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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 Любомир 

Георгиев с експерти Маргарита Борисова и Тихомир Троянов. 

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.КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

В изпълнение на заповедта на главния инспектор на ИВСС,  цит. 

по-горе, инспектор Любомир Георгиев с екип от двама експерти  

извърши  проверка на следните състави в Софийски районен съд: 

 

 Второ гражданско отделение – 69, 70,71,72,73 ; 

 Трето гражданско отделение – 92; 

 Наказателно отделение – 93,94,97,98,99,101, 102.  

 

           Второ гражданско отделение 
            

           69-ти състав с председател на състава съдия Радост 

Бошнакова   

           Редовните заседания на състава се провеждат всеки четвъртък, 

целодневно. От справката е видно, че за проверявания период от  

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

Броят на разгледаните  в открито съдебно заседание дела е 362, като за 

месец февруари разгледаните дела са 80, март – 83, април – 78, май – 
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64, юни 57. През месец януари 2013г. не са насрочвани съдебни 

заседания, през месец февруари, март, май и юни заседанията са по 3, а 

през месец април са проведени 4 съдебни заседания, или общо за 

периода 16 открити съдебни заседания. 

 

           На случаен принцип бяха проверени следните дела:  

 

 

           70-ти състав с председател на състава съдия Петър Сантиров   

 

           Редовните заседания на състава се провеждат всеки четвъртък и 

петък по половин ден. От справката на СРС е видно, че за 

проверявания период от  01.01.2013г. – 30.06.2013г. няма отсрочени 

цели съдебни заседания. Броят на разгледаните  в открито съдебно 

заседание дела е 417, като за месец  януари разгледаните дела са 13, 

февруари -  79, март – 81, април – 99, май – 82, юни 63. През месец 

януари 2013г. е насрочено 1  открито съдебно заседание, през месец 

февруари и  март – по 5, през април – 8, през май – 6 и през юни – 3, 

или общо за периода са проведени 28 открити съдебни заседания.         

  

           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 

36740/08г. 20.06.2013г., 

 

първо от 

15.30ч. 

  

16.07 ч. чл.142,ал.1 

ГПК 

54275/12г.  20.06.2013г. първо от 

10.00ч. 

 

10.39ч. чл.142,ал.1 

ГПК 

25722/12г. 20.06.2013г. първо от 

14.30ч. 

 

15.36 ч. чл.142,ал.1 

ГПК 

21308/12г. 21.03.2013г. трето от 

11.00ч. 

11.39ч.  
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           71-ви състав с председател  на състава съдия Даниела 

Шанова. 

           Редовните заседания на състава се провеждат всяка сряда и 

четвъртък по половин ден, сутрин.  От справката на СРС е видно, че за 

проверявания период от  01.01.2013г. – 30.06.2013г. е отсрочен  един 

заседателен ден, от 30.05.2013г. за 11.07.2017г.,  поради заболяване на 

председателя на състава. Броят на разгледаните  в открито съдебно 

заседание дела е 234, като за месец  януари разгледаните дела са 2, 

февруари -  50, март – 43, април – 52, май – 44, юни 43. През месец 

януари 2013г. са насрочени 2 открити съдебни заседания, през месец 

февруари и  юни – по 4, през март и  април – по 5, през май – 3, общо за 

периода са проведени 23 открити съдебни заседания.  

           

          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 

55900/12г. 06.06.2013г., 

 

9.50ч. 9.53ч.  

27339/12г. 06.06.2013г. 10.30ч. 10.45ч.  

54008/12г. 06.06.2013г. 11.40ч. 12.42ч.  

2432/13г. 09.05.2013г. 9.40ч. 9.45ч. чл.142,ал.1 

ГПК 

Номер на 

гр.дело 

 

Насрочено за   Час за о.с.з. 

по график 

О.с.з. 

започнало в 

/по 

протокол/ 

Забележка 

61969/12г. 27.06.2013г., 

 

второ от  

9.30ч. 

9.31ч.  

