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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 

със сигнал с вх. № Ж-01-319/11.04.2012 г. по описа на ИВСС, със Заповед 

№ Ж-01-319/04.07.2012 г. на главния инспектор на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет се извърши проверка в Софийски градски съд. 

Проверката бе извършена в периода от 11.07.2012 г. до 12.07.2012 г. 

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

Николай Илиев. 

 

Цел и обхват на проверката:  
Проверка по спазване на сроковете и обявяване на съдебните актове 

на Софийски градски съд, Въззивно отделение, ІІ-В състав. 

  

Щатна осигуреност на отделението 
През 2011 г. съставите от Въззивно отделение на Софийски градски 

съд са били структурирани, както следва: 

 ІІ – А състав: съдия Албена Александрова, съдия Соня Найденова и 

младши съдия А. Ангелов; 

 ІІ – Б състав: съдия: Розинела Янчева, съдия Ралица Димитрова и 

младши съдии М. Дончева и Ив. Пъстракова; 

ІІ – В състав: съдия Златка Чолева, съдия Петя Алексиева /командирована 

от Районен съд-Видин в Софийски градски съд/ и съдия Владимир Вълков 

до месец май 2011 г., след което в състава е включен младши съдия В. 

Петров. Към момента на изготвяне на настоящия акт в състава е включена 

съдия Зорница Хайдукова на мястото на съдия Алексиева; 

 ІІ – Г състав: съдия Любка Бакърджиева, съдия Татяна Нецова, и 

съдия Светла Димитрова; 

 ІI – Д състав: съдия Драгомир Драгнев, съдия Мая Дамянова, съдия 

Боян Цонев и младши съдия Моника Добринова /от 08.06.2011 г./; 

 ІV – А състав: съдия Стела Кацарова, съдия Джулиана Петкова и 

младши съдия Деница Цветкова; 

 ІV – Б състав: съдия Рени Коджабашева, съдия Здравка Иванова и 

съдия Мария Яначкова; 

 ІV – В състав: съдия Ерик Василев, съдия Геновева Николаева и 

младши съдия Зорница Езекиева; 

 ІV – Г състав: съдия Геника Михайлова, съдия Милен Василев и 

младши съдия Е. Розалинова; 

 ІV – Д състав: съдия Цветомира Кордоловска, съдия Здравка 

Иванова /от месец май 2011 г./ и младши съдия Сл. Гьошева. 

 

  

 Съгласно заверена справка, изготвена от Софийски градски съд за 

отпуските, използвани през 2011 г. от ІІ – В състав, се установява, че 
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съдиите от състава не са ползвали отпуск по болест, а само платен годишен 

отпуск, както следва: 

 Съдия Златка Николова Чолева 

  - от 14.03.2011 г. до 18.03.2011 г. включително; 

  - от 06.06.2011 г. до 10.06.2011 г. включително; 

  - на 18.08.2011 г. до 26.08.2011 г. включително; 

  - от 26.09.2011 г. до 27.09.2011 г. включително; 

  - от 03.10.2011 г. до 06.10.2011 г. включително; 

  - на 15.12.2011 г.; 

  - от 27.12.2012 г. до 30.12.2012 г. включително. 

 Съдия Петя Петрова Алексиева /командирована от Районен съд-

Видин в Софийски градски съд/ 

  - на 04.02.2011 г.; 

  - от 13.06.2011 г. до 16.06.2011 г. включително; 

  - от 01.08.2011 г. до 05.08.2011 г. включително; 

  - от 15.08.2011 г. до 16.09.2011 г. включително; 

  - от 19.12.2011 г. до 23.12.2011 г. включително; 

 Младши съдия Васил Крумов Петров 

 - от 01.08.2011 г. до 12.08.2011 г. включително; 

 - от 22.08.2011 г. до 12.09.2011 г. включително; 

 - на 21.09.2011 г.; 

 - на 18.10.2011 г.; 

 - на 13.12.20111 г.; 

 - 23.12.2011 г.; 

 - от 28.12.2011 г. до 30.12.2011 г. включително. 

 

І. Проверка, извършена във връзка със сигнал с вх. № Ж-01-

319/11.04.2011 г. на Инспектората към Висшия съдебен съвет 

 

Обстоятелства по сигнала 
В Инспектората към Висшия съдебен съвет е постъпил сигнал под 

горния номер от г-н П. П. С., в който се развиват оплаквания за нарушения, 

допуснати по в. гр. д. № 10772/2009 г. на Софийски градски съд, ІІ-В 

въззивен състав. Конкретно се сочи, че в единственото открито съдебно 

заседание, проведено във въззивното производство пред Софийски градски 

съд на 03.11.2010 г., съдебният състав е дал ход по същество и обявил 

делото за решаване. Твърди се, че едва на 06.04.2012 г., тоест след 

приблизително година и половина от момента, в който делото било 

обявено за решаване, съдът е постановил решение, с което се произнесъл 

по съществото на жалбата. 

Жалбоподателят счита, че продължителността на изтеклия период 

значително надхвърля разумния срок за разглеждане на делото и 

постановяване на решение от въззивния съд и счита, че причина за това е 

процесуалното бездействие на съдебния състав. 
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Във връзка с проблемите, поставени от жалбоподателя пред 

ИВСС, при извършената проверка се установи следното: 

В единственото открито съдебно заседание, проведено на 03.11.2010 

г., делото е докладвано и обявено за решаване от съдия Златка Чолева. 

Съдебното решение е обявено на 06.04.2012 г., тоест след една година и 

седем месеца от момента,в който е даден ход по същество. 

Във връзка с тези обстоятелства, констатирани при предварителното 

проучване на производството по делото, с писмо изх. № Ж-01-

319/04.05.2012 г. на ИВСС, от Софийски градски съд беше изискана 

подробна писмена справка, в която да бъде посочен общия брой дела 

/включително останали от предходен период/, стояли за разглеждане от 

съдия Златка Чолева през 2011 г. В справката са индивидуализирани по 

номер всички производства, обявени от съдията за решаване между 

30.09.2010 г. и 31.01.2012 г., като допълнително е отразен техния статус 

към момента на изготвяне на справката. 

От справката, изготвена към 15.05.2012 г., е видно, че през 2011 г. 

