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В изпълнение на заповед № Ж-02-18/21.09.2016г., изменена със заповед 
№ Ж-02-18/28.11.2016г. на Главния инспектор на ИВСС, издадена на 
основание чл. 58, ал. 1 от Закона за съдебната власт по повод сигнал с вх. № 
Ж-02-18/16/09.06.2016г. от адвокат Ралица Негенцова - Председател на 
Висшия адвокатски съвет и адвокат Петър Китанов - Председател на 
Софийска адвокатска колегия.

В сигнала се изразява недоволство от сериозно забавяне в 
постановяването на съдебните решения от съдия Йорданка Ваклева, 
преместена със заповед на председателя на СРС в Наказателно отделение, 
като се изразяват и опасения за бъдещи проблеми. Сочат се забавяния при 
постановяване на съдебните актове и на други състави, както следва: 30 
състав, 37 състав, 40 състав, 45 състав, 50 състав, 52 състав, 56 състав, 59 
състав, 60 състав, 68 състав, 69 състав, 71 състав, 73 състав, 75 състав, 86 
състав и 123 състав.

Жалбоподателят възразява срещу системно нарушаване на изискванията 
за своевременно постановяване на съдебните актове от множество съдебни 
състави в СРС и настоява да се извърши нова извънредна проверка, която да 
установи истинските размери на забавянията на съдиите, допуснали 
просрочил, както и да се предприемат нужните ефективни мерки за 
преодоляване на причините за тези забави, създаване на нова организация в 
работата на съда и налагане на предвидените в закона наказания на 
виновните за извършените нарушения.

Проверката бе осъществена в Софийски районен съд в периода 
05.10.2016г. - 20.01.2017г. от инспектор Теодора Нинова, експерт Диана 
Иванова и експерт Мария Ангелова.

Обхватът на проверката включва просрочените съдебни актове, 
включително и необявените съдебни актове по граждански дела, по които не 
е постановен съдебен акт след изтичане на законоустановения срок по чл. 
235, ал.5 ГПК и по чл. 316 ГПК през периода 12.07.2011г. - 16.08.2016г. на 
съдиите от СРС - Любка Голакова, Александър Ангелов, Йоанна Генжова, 
Петя Стоянова, Методи Шушков, Николай Николов, Нели Маринова, Никола 
Попов, Йорданка Ваклева, Ангелина Боева, Аделина Андреева, Иванка 
Болгурова, Даниела Шанова, Емилиян Лаков, Мария Иванова-Ангелова, 
Даниела Стоева, Иванка Митева, както и актуална информация за дейността 
им, предоставена от ръководството на СРС към 10.01.2017г.

Метод на извършената проверка - непосредствена проверка на срочните 
книги и дела на всеки един от 17-те проверявани граждански съдии, анализ 
на документацията и на предоставените справки, индивидуални разговори с 
ръководството на СРС и с районни съдии.
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Източници на информация при извършване на проверката - на 
проверяващия екип бяха предоставени изготвените от ръководството на СРС 
справки, съобразно писма за информация и напомнителни писма - изх. № Ж- 
02-18/10.06.2016г., изх. № Ж-02-18/19.07.2016г., изх. № Ж-02-18/04.10.2016г. 
(вх. № 9004158/05.10.2016г. на СРС), изх. № Ж-02-18/01.11.2016г., изх. № Ж- 
02-18/07.11.2016г., изх. № Ж-02-18/22.12.2016г. (вх. № 9005620/22.12.2016г. 
на СРС) и изх. № Ж-02-18/13.01.2017г. по описа на ИВСС - справки за 
съдебните актове, включително и необявените съдебни актове по граждански 
дела, по които не е постановен съдебен акт след изтичане на 
законоустановения срок по чл. 235, ал. 5 ГПК и по чл. 316 ГПК, през периода 
12.07.2011г. - 16.08.2016г. на съдиите от СРС попадащи в обхвата на 
проверката и за постановени съдебни решения в периода след 16.08.2016г. до 
17.11.2016г., както и актуална информация към 10.01.2017г.; информация 
относно ранг, дата на встъпване в длъжност „съдия в СРС“ и дата, от която 
съответния съдия е председател на проверявания състав, информация за 
натовареност на всеки един от съдиите за проверявания период; извлечения 
от електронната деловодна система, заповеди, справки за ползван 
законоустановен отпуск и пр.

I. КОНСТАТАЦИИ:

През проверявания период /12.07.2011г. - 16.08.2016г./ и към момента на 
приключване на проверката 20.01.2017г. ръководителите на СРС и на 
гражданските отделения са както следва:

-Административен ръководител - председател на Софийски районен 
съд съдия Методи Лалов, назначен с решение на ВСС по протокол № 
50/22.11.2012 г. и встъпил в длъжност от 27.11.2012 г.

Заместник на административния ръководител - заместник- 
председател и ръководител на Първо гражданско отделение съдия Райна 
Мартинова, назначена с решение на ВСС по протокол № 41/16.07.2015 г., 
встъпила в длъжност от 22.07.2015 г.

- Заместник на административния ръководител - заместник- 
председател и ръководител на Второ гражданско отделение съдия Силвана 
Гълъбова, назначена с решение на ВСС по протокол № 9/18.02.2016 г., 
встъпила в длъжност от 01.03.2016 г.