37970/12г. 23.05.2013г. първо от 

9.30ч. 

9.35ч.  

41586/12г. 20.06.2013г. първо от  

9.30ч. 

9.37ч.  

9723/13г. 27.06.2013г. трето от 

9.30ч. 

9.56ч.  
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           72-ри състав с председател на състава съдия Десислава 

Джарова 
 

           Редовните заседания на състава се провеждат  понеделник и 

сряда, по половин ден.  Три заседателни дни са отсрочени за друга дата 

– 27.03.2013г. и 08.04.2013г., поради подаден сигнал за взривно 

устройство в съда, 29.05.2013г. – поради отсъствие на съдията. От 

справката на СРС е видно, че за проверявания период от  01.01.2013г. – 

30.06.2013г. в открито съдебно заседание са разгледани 222 дела.  

Броят на разгледаните  в открито съдебно заседание дела е 222, като за 

месец  януари  е разгледано 1 дело, февруари -  32, март – 33, април – 

32, май – 48, юни  - 76. През месец януари 2013г.  е проведено 1  

открито съдебно заседание, през месец февруари и  април – по 7, през 

март и  май – по 5, през юни – 8, общо за периода са проведени 35 

открити съдебни заседания.  

           

 

           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 

52060/12г.   

24.06.2013г., 

 

първо от  

13.30ч. 

13.56ч.  

13362/12г. 24.06.2013г. второ от 

14.00 

14.11ч.  

49733/11г. 24.06.2013г. трето от 

15.30ч. 

15.49ч.  

11485/10г. 26.06.2013г. първо от 

9.00ч. 

9.36ч.  
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           73-ти състав с председател на състава съдия Емилиан Лаков 
             

           Редовните заседания на състава се провеждат понеделник и петък, 

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

от  01.01.2013г. – 30.06.2013г. е отсрочено само 1 съдебно заседание 

поради заболяване на председателя на  състава. Броят на разгледаните  

в открито съдебно заседание дела е 601, като за месец януари 

разгледаните дела са 39, февруари -  88, март – 125, април – 137, май – 

75, юни 137. През месец януари 2013г. са насрочени 2  открити съдебни 

заседания, през месец февруари и  април – по 7, през март  – 10, през 

май – 3 и през юни – 9, или общо за периода са проведени 38 открити 

съдебни заседания.  

           

          На случаен принцип бяха проверени следните дела: 
 

 

 

 

            Трето гражданско отделение 
 

             92-ри състав с председател на състава Стилияна Григорова, 

заместник председател на СРС и ръководител  Трето гражданско 

отделение. 

           Редовните заседания на състава се провеждат вторник след обяд  

и сряда преди обяд. От справката на СРС е видно, че за проверявания 

период от  01.01.2013г. – 30.06.2013г. няма отсрочени цели съдебни 

заседания. Броят на разгледаните  в открито съдебно заседание дела е 

134, като за месец  януари разгледаните дела са 37, февруари -  23, март 

Номер на 

гр.дело 

 

Насрочено за   Час за о.с.з. 

по график 

О.с.з. 

започнало в 

/по 

протокол/ 

Забележка 

13471/12г. 27.05.2013г., 

 

трето от 

15.00ч. 

15.31ч. чл.142,ал.1 

ГПК 

43687/12г. 27.05.2013г. второ от  

14.00 

14.04ч. чл.142,ал.1 

ГПК 

49733/11г. 27.05.2013г.  

10.00ч. 

10.25ч. чл.142,ал.1 

ГПК 

18922/12г. 11.03.2013г. първо от 

14.30ч. 

14.55ч. чл.142,ал.1 

ГПК 
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– 16, април – 18, май – 18, юни  - 22. През месец януари 2013г. са 

насрочени 7  открити съдебни заседания, през месец февруари и  април 

– по 6, през март  – 5, през май и юни  – по 4, или общо за периода са 

проведени 32 открити съдебни заседания.  

                     

          На случаен принцип бяха проверени следните дела, протоколите 

по които бяха изискани и получени в ИВСС  на 14.10.2013г. 