общият брой дела, стояли за разглеждане от съдия Златка Чолева 

/включително дела, които съдията е разглеждала и извън тези във 

въззивния състав/, е 630, от които 299 броя дела останали от предходен 

период. От този брой дела съдията е разгледала 366 въззивни дела, 1 брой 

секретни дела, 56 обезпечения и 207 дела, образувани по частни жалби. В 

края на периода съдия Чолева е свършила общо 171 броя дела, от които 56 

въззивни дела; 1 брой секретни дела; 58 броя дела по частни жалби и 56 

броя дела, образувани по молби за обезпечения. В края на периода 

останали несвършени са общо 459 броя дела.  

Само като съдия във ІІ-В въззивен състав на СГС съдия Чолева е 

разгледала общо 590 броя дела, от които 259 дела са останали от 

предходен период, а 331 дела са новопостъпили. В края на периода съдията 

е приключила общо 163 дела, от които 56 въззивни дела; 1 брой секретни 

дела; 50 броя дела по частни жалби и 56 дела, образувани по молби за 

обезпечения. Останали несвършени в края на 2011 г. са общо 427 броя 

дела.  

През проверявания период съдията е решила 27,62 % от общия брой 

дела, разпределени й за разглеждане във конкретния въззивен състав. 

 Същото съотношение, изчислено спрямо всички дела, които са 

стояли за разглеждане пред съдия Чолева през 2011 г., е 27,14 %. 

 

По критерий общ брой дела за разглеждане през периода, съответно 

свършени в края на периода и останали несвършени, показателите на 

останалите постоянни членове на състави, включени във Въззивно 

отделение на Софийски градски съд, са следните: 
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 - съдия Албена Александрова, ІІ – А състав – общо за разглеждане 

491 броя дела, свършени в края на периода 272 броя дела, останали 

несвършени - 219 броя дела. 

През проверявания период съдията е решила 55,39 % от общия брой 

дела, разпределени й за разглеждане. 

 - съдия Соня Найденова, ІІ-А състав - общо за разглеждане 526 броя 

дела, свършени в края на периода 295 броя дела, останали несвършени – 

231 броя дела. 

През проверявания период съдията е решила 56,08 % от общия брой 

дела, разпределени й за разглеждане. 

 - съдия: Розинела Янчева, ІІ-Б състав - общо за разглеждане 438 броя 

дела, свършени в края на периода 285 броя дела, останали несвършени – 

153 броя дела. 

През проверявания период съдията е решила 65,06 % от общия брой 

дела, разпределени й за разглеждане. 

 - съдия Ралица Димитрова, ІІ-Б състав - общо за разглеждане 475 

броя дела, свършени в края на периода 328 броя дела, останали 

несвършени – 147 броя дела. 

През проверявания период съдията е решила 69,05 % от общия брой 

дела, разпределени й за разглеждане. 

 - съдия Петя Алексиева, ІІ-В състав - общо за разглеждане 531 броя 

дела, свършени в края на периода 320 броя дела, останали несвършени – 

211 броя дела. 

През проверявания период съдията е решила 60,26 % от общия брой 

дела, разпределени й за разглеждане. 

 - съдия Владимир Вълков, ІІ-В състав /до месец май 2011 г./ - общо 

за разглеждане 171 броя дела, свършени в края на периода 170 броя дела, 

останали несвършени – 1 броя дела. 

През проверявания период съдията е решил 99,41 % от общия брой 

дела, разпределени му за разглеждане. 

 - съдия Любка Бакърджиева, ІІ-Г състав - общо за разглеждане 494 

броя дела, свършени в края на периода 332 броя дела, останали 

несвършени – 162 броя дела. 

През проверявания период съдията е решила 67,20 % от общия брой 

дела, разпределени й за разглеждане. 

 - съдия Татяна Нецова, ІІ-Г състав - общо за разглеждане 447 броя 

дела, свършени в края на периода 318 броя дела, останали несвършени – 

129 броя дела. 

През проверявания период съдията е решила 71,14 % от общия брой 

дела, разпределени й за разглеждане. 

 - съдия Драгомир Драгнев, ІІ-Д състав - общо за разглеждане 387 

броя дела, свършени в края на периода 252 броя дела, останали 

несвършени – 135 броя дела. 
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През проверявания период съдията е решил 65,11 % от общия брой 

дела, разпределени му за разглеждане. 

 - съдия Мая Дамянова, ІІ-Д състав - общо за разглеждане 473 броя 

дела, свършени в края на периода 301 броя дела, останали несвършени – 

172 броя дела. 

През проверявания период съдията е решила 63,63 % от общия брой 

дела, разпределени й за разглеждане. 

 - съдия Боян Цонев, ІІ-Д състав - общо за разглеждане 246 броя дела, 

свършени в края на периода 155 броя дела, останали несвършени – 91 броя 

дела. 

През проверявания период съдията е решил 63 % от общия брой 

дела, разпределени му за разглеждане. 

 - съдия Стела Кацарова, ІV-А състав - общо за разглеждане 483 броя 

дела, свършени в края на периода 339 броя дела, останали несвършени – 

144 броя дела. 

През проверявания период съдията е решила 70,18 % от общия брой 

дела, разпределени й за разглеждане. 

 - съдия Джулиана Петкова, ІV-А състав - общо за разглеждане 471 

броя дела, свършени в края на периода 298 броя дела, останали 

несвършени – 173 броя дела. 

През проверявания период съдията е решила 63,26 % от общия брой 

дела, разпределени й за разглеждане. 

 - съдия Рени Коджабашева, ІV-Б състав - общо за разглеждане 613 

броя дела, свършени в края на периода 241 броя дела, останали 

несвършени – 372 броя дела. 

През проверявания период съдията е решила 39,31 % от общия брой 

дела, разпределени й за разглеждане. 

 - съдия Мария Яначкова, ІV-Б състав - общо за разглеждане 527 

броя дела, свършени в края на периода 267 броя дела, останали 

несвършени – 260 броя дела. 

През проверявания период съдията е решила 50,66 % от общия брой 

дела, разпределени й за разглеждане. 

  - съдия Здравка Иванова, ІV-Б състав /до месец май 2011 г./ - общо 

за разглеждане 372 броя дела, свършени в края на периода 229 броя дела, 

останали несвършени – 143 броя дела. Като съдия от ІV-Д състав, съдия 

Здравка Иванова е разгледала още 219 броя дела, от които в края на 2011 г. 

са свършени 33 броя дела и останали несвършени - 186 броя дела.  