- Заместник на административния ръководител - заместник- 
председател и ръководител на Трето гражданско отделение съдия Албена 
Ботева, назначена с решение на ВСС по протокол № 41/16.07.2015 г., 
встъпила в длъжност от 22.07.2015 г.

Съдиите от 1-во ГО на СРС, чиято работа се проверява съгласно 
заповедта на главния инспектор по подадения сигнал са Любка Емилова 
Голакова, Александър Емилов Ангелов, Йоана Милчева Генжова, Петя 
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Петкова Стоянова и Методи Тодоров Шушков. Съдебните състави в I-во ГО 
са както следва:

№
съст

ав
отдел

ение Име на съдия

1 24 1ГО НЕДА ЗАРКОВА
2 25 1ГО АЛБЕНА БОТЕВА
3 26 1ГО ХРИСТО КРАЧУНОВ
4 27 1ГО АТАНАС ДОДОВ
5 28 1ГО БОРИС ДИНЕВ
6 29 1ГО РАЙНА МАРТИНОВА

7
30 1ГО

СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА /предишен 
председател на състава ЛЮБКА ЕМИЛОВА 

ГОЛАКОВА/
8 31 1ГО ВАСИЛ ПЕТРОВ
9 32 1ГО МАРИЯ ЗАПРЯНОВА

10 33 1ГО ВАЛЕНТИН БОРИСОВ
11 34 1ГО ЕЛИ АНАСТАСОВА
12 35 1ГО РУМЯНА НАЙДЕНОВА
13 36 1ГО ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА
14 37 1ГО АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ АНГЕЛОВ
15 38 1ГО ИВАНИНА ПЪСТРАКОВА
16 39 1ГО ТАНЯ ПЛАХОЙЧЕВА
17 40 1ГО ЙОАНА МИЛЧЕВА ГЕНЖОВА
18 41 1ГО КЛАУДИЯ МИТОВА
19 42 1ГО ГЕРГАНА КИРОВА
20 43 1ГО ЕЛЕНА ШИПКОВЕНСКА
21 44 1ГО ПОЛИНА ХАДЖИМАРИНСКА

22
45 1ГО

ПАВЛЕТА ДОБРЕВА 
/предишен председател на състава ПЕТЯ 

ПЕТКОВА СТОЯНОВА/
23 46 1ГО ГЕОРГИ МУЛЕШКОВ
24 47 1ГО БИЛЯНА МАГДЕЛИНОВА СЛАВЧЕВА
25 48 1ГО ГЕОРГИ ЧЕХЛАРОВ
26 49 1ГО ДЕНИЦА ЦВЕТКОВА

27
50 1ГО

ЯНА ДИМИТРОВА 
/предишен председател на 

състава МЕТОДИ ТОДОРОВ ШУШКОВ/
28 51 1ГО МОНИКА ДОБРИНОВА
29 118 1ГО ДИМИТЪР ПЕТРОВ
30 120 1ГО ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА
31 124 1ГО ИВО ПЕТРОВ
32 125 1ГО ЗОРНИЦА ЕЗЕКИЕВА
33 127 1ГО ИВО ВЪТЕВ
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СЪДИЯ ЛЮБКА ЕМИЛОВА ГОЛАКОВА с ранг „съдия във ВКС и 
ВАС“ от 07.05.2015г. е встъпила в длъжност районен съдия на 07.12.2004г. 
Председател е на 30 състав, считано от 2009г.

За нуждите на проверката и на основание чл. 59 от ЗСВ бе изискана и 
предоставена информация с писмо на СРС изх. № 9002132/25.11.2016г., 
допълнена и коригирана /за 30 състав/ с писмо изх. № 105212/06.12.2016 г., 
съдържащи актуални данни, обобщени в табличен вид - Приложение № 1 - 
просрочени съдебни актове от 12.07.2011г. до 16.08.2016 г. и Приложение № 
2 - просрочени съдебни актове от 16.08.2017г. до 17.11.2016 г.

Посочената в таблиците забава в календарни дни по чл.235, ал.5 от ГПК 
е изчислена към датата на постановяване на съдебния акт, а където такъв 
липсва - към определената дата.

По години информацията е както следва:
От 12.07.2011 г. до 31.12.2011г.
Общ брой обявени за решаване дела - 393 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 17 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 76 бр.
За 2012 г.
Общ брой обявени за решаване дела - 182 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 28 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 154 бр.
За 2013 г.
Общ брой обявени за решаване дела - 166 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 16 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 150бр.
За 2014 г.
Общ брой обявени за решаване дела - 150 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 14 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 136 бр.
За 2015 г.
Общ брой обявени за решаване дела - 132 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 13 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 119 бр.
Обявени за решаване до 14.06.2016 г.
Общ брой обявени за решаване дела - 67 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК — 6 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 61 бр.

В периода 16.08.2016 г. - 17.11.2016 г. са постановени общо 86 бр. 
съдебни решения, подробно описани в Приложение №2/30 състав/.

Според предоставената обобщена информация с писмо изх. № 
108511/15.12.2016г. на СРС, данните от приложение № 1 и приложение № 2 
за съдия Любка Голакова са следните:
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А. Дела c постановен съдебен акт за периода до 16.08.2016г. 
(Приложение №1):

-Забава от 1 ден до 180 дни - 70 бр.
-Забава от 181 дни до 360 дни - 222 бр.
-Забава над 361 дни - 162 бр.
Б. Дела без постановен съдебен акт към 16.08.2016 г. (Приложение №1):
-Забава от 1 ден до 180 дни - 56 бр.
-Забава от 181 дни до 360 дни - 29 бр.
-Забава над 361 дни - 71 бр.
В. Дела с постановен съдебен акт за периода 16.08.2016 - 17.11.2016 г. 