 

 

           Наказателно отделение  

 

           93-ти състав с председател на състава съдия Стоян Мадин 
            

           Редовните заседания на състава се провеждат целодневно, 

понеделник  и сряда. От справката на СРС е видно, че за проверявания 

период от  01.01.2013г. – 30.06.2013г. е отсрочен само един заседателен 

ден / 24.06.2013г./ поради явяване на изпит. Броят на разгледаните  в 

открито съдебно заседание дела е 436, като за месец януари 

разгледаните дела са 86, февруари -  97, март – 87, април – 44, май – 49, 

юни - 73. През месец януари 2013г. и юни са насрочени 10 открити 

съдебни заседания, през месец февруари и май – по 9, през март  – 13, 

през април – 4, или общо за периода са проведени 55 открити съдебни 

заседания.  

          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 

6493/13г. 25.06.2013г., 

 

второ от  

14.00 ч. 

14.59 ч. чл.142,ал.1 

ГПК 

4241/13г.  25.06.2013г. първо от 

14.30 /по 

данни от 

справката/ 

14.18 ч. чл.142,ал.1 

ГПК 

8940/13г. 25.06.2013г. 15.30ч. 16.10 ч. чл.142,ал.1 

ГПК 

     

Номер на 

дело 

Насрочено за   Час за о.с.з. 

по график  

О.с.з. 

започнало  в 

Забележка 
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           94-ти състав  с председател на състава съдия Мария Динева. 

 

           Редовните заседания на състава се провеждат целодневно, 

понеделник и вторник. От справката на СРС е видно, че за 

проверявания период от  01.01.2013г. – 30.06.2013г. е отсрочено само 

едно заседание /04.02.2013г./ поради заболяване. Броят на разгледаните  

в открито съдебно заседание дела е 574, като за месец  януари 

разгледаните дела са 89, февруари -  79, март – 135, април – 138, май – 

77, юни - 56. През месец януари 2013г.  са проведени 11 открити 

съдебни заседания, през месец февруари и май – по 9, през март  – 13, 

през април – 10, през юни – 7, или  общо за периода са проведени 59 

открити съдебни заседания.  

           На случаен принцип бяха проверени следните дела: 
 

            

           

 /по 

протокол/ 

Нохд 

№15611/06г. 

10.06.2013г. 

 

второ от 

9.30 ч. 

9.45 ч.  

Нохд № 

4596/11г.  

10.06.2013г. 13.30ч.  13.30 ч.  

Нахд № 

18405/12г. 

10.06.2013г. 16.10ч. 16.13 ч.  

Нохд № 

20116/11г. 

18.03.2013г. 13.30ч. 14.40ч.  

Номер на 

дело 

 

Насрочено за   Час за о.с.з. 

по график 

О.с.з. 

започнало в 

/по 

протокол/ 

Забележка 

Нчд 

№5635/13г. 

08.04.2013г. 

 

9.25 ч. 9.30ч.  

Нохд № 

16886/10г. 

08.04.2013г. 11.00ч. 11.10 ч.  

Нчд № 

4749/13г. 

08.04.2013г. второ от 

15.30ч. 

15.30 ч.  

Нохд № 

5529/13г. 

02.07.2013г. 14.00ч. 14.00ч.  
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          97-ми състав с председател на състава съдия Илиана Рашкова 

 

           Редовните заседания на състава се провеждат целодневно, 

понеделник и сряда. В четвъртък се провеждат допълнителни 

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

01.01.2013г. – 30.06.2013г. са отсрочени три съдебни заседания за 

периода 06.02.-13.02.2013г. поради заболяване. Броят на разгледаните  

в открито съдебно заседание дела е 475, като за месец  януари 

разгледаните дела са 25, февруари -  67, март – 98, април – 73, май – 94, 

юни - 118. През месец януари 2013г.  са проведени 2 открити съдебни 

заседания, през месец февруари – 6, март – 13, април – 7,   май –  10,  

юни – 14, или общо за периода са проведени 52 открити съдебни 

заседания.  