 През 2011 г. Здравка Иванова, като съдия в двата въззивни състава, е 

разгледала общо 591 броя дела, от които общо свършени 262 броя дела, а 

останали общо несвършени са 329 броя дела. 

През проверявания период съдията е решила 44,33 % от общия брой 

дела, разпределени й за разглеждане. 
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 - съдия Ерик Василев, ІV-В състав - общо за разглеждане 401 броя 

дела, свършени в края на периода 272 броя дела, останали несвършени – 

129 броя дела. 

През проверявания период съдията е решил 67,83 % от общия брой 

дела, разпределени му за разглеждане. 

 - съдия Геновева Николаева, ІV-В състав - общо за разглеждане 449 

броя дела, свършени в края на периода 285 броя дела, останали 

несвършени – 164 броя дела. 

През проверявания период съдията е решила 63,47 % от общия брой 

дела, разпределени й за разглеждане. 

 - съдия Геника Михайлова, ІV-Г състав - общо за разглеждане 397 

броя дела, свършени в края на периода 354 броя дела, останали 

несвършени – 43 броя дела. 

През проверявания период съдията е решила 89,16 % от общия брой 

дела, разпределени й за разглеждане. 

 - съдия Милен Василев, ІV-Г състав - общо за разглеждане 390 броя 

дела, свършени в края на периода 331 броя дела, останали несвършени – 59 

броя дела. 

През проверявания период съдията е решил 84,87 % от общия брой 

дела, разпределени му за разглеждане. 

 - съдия Цветомира Кордоловска, ІV-Д състав - общо за разглеждане 

379 броя дела, свършени в края на периода 265 броя дела, останали 

несвършени – 114 броя дела. 

През проверявания период съдията е решила 69,92 % от общия брой 

дела, разпределени й за разглеждане. 

 

Заб. В общия брой дела за разглеждане на съдиите са отчетени 

всички категории производства, образувани пред Въззивно отделение, 

а именно: по въззивни жалби, секретни производства, производства по 

частни жалби, както и по допускане на обезпечения. 

 

Анализът на горните стойности показва, че съдия Златка Чолева е в 

горните нива на натовареност по новопостъпили дела през 2011 г., 

отчетена спрямо новообразуваните дела, разпределени през същия период 

между останалите постоянни съдии във Въззивно отделение на Софийски 

градски съд. Същевременно обаче, процентно отчетени решените дела на 

съдия Златка Чолева, анализирани спрямо съдиите със сходна 

натовареност, представляват най-ниско число. Тоест, съдия Чолева е 

приключила най-малко от делата, които са й били разпределени за 

разглеждане и решаване през 2011 г. 

 

 ІІ. Проверка по приключването на въззивните дела, 

разпределени и стояли за разглеждане от съдия Златка Чолева в 

периода от 30.09.2010 г. до 31.01.2012 г. 
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 От справката на Софийски градски съд, изготвена към 11.05.2012 г., 

се установява, че в периода 30.09.2010 г. – 31.01.2012 г. съдията е обявила 

за решаване 189 дела, от които по 77 дела са постановени съдебни 

решения, а по 112 дела към 31.01.2012 г. липсва произнасяне от страна на 

съда.  

 В междинна справка, изготвена от СГС във връзка с извършената 

проверка и отразяваща актуалния статус на производствата към 18.07.2012 

г., се установява че към делата, по които не са постановени съдебни 

решения, е добавено още едно – в. гр. д. № 3282/2008 г., което не е било 

посочено в справката към 11.05.2012 г. Към този списък е добавено и в. гр. 

д. № 3362/1998 г., отразено по актуална справка на СГС, изготвена към 

20.09.2012 г. Тези две производства са добавени и индивидуализирани в 

Таблица № 2 на настоящия акт. 

 С добавените две дела, производствата по които не са били обявени 

актове в периода 30.09.2010 г. – 31.01.2012 г., е общо 114, а общият брой 

дела, обявени за решаване в периода - 191. 

 Сроковете, в които са постановени съдебните актове са отразени в 

табличен вид, както следва: 

 

 

Таблица № 1 

 
 Дата на съдебно 

заседание 

Номер на дело Дата на обявяване на 

решението 

Срок, в който е 

обявено решението 

1.. 01.10.2010 6609/2009 

 

30.03.2011 

 

Над 5 м. 

2.  497/2010 

 

19.08.2011 

 

Над 10 м. 

3. 06.10.2010 

 

3237/2007 

 

11.10.2010 

 
5 дни 

4.  5951/2009 

 

19.08.2011 

 

Над 10 м. 

5.  620/2010 

 

29.07.2011 

 

Над 9 м. 

6. 08.10.2010 

 

4112/2006 

 

28.09.2011 

 

Над 11 м. 

7  1615/2010 

 

21.01.2011 

 

Над 3 м. 

8. 20.10.2010 

 

3632/2008 

 

15.07.2011 

 

Над 8 м. 

9. 22.10.2010 

 

1605/2009 

 

21.07.2011 

 

Над 8 м. 

10.  6879/2009 

 

15.07.2011 

 

Над 8 м. 

11.  9639/2009 

 

06.12.2011 

 

Над 13 м. 

12. 03.11.2010 

 

2831/2001 

 

30.03.2012 

 

Над 16 м. 

13.  426/2009 

 

15.07.2011 

 

Над 8 м. 
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14.  8798/2009 

 

11.07.2011 

 

Над 8 м. 

15.  10772/2009 

 

05.04.2012 

 

Над 17 м. 

16.  12117/2009 

 

15.07.2011 

 

Над 8 м. 

17. 05.11.2010 

 

11268/2009 

 

24.01.2011 

 
Над 2 м. 

18.  11804/2009 

 

30.06.2011 

 

Над 7 м. 

19. 17.11.2010 

 

3553/2008 

 

14.11.2011 

 

Над 11 м. 

20.  10888/2009 

 

01.07.2011 

 

Над 7 м. 

21.  12266/2009 

 

30.06.2011 

 

Над 7 м. 

22. 24.11.2010 

 

11843/2009 

 

27.04.2012 

 

Над 5 м. 

23.  12193/2009 

 

15.09.2011 Над 8 м. 

24. 26.11.2010 

 

2369/2010 

 

01.12.2011 

 

Над 12 м. 

25.  9675/2010 

 

20.07.2011 

 

Над 7 м. 

26. 01.12.2010 

 

115/2009 

 

11.01.2011 

 
Над 1 м. 