(Приложение №2):
-Забава от 1 ден до 180 дни - 2 бр.
-Забава от 181 дни до 360 дни - 14 бр.
-Забава над 361 дни - 70 бр.
Информацията за просрочените съдебни решения над 1 година по 

състави, съобразно Приложение №1 (12.07.2011г. - 16.08.2016 г.) и
Приложение №2 (16.08.2016г. - 17.11.2016 г.), по справка на СРС изх. № 
2189/09.01.2017 г. на СРС, за съдия Любка Голакова - 30 състав, е следната:

А. Дела с постановен съдебен акт за периода (Приложение №1):
-Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 24 бр.
-Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 27 бр.
-Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 33 бр.
-Забава от 631 до 720 дни (до 2 години) - 21 бр.
-Забава от 721 до 810 дни (до 2 години и 3 месеца) - 29 бр.
-Забава от 811 до 900 дни (до 2 години и 6 месеца) - 15 бр.
-Забава от 901 до 990 дни (до 2 години и 9 месеца) - 9 бр.
-Забава от 991 до 1080 дни (до 3 години) - 3 бр.
-Забава от 1081 до 1170 дни (до 3 години и 3 месеца) - 2 бр.
Б. Дела без постановен съдебен акт към 16.08.2016 г. (Приложение №1):
-Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 29 бр.
-Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 47 бр.
-Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 15 бр.
-Забава от 631 до 720 дни (до 2 години) - 11 бр.
-Забава от 721 до 810 дни (до 2 години и 3 месеца) - 10 бр.
-Забава от 811 до 900 дни (до 2 години и 6 месеца) - 26 бр.
-Забава от 901 до 990 дни (до 2 години и 9 месеца) - 1 бр.
-Забава от 1171 до 1260 дни (до 3 години и 6 месеца) - 1 бр.
В. Дела с постановен съдебен акт за периода (Приложение №2):
-Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 3 бр.
-Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 18 бр.
-Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 13 бр.
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-Забава от 631 до 720 дни (до 2 години) - 11 бр.
-Забава от 721 до 810 дни (до 2 години и 3 месеца) - 4 бр.
-Забава от 811 до 900 дни (до 2 години и 6 месеца) - 16 бр.
-Забава от 901 до 990 дни (до 2 години и 9 месеца) - 4 бр.
-Забава от 991 до 1080 дни (до 3 години) - 1 бр.

По отношение на постъпили и свършени частни граждански дела в 
закрити съдебни заседания, данните предоставени от СРС за периода на 
проверката, за делата на доклад на съдия Любка Голакова, са както следва:

2011г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 59 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 805 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 674 бр.
2012г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 190 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 716 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 790 бр.
2013г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 116 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 640 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 727 бр.
2014г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 29 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 723 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 629 бр.
2015г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 123 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 651 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 85 бр.
До 30.06.2016г,
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 489 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 307 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 72 бр.

От гражданските дела с просрочени съдебни актове, бяха проверени 
следните предоставени дела на доклад на съдия Любка Голакова:

Гр. дело № 3584/2011г. е образувано на 28.01.2011г. по обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 79, във вр. с чл. 92 ЗЗД, с цена 
на иска 4810.00 лв. С разпореждане от 21.02.2011г. са дадени указания на 
ищеца, изпълнени с молба от 03.05.2011г. След уточняване по ИМ и частично 
прекратяване на производството с влязло в сила определение от 12.04.2012г., 
с разпореждане в з.з. по чл. 131 ГПК от 12.04.2012г. препис от ИМ е изпратен 
на ответника за отговор. Разпореждането е връчено на ответника на
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11.06.2012г., а отговор е получен на 09.07.2012г. С определение в з.з. от 
21.12.2012г. по чл. 140 ГПК (след повече от пет месеца) съдът е насрочил 
делото за 22.04.2013г. Проведени са 3 съдебни заседания по доказателствата - 
22.04.2013г., 01.10.2013г. и 11.03.2014г., когато са приключени устните 
състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение. Решението е 
постановено на 16.08.2016г. (след две години и пет месеца). Към момента на 
проверката е изпратено повторно съобщение на ищеца на посочения адрес.

Гр. дело № 2714/2012г. е образувано на 20.01.2012г. по обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 274, ал. 1, т. 1 КЗ и чл. 86, ал. 1 
ЗЗД, с цена на иска 7261.92 лв. След първоначално уточняване на ИМ, 
разпореждането по чл. 131 ГПК е от 25.06.2012г. Писмен отговор е депозиран 
на 10.08.2012г. С определение в з.з. от 06.03.2013г. (след повече от шест 
месеца), съдът е насрочил делото за 14.05.2013г. Проведени са 2 съдебни 
заседания по доказателствата - 14.05.2013г. и 14.10.2013г., когато е 
приключено съдебното дирене, даден е ход на устните състезания и съдът е 
обявил, че ще се произнесе с решение. Решението е постановено на 
04.07.2016г. (след повече от две години и три месеца) и страните са 
уведомени на 14.07.2016г. и на 25.07.2016г.

