входящия номер 

в рамките на всяка подгрупа. 

По делата, предмет на публикацията във в. „Капитал”, не се установяват 

факти за външно влияние върху електронния избор, както и няма следи за 

неоснователна промяна на определените докладчици, с изключение на 

производството по т. д. № 4005/2014 г. От обясненията на председателя на 

търговско отделение, а и от наличните данни, може да се приеме, че върху 

последователно постъпилите искови молби, след извършеното разпределение по 
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техните входящи номера /вх. № 74268 и вх. № 74686/, погрешно в печатите им за 

образуване са разменени номерата на делата /съответно т. д. № 4004/2014 г. е 

вписано по втората, а т. д. № 4005/2014 г. - по първата/ и техните докладчици – 

съдиите Комитова по първата молба и Колев по втората. 

Изводите за допусната техническа грешка на вписванията в печата за 

образуване на делата се подкрепят и от обстоятелството, че двете искови молби са 

разпределени непосредствено една след друга, в резултат на което делото по 

исковата молба, постъпила с по-малък входящ номер, е заведено като дело с по-

голям номер – т. д. № 4005/2014 г., и обратно – делото по молбата с по-голям 

входящ номер е заведено като дело с по-малък номер – т. д. № 4004/2014 г. 

Обобщенията, които се правят в материала, обосновани с факта, че след като 

последното дело е разпределено на друг докладчик и искът по него е оттеглен на 

следващия ден действително могат да изградят съмнения, че е възможно страните 

да са търсили определен съдия, но не водят категорично до заключението, че 

разпределящият, още по-малко докладчикът са съдействали този преднамерен 

избор да стане възможен. 

Данните, че в СГС съществува различна практика, касаеща произнасянето по 

искания за спиране на охранителните производства, а именно - дали те се 

разглеждат от докладчиците, пред които са висящи и като част от основните 

претенции, или се разпределят на дежурен съдия, ще бъдат изследвани в рамките 

на предстоящата планова проверка на Софийски градски съд. 

 

ІІ. Общи констатации и изводи. 

Фактите, изложени в публикацията на в. „Капитал”, отнасят съмненията при 

извършеното разпределение на делата единствено към дейността на VI- 8 състав, 

Търговско отделение, председателстван от съдия Румяна Ченалова. С развитите 

оплаквания се аргументират съждения за преднамереност и се правят внушения за 

нерегламентирано участие на съдия Ченалова при определянето й за докладчик на 

посочените в публикацията дела. Анализът им в същото време води до изводи, че 

се излагат съмнения за възможни нарушения, които следва да бъдат отнесени до 

кръга от лица, оправомощени да извършват разпределението на делата в 

Софийски градски съд. 

Данните от архива на електронната система на съда сочат, че при 

разпределение на делата, постъпили в съда, производствата преди това се 

групират в зависимост от това към кое отделение се отнася съответното 

производство, а след това, в рамките на всяко от отделенията, производствата се 

определят в подгрупи с оглед техния конкретен предмет. За търговско отделение 

на СГС тези подгрупи са: по искови молби, арбитражни решения, 

несъстоятелност и т. н., а разпределението им се извършва по подгрупи. От 

извлеченията на архива за извършеното разпределение се констатира, че в 

отделни случаи, в рамките на съответната подгрупа дела, не е спазвано стриктно 

изискването производствата да се разпределят по поредността на входящия 
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номер, с който са заведени в съда. Този ред на разпределение не е разписан и в 

Правилата за разпределение на делата на случаен принцип, утвърден с цитираната 

по-горе заповед на административния ръководител. 

Тези пропуски, разгледани във връзката им с дори случайни други 

неблагоприятни съвпадения, могат да породят съмнения за възможни 

манипулации при избора на съдии. Констатираното неспазване на поредността 

при разпределението на делата съобразно постъпването им в отделението обаче се 

установява като изолиран случай при настоящата проверка, отклонението е 

незначително и не може да бъде основание за изводи, че то е част от действия за 

целенасочен избор на докладчик. 

Подобни отклонения при подреждането на молбите по реда на постъпването 

им, съответно при разпределението им са установявани и при други проверки на 

ИВСС, обяснението за които са допустимите грешки, предпоставени от голямото 

количество документи, постъпващи в Софийски градски съд в рамките дори на 

един ден. В същото време другите обстоятелства, касаещи извършените 

разпределения на конкретните дела и отразени в архива на електронната система 

на съда, не съдържат никакви белези, още по-малко следи за възможно 

контролиране на избора на съдия. Размяната на вписаните данни за номерата и за 

докладчиците на делата по т. д. № 4004/2014 г. и т. д. № 4005/2014 г. е 

показателна относно възможността за допускане на грешки, които тълкувани във 

връзката им с други събития, да доведат до съмнения и изводи за 

незаконосъобразно влияние при определянето на докладчици. Тази грешка обаче, 

допусната по дела, по които не е докладчик съдия Ченалова, може да води и до 

обратния извод, а именно, че не е задължително отклоненията да са функция на 

преднамерено поведение и целенасочени действия за разпределяне на делата 

единствено на този докладчик. 

Ако се възприеме категорично хипотезата, че е възможна манипулация на 

избора на докладчик към момента на първоначалното разпределение на 

новообразуваните в съда дела, следва да бъдат изключени поддържаните в 

материала на в. „Капитал” доводи за манипулация, обосновани с обстоятелството, 

че по последното дело страната оттеглила претенцията си незабавно, щом узнала, 

че делото е разпределено на друг съдия. В тази връзка, ако първоначалното 

разпределение може преднамерено да се контролира и винаги е вариант за 

определяне на точно определен съдия, изглежда нелогично, че последното от 

делата /визирано в материала на вестника/ също не е било разпределено на съдия 

Ченалова, а се е наложило молителят да си оттегля претенцията. Такова 

поведение по-скоро представлява „несъгласие” с определения избор и изглежда 

като опит да се заобиколи вече извършеното разпределение. Това обаче не 

предполага непременно активно съдействие както от страна на разпределящия 

делата, така и от страна на „търсения” съдия. Възможността да бъде манипулиран 

изборът на докладчика със съдействието на съда още при неговото образуване, би 

направил ненужни последващите усилия на страната да заобикаля вече извършено 
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разпределение, в какъвто смисъл следва да се интерпретират извършените 

процесуални действия.  

 

На основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС дава 

следната ПРЕПОРЪКА на административния ръководител на Софийски 

градски съд: 

 

Административният ръководител на Софийския градски съд да възложи 

изработването на нови подробни правила за разпределение на делата в Софийски 

градски съд, включващи спазване на изискването делата да се разпределят по 

поредността на постъпването на книжата във всяко от отделенията. 

 

В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 2 във 

вр. с ал. 4 от ЗСВ, председателят на Софийски градски съд 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 препис от Акта да 

се изпрати на административния ръководител на Софийски градски съд и на 

съдия Румяна Ченалова - председател на VI-8 състав на Софийски градски съд, 

Търговско отделение. 

 

Препис от Акта да бъде изпратен на представляващия Висшия съдебен 

съвет. 

 

 

    ИНСПЕКТОР: 

 

н. и.      /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 