27. 03.12.2010 

 

607/2008 

 

17.01.2012 

 
Над 1 м. 

28.  7446/2009 

 

16.08.2011 

 

Над 8 м. 

29.  5183/2010 

 

13.07.2011 

 

Над 7 м. 

30. 15.12.2010 

 

12821/2009 

 

08.07.2011 

 

Над 6 м. 

31. 26.01.2011 

 

2449/2008 

 

31.05.2011 

 

Над 4 м. 

32. 28.01.2011 

 

4021/2009 

 

01.02.2011 

 
Под 1 м. 

33.  9111/2009 

 

03.01.2012 

 

Над 11 м. 

34. 02.02.2011 

 

9501/2010 

 

10.01.2012 

 

Над 11 м. 

35. 25.02.2011 

 

7117/2010 

 

10.08.2011 

 

Над 5 м. 

36. 02.03.2011 

 

2699/2010 

 

10.10.2011 

 

Над 7 м. 

37. 09.03.2011 

 

763/2010 

 

09.03.2011 

 
Под 1 м. 

38.  2693/2007 

 

02.04.2012 

 

Над 12 м. 

39. 23.03.2011 

 

8160/2009 

 

22.06.2011 

 
Над 2 м.. 

40. 25.03.2011 

 

65/2011 

 

17.02.2012 

 

Над 10 м. 

41.  4836/2010 31.03.2011 Под 1 м. 
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42. 20.04.2011 

 

7337/2009 

 

13.05.2011 

 
Под 1 м. 

43.  1919/2010 

 

08.07.2011 

 
Над 2 м. 

44. 11.05.2011 

 

11006/2010 

 

19.07.2011 

 

Над 2 м. 

45. 25.05.2011 

 

4398/2009 

 

31.05.2011 

 
Под 1 м. 

46. 27.05.2011 

 

11307/2010 

 

10.01.2012 

 

Над 7 м. 

47.  11545/2010 

 

10.01.2012 

 

Над 7 м. 

48. 01.06.2011 

 

2608/2011 

 

23.02.2012 

 

Над 8 м. 

49. 03.06.2011 

 

3546/2007 

 

06.06.2011 

 

Под 1 м. 

50.  4019/2011 

 

27.04.2012 

 

Над 10 м. 

51. 28.09.2011 

 

7135/2010 

 

11.11.2011 

 
Над 1 м. 

52.  2166/2011 

 

15.02.2012 

 

Над 4 м. 

53. 07.10.2011 

 

11260/2010 

 

12.10.2011 

 
Под 1 м. 

54.  11316/2010 

 

09.11.2011 

 
Над 1 м. 

55. 12.10.2011 

 

11157/2010 

 

06.01.2012 

 
Над 2 м. 

56.  1834/2011 

 

06.01.2012 

 
Над 2 м. 

57.  7244/2011 

 

06.01.2012 

 
Над 2 м. 

58. 26.10.2011 

 

3506/2011 

 

17.02.2012 

 

Над 3 м. 

59. 02.11.2011 

 

1838/2011 

 

13.01.2012 

 
Над 2 м. 

60. 04.11.2011 

 

6861/2011 

 

26.04.2012 

 

Над 5 м. 

61. 09.11.2011 

 

2067/2011 

 

26.01.2012 

 
Над 2 м. 

62.  6881/2011 

 

01.03.2012 

 

Над 3 м. 

63. 18.11.2011 

 

11146/2010 

 

01.02.2012 

 
Над 2 м. 

64.  13888/2010 

 

03.02.2012 

 
Над 2 м. 

65.  2871/2011 

 

26.01.2012 

 
Над 2 м. 

66.  2901/2011 

 

26.01.2012 

 
Над 2 м. 

67. 23.11.2011 

 

6977/2011 

 

24.01.2012 

 
2 м. 

68. 25.11.2011 

 

3967/2001 

 

08.12.2011 

 
Под 1 м. 
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69.  5590/2011 

 

30.03.2012 

 

Над 3 м. 

70. 30.11.2011 

 

3828/2011 

 

03.02.2012 

 
Над 2 м. 

71.  4730/2011 

 

26.01.2012 

 
Над 1 м. 

72. 02.12.2011 

 

6856/2011 

 

03.02.2012 

 
2 м.. 

73.  6876/2011 

 

15.02.2012 

 
Над 2 м. 

74. 14.12.2011 

 

9351/2011 

 

19.12.2011 

 
Под 1 м. 

75. 16.12.2011 

 

3432/2011 

 

20.01.2012 

 
Над 1 м. 

76.  7199/2011 

 

23.01.2012 

 
Над 1 м. 

77. 28.01.2011 3362/1998 

 

24.10.2011 

 

Над 8 м. 

 

 По 34 дела, по които съдия Чолева е постановила съдебни решения, 

съдебните актове са обявени в разумния 3 –месечен срок, като тези 

решения са маркирани в тъмен цвят в горната таблицата и са отграничени 

от останалите срокове за произнасяне. 

 

 Делата, по които към 11.05.2011 г., включително тези, добавени със 

справки към 18.07.2012 г. и 20.09.2012 г., не са били постановени съдебни 

актове, са конкретизирани в Таблица № 2. В черен цвят са отразени датите 

на обявяване на съдебни актове съгласно коригирана справка към 

18.07.2012 г., а в червен цвят - датите, на които са обявявани съдебните 

актове съгласно изготвена актуална справка, отразяваща статуса на делата 

към 20.09.2012 г. 