Гр. дело № 12587/2013г. е образувано на 25.03.2013г., изпратено по 
подсъдност от PC-Елин Пелин. С определение от 18.06.2013г. по чл. 140 ГПК 
(близо три месеца след образуването му) съдът е насрочил о.с.з. на 
14.10.2013г., когато е съставен писмен доклад по делото по заведения 
установителен иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК за консумирана ел. 
енергия. Следващото о.с.з. на 10.12.2013г. е било пренасрочено с 
разпореждане от 12.12.2013г. на съдия Голакова - за 07.04.2014г., когато са 
приключени устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение. Решението е постановено на 25.08.2016г. (след повече от две 
години и четири месеца). Към момента на проверката е изпратено повторно 
съобщение до ищеца.

Гр. дело № 31124/2012г. е образувано на 27.06.2012г. по отрицателен 
установителен иск с правна квалификация чл. 124, ал. 1 ГПК за консумирана 
топлинна енергия, с цена на иска 2113.63 лв. С разпореждането от 
28.06.2012г. са дадени указания на ищците, изпълнени с молби от 
02.07.2012г. и от 18.07.2012г. С определение в з.з. от 25.07.2012г. съдът е 
допуснал обезпечение на предявения иск на основание чл. 389 ГПК. С 
разпореждане в з.з. по чл. 131 ГПК от 25.07.2012г/препис от ИМ е изпратен 
на ответника за отговор. По допълнително подадена молба с искане за 
допускане на нови обезпечителни мерки, съдът се е произнесъл с 
определение от 03.08.2012г., с което същата е оставена без уважение. 
Отговор на ИМ е депозиран на 27.08.2012г. и с определение в з.з. от 
22.03.2013г. (след повече от шест месеца) съдът е насрочил делото в о.с.з. за 
18.06.2013г., когато е съставен писмен доклад по делото и за събиране на 
доказателства заседанието е отложено за 14.10.2013г. В това съдебно 
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заседание е приключено съдебното дирене, даден е ход на устните състезания 
и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение. Решението е постановено на 
12.07.2016г. (след близо две години и девет месеца), за което страните са 
уведомени през м. юни и м. август 2016г.

Гр. дело № 33732/2012г. е образувано на 16.07.2012г. по жалба по реда 
на чл. 11, ал. 4 ППЗСПЗЗ. С разпореждане от 08.08.2012г. съдът е насрочил 
делото в о.с.з. за 26.11,2012г., за която дата е указано да се уведомят страните 
и кмета на район Банкя, допусната е и СТЕ с формулирани задачи, 
определено е ВЛ и размера на депозита. Съдебното заседание на 26.11.2012г. 
е отложено по доказателствата за 05.03.2013г., отложено по доказателствата 
за 13.05.2013г., когато отново е отложено по доказателствата за 05.11.2013г. 
Това съдебно заседание отново е отложено за 11.02.2014г., като е дадена 
възможност на ВЛ да се яви за приемане на заключението. В съдебно 
заседание на 11.02.2014г. е приключено съдебното дирене, даден е ход на 
устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение. 
Решението е постановено на 21.09.2016г. (след две години и седем месеца). 
Влязло е в сила на 24.10.2016г. видно от положения печат и е издаден ИЛ 
съгласно чл. 406, ал. 3 ТПК.

Информацията от извършената на 10.01.2017г. по срочните книги на 30 
състав проверка на произволно избрани дела с най-големи просрочил при 
постановяване на съдебния акт / над 2 години и 10 месеца/, е следната:

Гр. дело № 24151/2011г. - В о.с.з. на 04.03.2013г. делото е разгледано 
от съдия Голакова и е обявено за решаване. При извършената на 10.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
забавата е в размер на три години, девет месеца и 5 дни след приключване 
на устните състезания и изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело 
е при съдията за постановяване на съдебния акт, но бе изискана 
допълнително деловодна разпечатка за движението му, според която данните 
по делото са следните: образувано е на 07.06.2011г. по предявени 
облигационни искове и е разпределено на доклад на съдия Любка Голакова. 
Проведени са две закрити разпоредителни заседания на 04.07.2011г. и на 
17.04.2012г., както и две о.с.з. - на 13.03.2012г., когато делото е оставено без 
движение и на 04.03.2013г., когато е приключило съдебното дирене и съдът е 
обявил, че ще се произнесе с решение.

Гр. дело № 10651/2012г. - В о.с.з. на 22.04.2013г. делото е разгледано 
от съдия Голакова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който са 
уважени обективно съединените искове с правна квалификация чл. 415, ал. 1 
ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1, пр. 1-во ЗЗВ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД за консумирана 
топлинна енергия, е обявен в срочната книга на 15.07.2016г., три години, 
един месец и 22 дни след приключване на устните състезания и изтичане на 
едномесечния срок;
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Гр. дело № 32655/2011г. - В о.с.з. на 20.05.2013г. делото е разгледано 
от съдия Голакова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е уважен 
предявения осъдителен иск с правна квалификация чл. 231, ал. 1 КЗ за сумата 
2820.00 лв., заедно със законната лихва върху сумата до окончателното 
изплащане на основание с чл. 86, ал. 1 ЗЗД, във вр. с чл. 213, ал. 1 КЗ, е 
обявен в срочната книга на 19.07.2016г., три години и 29 дни след 
приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 25923/2009г. - В о.с.з. на 09.07.2013г. делото е разгледано 
от съдия Голакова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който са 
отхвърлени обективно съединени искове с правно основание чл. 124, ал. 1 
ГПК за установяване собственост на реална част от имот в гр. Банкя, е обявен 
в срочната книга на 27.06.2016г., две години, десет месец и 17 дни след 
приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 32545/2012г. - В о.с.з. на 11.06.2013г. делото е разгледано 
от съдия Голакова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е 
отхвърлен предявения иск с правна квалификация чл. 274, ал. 1, т. 1 КЗ за 
сумата от 366.00 лв., представляваща заплатено застрахователно обезщетение 
за ПТП, е обявен в срочната книга на 20.05.2016г., две години, десет месец и 
8 дни след приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния 
срок.

