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      АКТ 

за извършена проверка по заповед № 126/01.09.2008 г. 
 

Ясен Тодоров - инспектор в Инспектората към ВСС, след като се 
запознах с материалите от проверката, установих следното: 
 Проверката е назначена със заповед № 126/01.09.2008г. на Главния 
инспектор при ИВСС въз основа на решение на комисията по правни въпроси 
към ВСС от 14.07.2008г.За проверяващ екип бяха определени инспектор Ясен 
Тодоров и експертите Димитрина Долапчиева и Сия Иванчова. 
 Задачите на проверката бяха следните: 
1.Проверка на начина на разпределение на делата  в СРС. 
2.Проверка поведението на и.д.председателя на СРС Николай Маджаров /във 
връзка с образувани от него дисциплинарни производства срещу съдии от 
СРС/. 
 Проверката беше извършена чрез запознаване на място в сградата на 
СРС с начина на разпределение на делата и лична беседа с г-н Николай 
Маджаров относно образуваните от него през 2007г. дисциплинарни 
производства срещу съдии от СРС. Бяха проведени и беседи със 
зам.председателите Георги Ушев и Стефан Кюркчиев. С помощта на 
маг.инж.Н. Б. беше свалена на електронен носител наличната информация за 
разпределението на делата през 2007г. и 2008г.в Наказателно отделение, 
Първо и Второ граждански отделения и Брачно отделение.Същата 
информация беше анализирана, при което беше констатирано следното: 

- Разпределението на делата в СРС се извършва въз основа на заповед № 
АС - 105/23.10.2007г. на и.д. председателя Николай Маджаров. 
Съгласно нея всички постъпващи дела се разпределят от 
ръководителите на отделенията чрез системата за разпределение на 
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делата на случаен принцип, разработена от Висшия съдебен съвет. При 
разделяне на дела, отделеното дело се разпределя чрез системата на 
същия състав, като по преценка на ръководителя на отделението в база 
данни „начална информация” му се отнема 1 брой от същия вид дела 
като отделеното. По същия начин се постъпва и когато дадено дело 
бъде върнато за ново разглеждане на същия състав или когато 
наказателно дело е върнато на СРП за отстраняване на процесуални 
нарушения. По преценка на ръководителите на отделения при очевидна 
неравномерност в разпределението на даден вид дела между съставите 
/над 10%/ се използват различните опции на системата с цел постигане 
на равен брой постъпления. При откриване на нов състав или при 
възобновяване разпределението на делата на състав, останал без 
титуляр, след достигане на средната висящност по всички видове дела с 
останалите състави, ръководителите на отделения ръчно да въвеждат 
„изкуствени бройки от всеки вид дела в базата данни „Начална 
информация” с уеднаквяване висящността между съставите. 
Намаляването на процента на разпределение на дела на определен 
състав се съгласува с председателя на съда. Протоколите от 
разпределянето на делата се разпечатват на хартиен носител най-малко 
веднъж седмично. 

- От анализа на информацията извлечена от компютрите, на които се 
извършва „случайното разпределение” се установи, че в наказателното 
отделение има големи разминавания в броя на НОХД и ЧНД на състав 
за 2007г. и 2008г. Почти няма разминавания в броя на АХ делата на 
състав. По - незначителни са разминаванията в брачното и двете 
граждански отделения. 

- Разминаванията в броя на делата на съставите в наказателното 
отделение се обясняват най-вече с факта, че почти не се прилага 
„случайното разпределение” в чистия му вид, т.е. не се използва 
опцията на системата за разпределение - „случаен избор”, а се 
използват най-вече опциите „избор с изключване”, „определен избор” 
или „по дежурство”.  

Причините са от различно естество и като примери за това са посочени 
по-долу: 

- При разпределянето на  наказателни дела с участието на 
непълнолетни, по информация на председателя на НК  съдия Георги 
Ушев, само определени състави в СРС – НК /14- ти състав, 19-ти 



състав, 94-ти състав, 101 –ви състав/ разглеждат този вид дела. 
Причината за това е , че и двамата съдебни заседатели по професия 
трябва да бъдат педагози. По тази причина се прилага спрямо тях 
„определен избор”.  

- При създаване на нов наказателен състав, по информация на 
председателя на НК  съдия Георги Ушев, няма възможност да бъде 
приложен случайният принцип на разпределение на делата спрямо 
този новосъздаден състав по причина, че на него се разпределят 
почти всички постъпващи дела до достигане натовареността на 
останалите състави в Наказателна колегия. 