 

Таблица № 2 

 

Дата на заседание 

(дата на обявяване за 

решаване) 

№ дело/ Година 

Дата 

на 

обявяване 

17.11.2010  10501/2009 18.06.2012 

19.11.2010 2078/2009 09.07.2012 

24.11.2010 2870/2005 09.07.2012 

01.12.2012 г.  689/2006 01.06.2012 

  8473/2009 09.07.2012 

03.12.2010 26/2009 28..05.2012 

26.01.2011  6233/2010 17.07.2012  

 393/2004  06.08.2012 
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02.02.2011 5340/2010 17.07.2012 

  6583/2010 10.08.2012 

 8788/2009 06.08.2012  

04.02.2011 5703/2010 25.07.2012  

  11149/2010 17.07.2012  

09.02.2011 6325/2010 29.6.2012 

11.02.2011 7347/2010 23.07.2012  

  8193/2010 17.07.2012  

23.02.2011 5089/2002 06.08.2012  

  8052/2010 27.06.2012 

  8300/2010 06.08.2012  

25.02.2011 3847/2008 10.08.2012  

  5180/2009 23.07.2012  

 10325/2010 10.07.2012 

02.03.2011 11770/2009 10.08.2012 

  1769/2010 24.08.2012 

  1873/2010 10.08.2012 

  2773/2010 24.08.2012 

09.03.2011 3480/2007 21.06.2012 

  12833/2009 24.08.2012  

11.03.20101 4332/2006 24.08.2012 

  7664/2009 24.08.2012 

  8653/2009 24.08.2012  

  12190/2009 24.08.2012  

23.03.2011 2396/2007 06.08.2012  

25.03.2011 3963/2007 06.08.2012  

  722/2008 24.08.2012  

  3096/2009 24.08.2012  

  2504/2010 10.08.2012  

20.04.2011  9987/2009 15.05.2012 

 780/2011 29.06.2012 

27.04.2011 3286/2008 28.05.2012 

  1222/2010 24.08.2012 

  11074/2010 10.08.2012 

  11253/2010 10.07.2012 

  2170/2009 17.07.2012 

29.04.2011 763/2010 24.08.2012 

  5236/2010 24.08.2012 

  10739/2010 24.08.2012 

04.05.2011 10472/2010 10.08.2012 
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11.05.2011  11262/2010 22.08.2012 

  12450/2009 28.08.2012 

18.05.2011 1747/2006 10.05.2012 

  3282/2008 02.08.2012 

  9499/2009 27.08.2012   

25.05.2011  11481/2010 22.08.2012   

  12026/2010 27.08.2012   

  12642/2010 22.08.2012   

  7505/2010 08.2012   

27.05.2011  11659/2010 22.08.2012  

01.06.2011 11072/2010 22.08.2012  

  12298/2010 24.08.2012  

03.06.2011  6737/2010 27.08.2012   

  12858/2010 04.06.2012 

15.06.2011 11258/2010 22.08.2012  

17.06.2011 130/2008 27.08.2012  

  8061/2009 29.08.2012  

  8765/2010 11.06.2012 

28.09.2011  2264/2011 27.08.2012  

30.09.2011 2975/2009 29.08.2012  

  8898/2010 28.08.2012  

  4395/2011 29.08.2012  

07.10.2011 5572/2010 31.08.2012  

  13439/2010 24.08.2012  

  13740/2010 31.08.2012  

  1338/2011 31.08.2012  

12.10.2011 11147/2010 22.08.2012  

  14941/2010 22.08.2012  

19.10.2011 7170/2009 03.09.2012 

  13469/2010 31.08.2012 

  14174/2010 31.08.2012 

  486/2011 05.09.2012 

  14498/2010 22.08.2012 

  2662/2011 31.08.2012 

21.10.2011 1611/2010 22.06.2012 

  14010/2010 24.08.2012 

  14831/2010 22.08.2012 

  2411/2011 24.08.2012 

26.10.2011 15065/2010 11.09.2012 

  1077/2011 13.07.2012 
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02.11.2011 2027/2008 11.09.2012 

  315/2011 31.08.2012 

04.11.2011 2424/2007 12.09.2012 

  9951/2010 12.09.2012 

  5650/2011 22.08.2012 

  6984/2011 11.09.2012 

09.11.2011  6896/2011 31.08.2012 

  6978/2011 06.07.2012 

  7116/2011 05.07.2012 

16.11.2011 11250/2010 19.09.2012 

  3185/2011 31.08.2012 

  3317/2011 22.08.2012 

  3700/2011 22.08.2012 

18.11.2011  13975/2010 15.05.2012 

23.11.2011 6129/2010 14.09.2012 

  6857/2011 24.08.2012 

25.11.2011  4286/2011 11.09.2012 

  9624/2011 05.09.2012 

30.11.2011  4877/2011 05.06.2012 

02.12.2011 5909/2011 03.09.2012 

  7764/2011 17.08.2012 

14.12.2011 6181/2011 31.08.2012 

  6589/2011 14.09.2012 

  6746/2011 22.08.2012 

16.12.2011 7207/2011 05.09.2012 

  10090/2011 10.08.2012 

 

 

 От данните, съдържащи се в таблицата, е видно, че между 11.05.2012 

г. и 18.07.2012 г., датите, отразяващи статуса на делата, обявени за 

решаване от съдия Чолева в периода между 30.09.2012 г. и 31.01.2012 г., 

съдията е постановила допълнително съдебни решения по 22 /двадесет и 

два/ броя дела. Допълнително, от 18.07.2012 г. до 20.09.2012 г., съдия 

Златка Чолева е постановила съдебни актове по още 92 /деветдесет и два/ 

броя дела, което обстоятелство сочи, че към тази дата съдия Чолева е 

изписала съдебните актове по всички дела от изследвания период. 

 

 

Просрочия при обявяване на съдебните решения от съдия Златка 

Чолева, установени по книгата за открити съдебни заседания за 2012 г. 

и отчетени към 12.07.2012 г. 
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Таблица № 3 

 
 Дело № Съдия-докладчик Дата на 

последното 

заседание 

Дата на 

обявяване на 

съдебното 

решение 

Срок, в 

който е 

постановено 

решението  

1. 2072/2011 Златка Чолева 01.02.12 няма   

2. 7177/11  01.02.12  29.06.12 

3. 7194/11  01.02.12 няма  

4. 8507/11  03.02.12 няма  

5. 9184:11  03.02.12 няма  

6. 1520/09  03.02.12 няма  

7. 12709/10  10.02.12 няма  

8. 10037/11  10.02.12  29.06.12 

9. 10895:09  22.02.12 няма  

10. 2173/10  22.02.12 няма  

11. 7054/11  22.02.12 няма  

12. 8885/11  24.02.12 няма  

13. 9823/11  24.02.12 няма  

14. 8089/11  29.02.12 няма  

15. 8323/11  29.02.12  10.07.12 

16. 8521/11  29.02.12 няма  

17. 4289/11  02.03.12 няма  

18. 7915:11  02.03.12 няма  

19. 8113/11  02.03.12 няма  

20. 9520/11  02.03.12 няма  

21. 9493/11  07.03.12 няма  

22. 9499/11  07.03.12 няма  

23. 160/11  09.03.12 няма  

24. 12925/11  09.03.12 няма  

25. 14292/11  09.03.12 няма  

26. 10886/10  28.03.12 няма  

27. 6254/11  28.03.12 няма  

28. 10205/11  28.03.12 няма  

29. 11509/11  28.03.12 няма  

30. 10247/11  30.03.12 няма  

31. 10517/11  30.03.12 няма  

32. 15320/11  30.03.12 няма  

 

 От актуални данни, предоставени от Софийски градски съд, се 

установява, че към момента на изготвяне на настоящия акт съдия Чолева 

не е обявила крайните съдебни актове само по 11 /единадесет броя дела/, 

в което число са включени и производствата, образувани по частни жалби. 