С оглед констатираната прекомерно голяма забава при постановяване на 
съдебните актове на състава, на 11.01.2017г. бяха проверени допълнително 
по срочните книги и следните дела:

Гр. дело № 18570/2011г. - В о.с.з. на 05.11.2013г. делото е разгледано 
от съдия Голакова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който по жалба 
на ищеца на основание чл. 14, ал. 7 ЗСПЗЗ е отменено решение на ОС”ЗГ”- 
Панчарево, е обявен в срочната книга на 28.09.2016г., две години, девет 
месеца и 22 дни след приключване на устните състезания и изтичане на 
едномесечния срок;

Гр. дело № 62333/2010г. - В о.с.з. на на 11.02.2014г. делото е разгледано 
от съдия Голакова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е 
отхвърлен предявения установителен иск за правото на строеж, с правно 
основание чл. 124, ал. 1 ГПК, е обявен в срочната книга на 01.11.2016 г., две 
години, седем месеца и 20 дни след приключване на устните състезания и 
изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 11275/2011г. - В о.с.з. на 17.02.2014г. делото е разгледано от 
съдия Голакова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е признато 
за установено по предявените обективно съединени искове с правна 
квалификация чл. 124, ал. 1 ГПК и чл. 240, ал. 1 ЗЗД, чл. 240, ал. 2 ЗЗД и чл. 
86, ал. 1 ЗЗД задължение по договор за кредит, е обявен в срочната книга на 
19.08.2016 г., две години, пет месеца и 1 ден след приключване на устните 
състезания и изтичане на едномесечния срок;
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Гр. дело № 28407/2011г. - В о.с.з. на 17.02.2014г. делото е разгледано от 
съдия Голакова и е обявено за решаване. Съдебният акт, е който е отхвърлен 
иск с правна квалификация чл. 240, ал. 1 ЗЗД за сумата 7000.00 лв. 
претендирана на основание сключен между страните договор за заем, 
оформен със запис на заповед, е обявен в срочната книга на 19.08.2016 г., две 
години, пет месеца и 1 ден след приключване на устните състезания и 
изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 48341/2011г. - В о.с.з. на 10.03.2014г. делото е разгледано от 
съдия Голакова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който са 
отхвърлени обективно съединени искове с правна квалификация чл. 79, ал. 1, 
пр. 2-ро ЗЗД за заплащане на обезщетение по договор за строителство, 
оформен с нотариален акт за учредяване право на строеж, е обявен в 
срочната книга на 01.11.2016 г., две години, шест месеца и 20 дни след 
приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок.

В отговор на писмо от ИВСС с изх. № Ж-02-18/22.12.2016 г., с писмо на 
СРС изх. № 9000060/12.01.2017г., постъпило в ИВСС - вх.№ КЖ-02- 
18/16/13.01.2017г., са предоставени данни за 17-те проверявани съдии. 
Информацията за съдия Голакова е следната:

Причини за допуснатите просрочия на съдебните решения, наличие на 
здравословни или други лични проблеми за периода на проверката - от 
12.07.2011 г. /или от встъпването в длъжност на състава/- до 2016 г.:

Посочени са здравословни причини поради преумора и нездравословен 
начин на живот, за което са приложени 6 бр. амбулаторни листове - 4 бр. за 
2013г., 1 бр. за 2014г. и 1 бр. за 2016г., ведно с приложенията към тях. Съдия 
Райна Мартинова - зам. председател и ръководител на I-во ГО е отбелязала, 
че не е била запозната със здравословното състояние на съдия Голакова /стр. 
9 от писмото от 13.01.2016г на СРС/. Отбелязяно е, че данните са посочени от 
съдия Г олакова.

Информация за времето, през което съдията е бил в законоустановен 
отпуск /по болест, платен, неплатен и пр./ за периода на проверката от 
12.07.2011 г. /или от встъпването в длъжност на състава/ - до 2016 г.:

През периода на проверката, според Приложение № 1.2, съдия Голакова 
е ползвала общо 225 дни законоустановен отпуск. От тях 23 дни е отсъствала 
по болест /за периода 27.02.2013г. - 06.06.2016г./ - 6 дни през 2013г., 4 дни 
през 2014г., 8 дни през 2015г. и 5 дни през 2016г. За останалите общо 202 
дни, председателят на 30 състав е ползвала годишен отпуск - за периода от 
22.08.2011г. до 01.11.2016г.

Няма данни за образувано дисциплинарно производство или наложено 
дисциплинарно наказание за допуснати просрочия при постановяване на 
съдебните актове, за периода на проверката от 12.07.2011г. /или от 
встъпването в длъжност на състава/- до 2016г.
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Няма данни за обжалване на отказ за образуване на дисциплинарно 
производство по смисъла на чл. 310, ал. 5, т. 2 ЗСВ за същото нарушение и за 
образувано наказателно производство по смисъла на чл. 310, ал. 4 ЗСВ за 
същото нарушение.