- При съставите, по които дълго време не е имало титуляр и са се 
натрупали нерешени дела, или голяма част от тях са били за 
решаване, но поради поемането на състава от друг съдия поради 
принципа на неизменност на състава – чл. 258 от НПК, съдебното 
заседание трябва да започне отначало, на този състав първоначално 
не се разпределят дела, и се прилага „избор с изключване”. По тази 
причина този състав по броя на разпределените дела се различава от 
останалите състави, при които има редовно ежедневно разпределяне. 

- случай, поради който не може да бъде приложен случайният 
принцип на разпределение на делата  е при връщане на определено 
дело на прокуратурата за доразследване с определение за 
прекратяване от определен състав, при внасянето му отново в съда за 
разглеждане не се прилага случайното разпределение по причина, че 
делото трябва да бъде разгледано от състава, който го е върнал на 
прокуратурата и се прилага „определен избор”/делото е вече под друг 
номер и се внася като новообразувано/. Това се отчита като добра 
практика от събранието председателите на съдилищата, проведено 
през м.септември в Съдебната палата в гр. София.   

- Друг случай, поради който не може да бъде приложен случайният 
принцип на разпределение на делата председателят на НК визира и 
различните по обем и сложност дела, при които в системата на 
случайното разпределение не е отбелязана тази опция – обем и 
сложност. Ако бъде приложена системата на случайният принцип 
спрямо този вид дела е възможно да се разпределят „случайно”  само 
на един и същи състав, като едновременно с това му се разпределят и 
други, както на останалите състави дела. Трябва да се отбележи, че 
при насрочването на тези дела за разглеждането им в същия ден други 



дела не се  насрочват поради голямата продължителност на 
заседанията – по 7, по 8 понякога и по 10 часа.  Поради този 
недостатък на системата за случайно разпределение на делата, 
председателят на НК е принуден да отбелязва в дневник обемистите и 
сложните от фактическа и правна страна дела и разпределянето им 
на съответните състави. За сметка на това на този състав се 
разпределят по- малък брой дела, които не са с фактическа и правна 
сложност. 

- Системата на случайното разпределение на делата не се прилага при 
постъпващите дела на дежурните състави, които са 4 на брой. При 
тях един от дежурните състави разпределя на себе си и на 
останалите дежурни състави постъпилите дела по време на 
седмичното дежурство. Посочената за това причина от 
председателя на НК за този вид разпределяне е, че ако един дежурен 
съдебен състав разглежда НЧД например за хулиганство и като 
уличени са доведени 30 души/при футболните срещи/, то 
разпределящият делата за дежурните състави дежурен съдия има 
предвид това и се съобразява с последващото разпределение за деня.  
Това са дела – НЧД  за увеличаването срока за прилагане на 
принудителни медицински мерки – чл. 432 от НПК,  дела – НЧД за 
налагане на постоянна мярка за неоткланение „Задържане под 
стража”, по всички искания до съда в досъдебното производство, 
дела – НЧД за разпит пред съдия, дела – НЧД, по които дежурен съдия 
се произнася за разкриване на банкови сметки, по предложение от 
прокурора.Така че един дежурен състав по време на дежурството си 
може да разгледа 30 /тридесет/ броя НЧД, а в следващата седмица 
при дежурството си друг състав да получи 6 броя от този вид дела. 
Други причини, поради които се получава неравномерно разпределяне 
на НЧД на различните състави е, че точно определен състав е 
необходимо да разгледа новообразувано наказателно частно 
дело/НЧД/, поради подадена молба от осъден, с влязла в сила присъда, 
по която е възможна кумулация- /НЧД-то се разглежда от съдебният 
състав, който е постановил последната влязла в сила присъда/. Тук 
отново в системата са принудени да заложат „определен избор” за 
точно определен състав е необходимо да разгледа новообразувано 
наказателно частно дело/НЧД/, поради подадена молба от осъден за 
реабилитация. Тук съгласно чл. 433, ал.2 от НПК, когато лицето е 
осъдено с няколко присъди, компетентен е съдът, който е наложил 



най – тежкото наказание. Делата се разпределят на състава, който е 
постановил присъдата. По тази причина е и неравномерното 
разпределяне на НЧД на различните състави. 

- Други случаи, при които е необходимо и са принудени да бъде 
приложен „определен избор”, е когато има непълноти в постановена 
присъда и не е отбелязан напр. режима на изтърпяването на 
наказанието „лишаване от свобода”. Тук отново в системата са 
принудени да заложат „определен избор” за точно определен състав 
който е  необходимо да разгледа новообразувано наказателно частно 
дело/НЧД/, поради постановената от него присъда, за произнасяне на 
всички затруднения и съмнения,  свързани с тълкуването й по чл.414 
от НПК. 