 Следва да се подчертае, че тези дела са обявени за решаване след 

месец февруари 2012 г. и не са били предмет на първоначално изготвените 

справки от СГС. Тоест, към настоящия момент по всички дела, обявени за 

решаване в разглеждания период – от 30.09.2010 г. до 31.01.2012 г., 
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отчетени в Таблица № 1 и Таблица № 2, са постановени съдебните 

решения 

 

 ІІІ. Проверката по образуването, движението и приключването 

на други въззивни граждански дела по описа на Софийски градски 

съд, разпределени на съдия Златка Чолева 

 

Проверени дела с необявени актове, разгледани от съдия Златка 

Чолева 

 - в. гр. д. № 2773/2010 г. е образувано на 10.03.2010 г. по въззивна 

жалба, постъпила с вх. № 17075/09.03.2010 г. и разпределено на доклад на 

съдия Златка Чолева. Първоинстанционното производство е образувано по 

кумулативно съединени искове по чл. 30, ал. 3 от ЗС, предявени по реда на 

ГПК /отм./. С разпореждане от 23.03.2010 г. съдията-докладчик е насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 06.10.2010 г. 

Производството е отложено за събиране на доказателства за 02.03.2011 г., 

на която дата е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. Към 

момента на проверката липсва постановен краен съдебен акт. 

 - в. гр. д. № 393/2004 г. е образувано на 04.02.2004 г. по въззивна 

жалба, постъпила в СГС на 03.02.2004 г. Производството, което е 

образувано по реда на ГПК /отм./ и разпределено за разглеждане от съдия 

Никола Чомпалов, е насрочено в открито съдебно заседание за 22.10.2004 

г. Първоинстанционното производство е образувано във връзка с иск, 

предявен на основание чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ. Делото е докладвано от 

съдия Златка Чолева в съдебно заседание, проведено на 06.11.2009 г. Ново 

съдебно заседание, за събиране на доказателства, е насрочено за 09.04.2010 

г., на която дата съдебното заседание е водено от съдия Албена 

Александрова. В съдебни заседания от 02.06.2010 г., 08.10.2010 г. и 

28.01.2011 г. делото отново е докладвано от съдия Чолева. В съдебно 

заседание от 28.01.2011 г. съдът е дал ход по същество и обявил делото за 

решаване. Към момента на проверката липсва постановен краен съдебен 

акт. 

 - в. гр. д. № 9961/2010 г. е образувано на 01.09.2010 г. по въззивна 

жалба, постъпила с вх. № 61027/31.08.2010 г. срещу решение на Софийски 

районен съд, постановено по искова молба по чл. 108 от ЗС. Делото е по 

реда на ГПК /отм./ и е разпределено за разглеждане от съдия Златка 

Чолева. С разпореждане от 26.11.2010 г. докладчикът е насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 09.03.2011 г. На тази дата 

съдът е констатирал нередовно призоваване на въззиваемата страна, не е 

дал ход на производството и е насрочил делото за 17.06.2011 г. В следващо 

съдебно заседание делото отново е отложено и насрочено за 04.11.2011 г., 

поради нередовна процедура по призоваване. На последната определена 

дата е даден ход по същество. На практика делото е обявено за решаване в 
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първото съдебно заседание, в което е даден ход на производството. Към 

момента на проверката липсва постановен краен съдебен акт. 

 - в. гр. д. № 6233/2010 г. е образувано на 31.05.2010 г. по въззивна 

жалба, постъпила с вх. № 39435/2010 г. срещу решение на Софийския 

районен съд, постановено по искове по чл. 415, ал. 1, вр. с чл. 124, ал. 1 от 

ГПК и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД. Делото е разпределено за разглеждане от съдия 

Златка Чолева. С разпореждане от 02.06.2010 г., в което съдът е направил 

подробен доклад на обстоятелствата по жалбата, производството е 

насрочено в открито съдебно заседание за 26.01.2011 г. В първото открито 

заседание, проведено на тази дата, съдът е дал ход по същество и е обявил 

делото за решаване. Към момента на проверката липсва постановен краен 

съдебен акт. 

  - гр. д. № 2396/2007 г., обр. на 27.07.2007 г., разпределено с 

програмата за случайно разпределение на с. д. от председателя на съда – 

Св. Михайлов. Делото е разпределено на ІІ – В въззивен състав., с 

докладчик съдия Маджев (Т. Орешарова – председател, Б. Цонев; А. 

Маджев – мл. Съдия). Делото е обр. по въззивна жалба срещу решение на 

СРС, по иск с правно основание чл. 109 ЗС. С разпореждане от 14.09.2007 

г., делото е насрочено за 12.03.2008 г. – първото проведено с. з. Проведени 

са с.з. на: 29.10.2008 г. – на доклад на съдия Цв. Бенина; 20.05.2009 г. – на 

доклад на съдия Р. Данаилова; 27.01.2010 г. – нов състав, с председател 

съдия Зл. Чолева, С. Найденова и Е. Енчева. Делото е на доклад на съдия 

Чолева); 02.06.2010 г.; 26.01.2011 г. – (Зл. Чолева; П. Алексиева; Вл. 

Вълков); 23.03.2011 г. – даден е ход по същество на делото. Към момента 

на проверката (12.07.2012 г. няма постановено решение). Производството 

по делото е по реда на ГПК (отм.); 

 - гр. д. № 5236/2010 г., обр. на 10.05.2010 г., постъпило в СГС на 

05.05.2010 г. Делото е разпределено на ІІ – В въззивен състав, на доклад на 

съдия Чолева, по въззивна жалба срещу решение по обективно 

кумулативно съединени искове с правно основание чл. 108 ЗС и чл. 59, ал. 