Натовареността на съдия Голакова за 2012г. е както следва:
Останали несвършени дела от предходен период на съдията - 531 бр.; 

новообразувани дела на съдията - 1071 бр.; свършени дела на съдията 1083 
бр.; процент свършени дела спрямо новите постъпления на съдията 101.12%; 
общо дела за разглеждане 1602 бр.; процент свършени дела спрямо всички 
постъпления на съдията 67.60%; общо постъпления за отделението 31269 бр.; 
процент постъпления за разглеждане от съдията спрямо всички в отделението 
5.12 %; общо свършени дела в отделението 30854 бр.; процент свършени дела 
от съдията спрямо всички в отделението 3.51%; общ брой дела за 
разглеждане в отделението 40577 бр.

Обобщените данни, отразяващи натовареността на съдия Голакова 30-ти 
състав от 2013г. до 2016г. включително, съобразно предоставената справка:

Любка Голакова, 30 състав, I ГО
2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

* Висящи дела останали от предходен 
период на същия съдия 1.

521 548 698 946

* Висящи дела от предходен период от 
друг съдия-докладчик на същия състав 2.

няма няма няма няма

Новообразувани дела 3. 996 978 665 443

Свършени дела 4. 969 828 417 672

% свършени дела спрямо новите 
постъпления за съдията (нови дела към 
свършени) 5.

97,29
(4:3)

84,66 62,71 151.69

Общо за разглеждане дела (нови и 1517 1526 1363 1389
несвършени от минал период) 6. (1+3)

% свършени дела спрямо всички 
постъпления за съдията (всички свършени 
дела към всички дела за разглеждане) 7.

63,88
(4:6)

54,26 30,59 48.38

Общо постъпления за отделението по 
материя ГО 8.

27 126 29 114 37 993 37 433

% постъпления за разглеждане от 
съдията спрямо всички в 
отделението 9.

5,59
(6:8)

5,24 3,59 3.71

Общо свършени дела в отделението по 
материя ГО 10.

26 738 30 316 35 975 32 452
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% свършени дела от съдията спрямо 
всички в отделението / /

3,62
(4:10)

2,73 1,16 2.07

Фактическа и правна сложност на разгледаните дела на съдията за 
периода на проверката 2011г. - 2016г.

Видно от проверените в хода на настоящата проверка граждански дела, 
съдия Голакова е разглеждала разпределените й дела, образувани по 
обективно съединени искове с правна квалификация, чл. 274, ал. 1, т. 1 КЗ и 
чл. 86, ал. 1 ЗЗД; чл. 79, във вр. с чл. 92 ЗЗД; отрицателни установителни 
искове по чл. 124, ал. 1 ГПК за консумирана топлинна и електрическа 
енергия; жалби по ЗСПЗЗ, облигационни искове по сключени договори с 
финансови институции.

Съгласно представената подробна информация в Приложение № 1 - 
просрочени решения на състава, от общо 696 просрочени съдебни актове, 437 
бр. са с „индекс 800“ - установителни искове за право/правоотношение; 
установителни искове за факти; установителни искове за нищожност на 
съдебно решение; искове за установяване съществуване на вземане по 
издадена заповед за изпълнение - чл. 124 ГПК, чл. 415 ГПК, чл. 422 ГПК, чл. 
424 ГПК, чл. 439 ГПК- в голямата част за неплатена топлинна или 
електрическа енергия; 138 бр. са с „индекс 200“ - облигационни искове за 
права или правоотношения, породени или отнасящи се по договор, 
едностранна сделка, по реда на ЗЗД; 74 бр. с „индекс 210“ - искове по КЗ 
(отм.); 54 бр. с „индекс 300“ - вещни искове по реда на ЗС, ЗКИР, ЗСПЗЗ и 
др.

Качество на постановените съдебни актове според резултата от 
инстанционния контрол - резултати от върнати обжалвани граждански дела 
на съдията, за периода на проверката 2011 Г.-2016 г. :

Общо обжалвани решения за 2011г. - 37, за 2012г. - 71 бр., за 2013 г. - 
57 бр., за 2014г. - 55 бр., за 2015г. - 31 бр. и за 2016г. - 38 бр., от които:

- решения изцяло оставени в сила за 2011г. - 24 бр.; за 2012г. - 44 бр.; за 
2013г. - 36 бр.; за 2014г. - 37 бр.; за 2015г. - 25 бр.; за 2016г. - 23 бр.;

- изцяло отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново разглеждане - 
за 2011 г. - 5 бр., за 2012г. - 4 бр., за 2013г. - 5 бр., за 2014г. - 6 бр., за 2015г. 
- 0 бр. и за 2016г. - 0 бр.;

- изцяло отменени или обезсилени поради невиновно поведение на съда 
- за 2011г. - Збр., за 2012г. - 4 бр., за 2013г. - 3 бр., за 2014г. - 0 бр., за 2015г. 
- 1 бр. и за 2016 г. - 9 бр.;

- оставени в сила в една част. Отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или не 
за ново разглеждане в друга част - за 2011г. -4 бр., за 2012г. - 15 бр., за 2013г. 
- 13 бр., за 2014г. - 10 бр., за 2015г. - 0 бр. и за 2016г. - 1 бр.;
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- оставени в сила в една част, отменени или обезсилени в друга част 
поради невиновно поведение на съда: за 2011г. - 1 бр., за 2012г. - 4 бр., за 
2013г. - 0 бр., за 2014г. - 2 бр., за 2015г. - 1 бр. и за 2016г. - 4 бр.;

- отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на материалния 
или процесуалния закон, върнати или не за ново разглеждане в друга част; 
отменени или обезсилени в друга част - за периода 2011г. - 2016г. - 0 бр.;

- оставени в сила в една част; отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или не 
за ново разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга част 
поради невиновно поведение на съда - за периода 2011г. - 2016г. - 0 бр.