- Така практически се установи, че има празноти в системата на 
случайният избор на разпределение на делата и реално не се 
прилага в  СРС – НК за делата от общ характер. Това, както 
установихме и отбелязахме по-горе, не се отнася за 
НАХД/наказателни административен характер дела/, макар че и при 
тях може да се отчете и да се различават по сложността си, както 
и НЧХД/наказателни частен характер дела/. При тези дела 
системата на случайното разпределение на делата реално се прилага 
и не може да се отрече нейната ефективност. 

- За разлика от НК, при дежурните състави на Гражданска колегия се 
прилага системата за случаен избор, като се използва опцията „избор 
по дежурство”. Причината за това е приблизително постоянното 
постъпване на граждански дела на дежурните състави. Предимно за 
разглеждане са обезпеченията на бъдещ иск. 

- По втората задача на проверката се установи, че със заповед № АС-
96/09.10.2007г. и.д.председателят на Софийския районен съд 
Н.Маджаров е разпоредил на статистиците в съда ежемесечно да 
извършват проверки по срочните книги и да му докладват за 
непостановени в тримесечен срок решения по граждански дела, респ. 
неизготвени мотиви по наказателни дела. Първият изготвен от 
статистиците доклад е съдържал данни за 33 съдии от СРС, 
нопостановили в горепосочения срок решения / респ. неизготвили 
мотиви/. С разпореждания от 29.10.2007г. г-н Маджаров е образувал 
дисциплинарни производства срещу всички тях. В определения им срок 
по-голямата част от съдиите са дали писмени обяснения за забавените 



си произнасяния. От някои от тях е видно, че се е касаело за деловоден 
пропуск – необявяване на решението в срочната книга. Друга част от 
съдиите са наваксали закъснението си и в дадения им в 
разпорежданията срок са изготвили съответните съдебни актове. Във 
всички тези случаи, с писмено разпореждане на г-н Маджаров върху 
началното разпореждане за образуване на дисциплинарните 
производства същите са прекратени и дори не са поставяни в личните 
досиета на магистратите. Единствено на съдия Димитър 
Асенов/починал/ е наложено дисциплинарно наказание „порицание” и 
дисциплинарната преписка е изпратена на Висшия съдебен съвет. С 
тези свои действия и.д.председателят на СРС е изпълнил задълженията 
си като административен ръководител съгласно чл.80 ал.1 т.1 и чл.310 
ал.1 вр.чл.307 ал.3 т.1 и 2 от ЗСВ. По този начин е дисциплинирал 
работата на съдиите и е спомогнал за решаването на делата в 
предвидените от закона срокове. Т.е. от заповед № АС-96/09.10.2007г. и 
образуваните впоследствие дисциплинарни производства е имало и 
продължава да има само положителен ефект. 

Въз основа на горните констатации ИВСС дава следните ПРЕПОРЪКИ: 

1. Тъй като при разпределението на делата при прилагане на системата 
на „случайния избор” ежедневно съставите в НК се изваждат от 
разпределението на делата, което считаме че допълнително 
затруднява прилагането на системата на „случайният избор”. 
Препоръката ни е на дежурните състави да бъдат разпределяни 
дела наравно с останалите състави и да не се изключват при 
разпределението. 

2. Разпределянето на дела на дежурните състави да бъде 
осъществявано от председателя на НК да се използва системата 
на случайното разпределение. 

3. Действително на повечето проверени от ИВСС места в страната 
системата на случайното разпределение на делата се прилага и 
работи ефективно, но това не може да се приеме за прилагането й  в 
наказателното отделение на СРС /съдът с най-много дела и най-
голямо натоварване в цялата страна/, по причини визирани по-горе. 
Поради това ИВСС предлага на „Комисията по професионална 
квалификация, информационни технологии и статистика” към  ВСС 
да прати за по-дълъг период от време  екип от специалисти /по 
възможност участвали в разработването на програмата за 



случайно разпределение/ в СРС, който  да наблюдава начина на 
разпределение на различните видове дела по състави, разпределението 
на НЧД на дежурните състави в НК, както и разпределението на дела 
- сложни от практическа и правна страна- с цел установяване на 
техническата възможност да бъде създадена опция в системата за 
случайно разпределение, която да е приложима за по-натоварените  
съдилища.   

 Копие от акта да се изпрати на: 
1.И.д.председателя на СРС г-н Н.Маджаров 
2.Комисията по правни въпроси към ВСС 
3.Комисията „Професионална квалификация, информационни 
технологии и статистика” към ВСС 
 
 
31.10.2008г.              Инспектор: 

     София              /Ясен Тодоров/ 
        

Експерти: 
                 

       /Сия Иванчова/ 
 
 
                /Д.Долапчиева/ 