1 ЗС. Делото е докладвано на съдията-докладчик на 18.05.2010 г., след 

връщане от платен годишен отпуск (до 14.05.2010 г.). С определение от 

02.06.2010 г., въззивният състав е констатирал, че първоинстанционният 

съд е допуснал ОФГ в решението от 26.01.2010 г., поради което е върнал 

делото на СРС, 51 състав за произнасяне по констатираната ОФГ. НА 

09.06.2010 г. делото е изпратено на СРС, 51 състав. След постановяване на 

решение по допусната ОФГ, делото е изпратено на СГС, постъпило на 

14.12.2010 г. С разпореждане от 03.01.2011 г. делото е насрочено. Първото 

с.з. е проведено на 29.04.2011 г. – даден е ход по същество на делото. Към 

момента на проверката (12.07.2012 г.) няма постановено решение. 

Производството е по реда на ГПК (отм.) – първоинстанционното дело е от 

2007 г.; 

  - гр. д. № 5340/2010 г., обр. на 11.05.2010 г., постъпило в СГС на 

10.05.2010 г. Делото е разпределено на ІІ – В въззивен състав, на доклад на 
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съдия Чолева, по въззивна жалба срещу решение по обективно 

кумулативно съединени искове с правно основание чл. 124, ал. 1 във вр. с 

чл. 415, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1 във вр. с чл. 86, ал. 1 ЗЗД. Делото е 

докладвано на 17.05.2010 г., т. к. съдията-докладчик е бил в платен 

годишен отпуск до 14.05.2010 г. С разпореждане от 10.06.2010 г. съдът е 

изготвил доклад по обстоятелствата по жалбите – чл. 267 ГПК (има 

подадена насрещна въззивна жалба от ответника) и е насрочил делото. На 

02.02.2011 г. е проведено първото с.з., даден е ход по същество на делото. 

Към момента на проверката (12.07.2012 г.) няма обявено решение. 

Производството е по реда на ГПК, в сила от 01.03.2008 г.  

 

От конкретните дела, разпределени за разглеждане от съдия Златка 

Чолева, не се констатират съществени процесуални нарушения, свързани с 

образуването и движението на производствата. Основно пропуските, 

установени в работата на конкретния съдия, са свързани със сроковете, в 

които е обявявала крайните си съдебни актове, след като е обявявала 

делата за решаване. 

 

 ІV. Проверка по приключването на въззивните дела, 

разпределени и стояли за разглеждане от Петя Алексиева – съдия от 

ІІ-В състав на въззивно отделение на Софийски градски съд, обявени 

за решаване в периода от 30.09.2010 г. до 31.01.2012 г. 

 

От изготвена и заверена от Софийски градски съд справка се 

констатира, че към 12.07.2012 г. съдия Петя Алексиева е обявила за 

решаване 232 броя дела, по всички от които към момента на извършване на 

проверката са обявени съдебните решения. От анализа на данните още се 

установява, че съдията е постигнала много добри резултати по отношение 

на сроковете, в които е постановявала съдебните си актове, всички от 

които са постановени в разумния 3-месечен срок. Трябва да бъде 

отбелязано, че по голяма част от делата съдия Алексиева е обявявала 

съдебните си актове в 2-месечен срок, включително и в инструктивния 

срок, регламентиран в чл. 235, ал. 5 от ГПК. 

 

 V. Проверка по приключването на въззивните дела, 

разпределени и стояли за разглеждане от Владимир Вълков – съдия от 

ІІ-В състав на въззивно отделение на Софийски градски съд, обявени 

за решаване в периода от 30.09.2010 г. до 31.01.2012 г. 

Анализът върху работа на съдия Владимир Вълков е по данни за 

неговата работа в Софийски градски съд само до месец май 2011 г., до 

който момент той е бил член-съдия от ІІ-В състав на Въззивно отделение 

на Софийски градски съд. 

От справката, отразяваща дейността на съдия Вълков през времето в 

който същия е бил член-съдия на ІІ-В въззивен състав, се установява, че в 
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периода октомври 2010 г. до месец май 2011 г., съдията е обявил за 

решаване 100 броя дела. Отчита се, че по някои от делата съдебните 

решения са обявени над тримесечен срок. Към момента на изготвяне на 

справката не се установяват дела, по които не са постановени и обявени 

съдебните актове. 

 

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ: 

 

От фактите, установени в хода на предварителното проучване по 

сигнала, постъпил в ИВСС, става ясно, че съдебният състав с докладчик 

съдия Златка Чолева, е допуснал неоснователно забавяне по в. гр. д. № 

10772/2009 г. на Софийски градски съд, обявявайки съдебното решение по 

делото след една година и седем месеца от датата, в която е даден ход по 

същество на съдебното производство. Това обстоятелство обосновава 

изводи, подкрепящи становището на жалбоподателя, че изтеклият период 

надхвърля значително разумния срок за постановяване на съдебни 

решения от въззивния съд, съответно за приключване на съдебното 

производство. 

Отделно от това, в хода на проверката беше констатирано, че от 

общо 191 дела, обявени за решаване между 30.09.2010 г. и 31.01.2012 г., 

към 11.05.2012 г. по 114 дела не са били обявени съдебните актове, а по 

голяма част от 77-те дела, които съдията е решил, решенията са били 

постановени над 3-месечен срок.  

Тези констатации за качеството на работата на съдията се допълват 

от показателите, получени при определяне на процентното съотношение на 

решените от съдия Чолева дела през 2011 г. спрямо общия брой дела, 

които е имала за разглеждане през този период. Визираните показатели на 

съдия Чолева, отнесени към данните, установени за работата на останалите 

постоянни съдии от Въззивно отделение и конкретизирани в т. І на 

настоящия Акт, представляват най-ниските отчетени стойности в цялото 

Въззивно отделение. При сходна натовареност много по-добри резултати 

се отчитат конкретно и за другите постоянни членове на ІІ-В въззивен 

състав през 2011 г. – съдия Петя Алексиева и съдия Владимир Вълков. 

В хода на извършената проверка още се установява, че зам. 

председателя на Софийски градски съд - съдия Богдана Желявска, е 

предприела действия по отношение на съдия Чолева, от която писмено са 

изискани обяснения за ненаписаните съдебни актове към 29.05.2012 г. 