- потвърдени или недопуснати до касационно обжалване в една част. 
Отменени, обезсилени или нищожни в друга част. Отменени или обезсилени 
в трета част, по обективни причини - за периода 2011г. - 2016г. - 0 бр.

Данните за дежурствата на председателя на 30 състав и натовареността 
на заседателния график на съдията, за периода на проверката 2011г.-2016г. 
съгласно Приложение № 5 са следните:

1. Дежурства в „междинна архива” за 2012 г. са 5 бр. - през м. януари, м. 
април, м. юли, м. октомври и м. декември ; за 2013 г. няма данни; за 2014 г. - 
4 бр. - през м. март, м. юни, м. септември м. декември; за 2015г. - 4 бр. през 
три месеца и за 2016г. - няма данни.

За периода на 2011г. и 2013г. не са предоставени писмени данни, а по 
информация на ръководството на гражданските отделения, съдиите са давали 
дежурство в междинна архива, по същия ред и със същата честота. Съгласно 
заповед № АС-226/12.11.2015г., от месец декември 2015г. не са давани 
дежурства в междинна архива по този ред.

2. Дежурства за произнасяне по молби за допускане на обезпечения на 
бъдещи искове и по молби за разкриване на банкови тайни, по години както 
следва:

- за периода 31.10.2011г. - 31.12.2011г. - едно седмично дежурство - 
ноември- декември;

- за 2012г. - шест седмични дежурства през два месеца;
- за 2013г. - шест седмични дежурства през два месеца;
- за 2014г. - пет седмични дежурства през два и три месеца;
- за 2015г. - пет седмични дежурства през два и три месеца;
- за 2016г. - две седмични дежурства през три месеца.

Следва да се посочи по отношение на дежурствата на проверяваните 17 
съдии, че графиците за дежурствата на всички граждански съдии са 
изготвяни от заместник - председателите на трите граждански отделения, 
като продължителността им е една седмица, по отделения както следва:

- в I ГО по дежурство са разглеждани молби за обезпечение на бъдещ 
иск и молби за разкриване на банкова тайна;
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- във II ГО по дежурство са разглеждани искания за разкриване на 
банкова тайна и съдебни поръчки, свързани с връчване на съдебни книжа по 
реда на ГПК.

- в III ГО по дежурство са разглеждани молбите по чл.6 от СК, чл. 29 
ГПК, чл. 49, чл.51 и чл. 52 от ЗН.

3. Натовареност на заседателния график
Проведените съдебни заседания и разгледаните дела от 30 състав, ГО, 

СРС за периода от 12.07.2011 г. до 31.08.2016 г.:
Месец Брой открити с.з. / година Брой разгледани дела в о.с.з./год.

2011- 2012- 2013 -2014- 2015- 2016 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016

Януари - 0 1 0 0 1 - 0 1 0 0 5
февруари - 7 5 5 5 4 - 72 38 43 51 41
Март - 6 6 6 4 4 - 47 55 62 44 34
Април - 3 3 5 4 2 - 25 30 46 46 20
Май - 5 5 7 4 3 - 55 44 62 41 26
Юни - 4 2 2 1 2 - 36 15 16 2 11
Юли 2 2 2 3 3 0 15 17 20 11 29 0
Август 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
септември 0 2 2 1 0 0 0 12 14 12 0 0
октомври 7 5 5 5 4 0 63 37 48 38 42 0
ноември 8 6 6 5 5 0 82 54 41 39 41 0
декември 4 1 4 2 3 0 29 2 16 18 18 0
Общо за 
периода

21 41 41 41 33 16 189 357 322 347 314 137

Поощрения и/или наказания, прилагане на мярката по чл. 327 ЗСВ на 
съдията, за периода на проверката 2011 г. - 2016 г.:

Съдия Голакова не е била поощрявана и не й е налагано дисциплинарно 
наказание за периода на проверката, въпреки че е била направена такава 
препоръка при извършената последна комплексна планова проверка: В 
изготвения в изпълнение на Заповед № 1111-01- 88/23.09.2014г. и Заповед № 
ПП-01-88/13.03.2015г. на главния инспектор на ИВСС акт за резултатите от 
извършена планова проверка в Софийски Районен съд I-во Гражданско 
отделение и състави от 80-87 включително на Ш-то Гражданско отделение, за 
периода от 01.01.2012г. - 31.12.2013г., от екип инспектор Светлана 
Бошнакова, експерт Атанас Попов и експерт Христо Панев е констатирано 
сериозно забавяне по движението на делата, тяхното насрочване и 
значително забавяне при постановяване на съдебните актове. Обоснован е 
извод за необходимост от разработване на индивидуален план за работа от 
административното ръководство и е посочена необходимост от ангажирането 
и на дисциплинарната отговорност на съдия Любка Голакова с оглед 
тежестта на нарушенията.
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Председателят на СРС не е предприел дисциплиниращи мерки, 
съобразно дадената от ИВСС препоръка.