            

           На случаен принцип бяха проверени следните дела: 
 

 
 

           98-ми състав с председател на състава съдия Мариета 

Райкова 

 

           Редовните заседания на състава се провеждат целодневно, 

вторник и петък.  От справката на СРС е видно, че за проверявания 

период от 01.01.2013г. – 30.06.2013г. е отсрочено едно съдебно 

заседание /19.04.2013г./ поради служебна ангажираност на 

председателя на състава. Броят на разгледаните  в открито съдебно 

заседание дела е 497, като за месец  януари разгледаните дела са 63, 

Номер на 

дело 

 

Насрочено за   Час за о.с.з. 

по график 

О.с.з. 

започнало в 

/по 

протокол/ 

Забележка 

Нахд 

№21202/12г. 

26.06.2013г. 

 

9.30 ч. 9.40ч.  

Нохд № 

11613/11г. 

26.06.2013г. 10.30ч. 10.30 ч.  

Нохд № 

6433/12г. 

24.06.2013г. 13.30ч. 14.15 ч.  

Нахд № 

20301/12г. 

24.06.2013г. 15.00ч. 15.45ч.  
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февруари -  97, март – 99, април – 94, май – 85, юни - 59. През месец 

януари 2013г.  са проведени 6 открити съдебни заседания, през месец 

февруари  и май –  по 8 , март – 9, април – 11,  юни – 7, или общо за 

периода са проведени 49 открити съдебни заседания.  

            

           На случаен принцип бяха проверени следните дела: 
 

 
 

           99-ти състав с председател на състава съдия Недко Петров 

 

           Редовните заседания на състава се провеждат целодневно, 

понеделник и петък.  От справката на СРС е видно, че за проверявания 

период от 01.01.2013г. – 30.06.2013г. е отсрочено едно съдебно 

заседание /21.06.2013г./ поради заболяване на председателя на състава. 

Броят на разгледаните  в открито съдебно заседание дела е 315, като за 

месец  януари разгледаните дела са 14, февруари -  72, март – 77, април 

– 54, май – 44, юни - 54. През месец януари 2013г. са проведени 2 

открити съдебни заседания, през месец февруари –   8 , март – 10, април  

и юни –  по 7, май – 6, или общо за периода са проведени 40 открити 

съдебни заседания.  

            

           На случаен принцип бяха проверени следните дела: 
 

Номер на 

дело 

 

Насрочено за   Час за о.с.з. 

по график 

О.с.з. 

започнало  в 

/по 

протокол/ 

Забележка 

Нохд 

№5931/13г. 

07.06.2013г. 

 

10.30 ч. 10.30ч.  

Нохд № 

23587/12г. 

07.06.2013г. първо от 

9.30ч. 

9.30 ч.  

Нохд № 

9641/12г. 

07.06.2013г. 11.30ч. 11.40 ч.  

Нохд № 

21060/11г. 

12.06.2013г. 9.30ч. 9.30ч.  

Номер на 

дело 

 

Насрочено за   Час за о.с.з. 

по график 

О.с.з. 

започнало в 

/по 

Забележка 
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           101-ви състав с председател на състава съдия Лора 

Митанкина 

 

           Редовните заседания на състава се провеждат целодневно, сряда 

и четвъртък.  От справката на СРС е видно, че за проверявания период 

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

Броят на разгледаните  в открито съдебно заседание дела е 450, като за 

месец  януари разгледаните дела са 31, февруари -  94, март – 72, април 

– 105, май – 75, юни - 73. През месец януари 2013г.  са проведени 5 

открити съдебни заседания, през месец февруари  и юни– по  9, март  и 

април – по 10, май – 8, или общо за периода са проведени 51 открити 

съдебни заседания. 

          

           На случаен принцип бяха проверени следните дела:  
 

 

протокол/ 

Нахд 

№1563/13г. 

24.06.2013г. 

 

първо от  

9.00ч. 

9.05ч.  

Нохд № 

1776/13г. 