Допълнително е изискано съдията да посочи в какъв срок делата ще бъдат 

приключени. С разпореждането за обяснения, доведено до знанието на 

съдия Чолева на 31.05.2012 г., зам. председателя на Софийски градски съд 

още е обърнала внимание на съдията, че при неизпълнение на 

задълженията си по приключване на делата ще упражни правомощията по 

чл. 308, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за съдебната власт, включително ще 
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инициира образуване на дисциплинарно производство, съобразно чл. 307 и 

сл. от Закона за съдебната власт. 

В „обяснения” от 08.06.2012 г., дадени на зам. председателя на 

Софийски градски съд, съдия Златка Чолева е заявила, че ще положи 

усилия въззивните граждански дела да бъдат приключени до началото на 

месец септември 2012 г., а производствата, образувани по частни жалби, в 

по-кратки от тези срокове. 

 В хода на предварителното проучване по сигнала и в рамките на 

проверката, извършена впоследствие по смисъла на чл. 56 и сл. от Закона 

за съдебната власт, беше констатирано, че съгласно актуалната 

информация, предоставена от СГС, отразяваща статуса на всички дела към 

20.09.2012 г., съдия Чолева е постановила крайните съдебни актове и 

обявила съдебните решения по всички производства, обявени за решаване 

между 30.09.2010 г. и 31.01.2012 г.  

 Отделно от това се установява, че към момента на изготвяне на 

настоящия акт, съдия Чолева не е обявила крайните съдебни актове 

единствено по 11 /единадесет броя дела/, като следва да се подчертае, че 

тези производства са обявени за решаване след месец февруари 2012 г. и 

не се обхващат от първоначално проучвания период, касаещ дейността на 

съдията. 

Видно е, че в периода както на предварителното проучване и 

извършената проверка по смисъла на чл. 56 и сл. от Закона за съдебната 

власт, така и към момента на изготвяне на акта, съдия Злата Чолева е 

положила последователни усилия за изготвяне на съдебните решения по 

всички дела, като само в периода на справките от 18.07.2012 г. и 20.09.2012 

г., тя е обявила съдебните актове по 92 дела. 

Положените от съдия Чолева усилия да приключи с окончателни 

актове делата, които са й били разпределени за разглеждане, са довели до 

промяна на първоначално констатираните негативни резултати, макар и 

промяната в съществуващото положение до голяма степен да е 

предпоставена от действията, които са предприети спрямо съдията от зам. 

председателя на СГС и от ИВСС. 

Системни и тежки просрочия в работата на съдия Златка Чолева 

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е установявал нееднократно по 

отделни случаи, както и в хода на редовни проверки в Софийски градски 

съд, извършени на основание чл. 56 и сл. от ЗСВ. В резултат на тези 

констатации са предприемани действия по ангажиране на 

дисциплинарната й отговорност. 

Във връзка с нарушения, свързани със за забавяне при написването 

на дела като съдия в Административно отделение на СГС, установени с 

Акт за резултати от извършена проверка, съставен на основание Заповед № 

196/19.11.2008 г., ИВСС направи предложение за налагане на 

дисциплинарно наказание на съдия Чолева, по което беше образувано 

дисциплинарно производства № 8/2009 г. на Висшия съдебен съвет. 
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С Решение № 10-00-030/02.05.2012 г. дисциплинарният състав е 

предложил на ВСС да отхвърли предложението на ИВСС за налагане на 

дисциплинарно наказание, което е прието. 

На основание Заповед № 321/23.11.2009 г. на главния инспектор на 

ИВСС, беше извършена контролна проверка в Административно 

отделение на СГС, която констатира, че съдия Златка Чолева е допуснала 

забавяне при постановяване на съдебни решения по нови дела извън тези, 

установени при първоначалната проверка. Предвид това, пред ВСС е 

инициирано ново д. п. № 7/2010 г., в хода на което дисциплинарният 

състав е приел, че съдия Чолева е извършила дисциплинарно нарушения по 

чл. 307, ал. 4, т. 1 от ЗСВ, изразяващи се в системно неспазване на 

сроковете, предвидени в процесуалните закони, съответно й е наложено 

дисциплинарно наказание на основание чл. 308, ал. 1, т. 3 от ЗСВ. 

Решението, постановено от дисциплинарният състав не е обжалвано и е 

влязло в сила. 

 

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

следните ПРЕПОРЪКИ на административния ръководител на 

Софийски градски съд: 

 

1. Да приложи настоящия акт към кадровото досие на съдия Златка 

Чолева;  

2. Да изисква справки на всяко тримесечие за общия брой дела, 

обявени от съдия Златка Чолева за решаване, и за сроковете, в които по 

тези дела са обявени крайни съдебни актове; 

3. Да предприеме необходимите мерки за оптимизиране на сроковете 

по приключване на делата от всички съдии във Въззивно отделение на 

Софийски градски съд, като в срок до 31.12.2012 г. по обявените за 

решаване дела бъдат постановени и вписани в книгите и електронната 

деловодна система съдебни актове; 

4. При неизпълнение на задълженията на съдиите по спазване на 

срока, посочен в т. 3 от настоящите препоръки, да упражни правомощията 

си по чл. 309, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗСВ, респективно инициира образуване на 

дисциплинарни производства за тези съдии – правомощие по чл. 312, ал. 1, 

т. 1 от ЗСВ, вр. с чл. 307 и сл. От ЗСВ; 

5. Да свика общо събрание на съдиите от Въззивно отделение на 

Софийски градски съд, на което: 

 - да се анализират причините за драстичните разлики в 

„ефективността” /съотношение между разгледани и приключили със 

съдебен акт дела/ на отделните съдии. 

 - да се сведат до знанието на съдиите посочените в акта препоръки и 

сроковете за тяхното изпълнение. 
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На основание 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт, 

административният ръководител да предприеме незабавни мерки по 

изпълнение на дадените препоръки. 

 

На основание чл. 58, ал. 4 от Закона за съдебната власт, 

административният ръководител на Софийски градски съд да уведоми 

главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за взетите 

мерки по изпълнението на дадените препоръки. След изтичане на срока по 

препоръка т. 3, административният ръководител да уведоми главния 

инспектор на ИВСС за постигнатите резултати. 

 

На основание чл. 58, ал. 3 от ЗСВ препис от Акта да се изпрати на 

административния ръководител на Софийски градски съд, на 

административния ръководител на Апелативен съд – София и на Висшия 

съдебен съвет. 

За съставения Акт за резултати от проверка да бъде уведомен 

жалбоподателят. 

 

 

ИНСПЕКТОР: 

 

н. и. и. ц.     /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 