24.06.2013г. второ от 

11ч. 

11.08ч.  

Нчд № 

9470/13г. 

24.06.2013г. второ от 

15.30ч. 

15.37 ч.  

Нохд № 

4294/12г. 

03.06.2013г. 11.00ч. 11.05ч.  

Номер на 

дело 

 

Насрочено за   Час за о.с.з. 

по график 

О.с.з. 

започнало в 

/по 

протокол/ 

Забележка 

Нахд 

№4511/13г. 

20.06.2013г. 

 

9.15ч. 10.06ч.  

Нахд № 

5171/13г. 

20.06.2013г. 10.15ч. 10.48ч.  

Нохд № 

16829/12г. 

20.06.2013г. 15.30ч. 15.34 ч.  

Нахд № 

4274/13г. 

06.06.2013г. 9.30ч. 9.42ч.  
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           102-ри състав с председател на състава съдия Николай 

Василев 

 

           Редовните заседания на състава се провеждат целодневно, 

вторник и четвъртък.  От справката на СРС е видно, че за проверявания 

период от 01.01.2013г. – 30.06.2013г. е отсрочено едно съдебно 

заседание на 14.05.2013г. поради участие в семинар.  Броят на 

разгледаните  в открито съдебно заседание дела е 588, като за месец  

януари разгледаните дела са 54, февруари -  89, март – 98, април – 120, 

май – 84, юни - 143. През месец януари и май  са проведени по 7 

открити съдебни заседания, през месец февруари  -  10, март – 9, април 

– 12, юни – 13, или общо за периода са проведени 58 открити съдебни 

заседания. 

 

           На случаен принцип бяха проверени следните дела: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер на 

дело 

 

Насрочено за   Час за о.с.з. 

по график 

О.с.з. 

започнало в 

/по 

протокол/ 

Забележка 

Нахд 

№3227/13г. 

28.06.2013г. 

 

първо от 

9.00ч. 

9.21ч.  

Нахд № 

20698/13г. 

28.06.2013г. първо от 

10.20ч. 

11.37ч.  

Нохд № 

23253/12г. 

28.06.2013г. 15.00ч. 17.15 ч.  
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 Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат 

следните  

 

 ИЗВОДИ: 

 

           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 9.00ч. – 9.30 ч. , но има такива, които са 

проведени и в по-ранен час, например 8.30. Следобедните заседания 

обикновено се провеждат от 13.30 ч., но има насрочени дела и за 12.30 

и 13.00 часа, което очевидно е израз на стремеж за максимално 

уплътняване на графика за деня. 

           Отлагането на отделни заседания е по изключение  и само по 

основателни причини – заболяване на председателя на състава, негова 

служебна ангажираност или поради подаден сигнал за поставено 

взривно устройство в сградата на съда. 

           Между едно и пет дела се насрочват  средно през половин час.  

При някои състави всяко дело се насрочва в отделен час, като 

интервалите между делата са различни,  съобразени от председателя на 

състава с прогнозираната продължителност на съответното заседание 

по делото, с оглед етапа, на  който се намира, неговата сложност и брой 

участници в процеса.  

           В повечето от протоколите от съдебни заседания по 

гражданските дела се съдържа отбелязване, че  същите са разгледани 

при условията на чл.142, ал.1 от ГПК. 

           Въз основа на проверените протоколи от открити съдебни 

заседания по граждански и наказателни дела може да бъде направен 

изводът, че се спазва предварително определения начален час на 

съответното заседание. Установените отклонения от часовете по 

графика, за които са насрочени делата, могат да бъдат определени като 

минимални или поне  в допустимите граници. Причините за това са 

обективни. 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  или  наказателни 

общ характер дела, няма как да бъде напълно прецизиран 

предварително във времево отношение.  
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           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.   

  

 На основание чл.58,ал.3 от ЗСВ настоящият Акт  за резултата 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, копия от протоколи от о.с.з. 

 

 

ИНСПЕКТОР:   

   

      ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ 

 

 
 

 

 

 