Наред с това се установи, че на 13.02.2012 г. съдия Любка Голакова е 
отличена от председателя на Софийски районен съд с грамота и почетен знак, 
„с благодарност за положените усилия за издигане авторитета на 
правосъдието в България.“

Действия за преодоляване на констатираните нарушения за съдията, за 
периода на проверката 2011 г. - 2016 г.-

Председателят на СРС е издал следните заповеди на основание чл. 80, 
ал.1,т.1 ЗСВ:

1. Със заповед АС-148/16.10.2014г. и с оглед осигуряване движението и 
разглеждането на делата, разпределени на съдия Любка Голакова- 30 състав, 
е възложено на съдия Весела Живкова-Офицерска, считано от 16.10.2014г. до 
31.10.2014г. да насрочи делата по реда на чл. 140 ГПК - 67 броя дела /за 
точност е посочено, че насрочването включва - определяне на правната 
квалификация на предявените искове и произнасяне по направените 
доказателствени искания на страните/;

1. Със заповед АС-139/31.07.2015г. във връзка с препоръките, дадени с 
акта за резултатите от КПП на ИВСС, подписан от инспектор Светлана 
Бошнакова, за проверявания период 2012г. -2013г., с оглед осигуряване 
движението и разглеждането на делата в разумни срокове е наредено 
ръководителят на I ГО да спре разпределението на нови дела на съдия Любка 
Голакова - 30 състав, за периода 03.08.2015г. - 31.10.2015г., включително и 
частните производства, образувани във връзка с издадените от съдия 
Голакова заповеди по чл. 410 и чл. 417 ГПК. Възложено е съдия Голакова да 
изготви в срок до 15.08.2015г. индивидуален план за работа за постановяване 
на съдебните решения, а на ръководителя на I ГО да извършва ежемесечна 
проверка на изпълнението на плана;

2. Със заповед АС-179/30.09.2015г., във връзка с доклад на 
ръководителя на I ГО, е наредено в посочените срокове до 30.11.2015г., до 
31.12.2015г., до 31.01.2016г. и в срок до 31.03.2016г. да изготви и постанови 
съдебните актове по обявените за решаване дела в периода от края на м. 
декември 2013г. до края на м. юни 2015г.;

3. Със заповед № АС-227/12.11.2015г. е разпоредено на съдия Голакова 
да се разпределят само дела с правно основание чл. 422 ГПК, а останалите й 
дела са възложени за разглеждане от председателите на 140 състав и 141 
състав със заповеди № АС-137/31.07.2015г. и АС-138/31.07.2015г.;

4. Със заповед № АС-204/01.07.2016г. с оглед драстичните забавяния 
при разглеждане и решаване на делата в разумни срокове и безрезултатността 
на приложените до момента мерки за преодоляване на забавянията, съдия 
Любка Голакова е спряна от разпределение, считано от 04.07.2016г. /и до 
момента на проверката не е включена в разпределението/, като е наредено 
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ежемесечно деловодителят на състава да изготвя отчет на постановените 
решения, който да докладва на съдия Мартинова - ръководител на I ГО.

5. Със заповед № АС-209/01.07.2016г., е наредено считано от 
04.07.2016г. съдия Силвия Хазърбасанова да поеме председателстването на 
30 състав при I ГО.

Данни за ангажираността в изпълнението на други служебни задачи 
извън основната дейност на СРС- за съдията, за периода на проверката 2011 
г. -2016г. -

Посочена е работата със стажант-юристи, като е подчертано, че не 
всички съдии от СРС, а само желаещите работят с тях. Не се сочи какъв е 
точният брой обучавани стажанти, поради това, че не е водена такава 
статистика в СРС.

В информацията е отбелязано и обстоятелството, че съдия Голакова до 
2012г. е била ръководител на Стажантска програма Fulbright, с необходимото 
отделено време за изпълнение на дейностите по програмата. Информацията 
е предоставена от съдия Голакова.

Данни за обективното състояние на съответния орган на съдебната власт:
Според предоставената информация, данните за периода м. 04.2016г. - 

м. 12.2016 г. от Системата за индивидуална натовареност на съдиите (СИНС 
в коефициенти) са следните:

Обща натовареност на гражданските съдии в СРС - 179.47;
Индивидуалната натовареност на съдия Любка Голакова - 85.69;
Обща и индивидуална натовареност спрямо отделението по материя
85 .69 натовареност на съдия Любка Голакова към 161.12 натовареност на 

1ГО.
В края на проверката бе представена актуална информация за 

просрочените, непостановени съдебни решения /дела обявени за решаване, 
по които към 10.01.2017 г. няма съдебно решение след изтичане на законовия 
срок/.

Общ брой просрочени решения без постановен съдебен акт на съдия 
Любка Голакова към 10.01.2017 г. - 126 бр.

Обобщените данни за просрочените съдебни решения по дела, обявени 
за решаване преди 31.08.2016г., по които няма постановен акт към 
10.01.2017г. - 126 броя, са както следва:

- Забава от 121 до 180 дни (до 9 месеца) - 5 бр.
- Забава от 181 до 360 дни (до 1 година) - 50 бр.
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 25 бр.
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 5 бр.
- Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 21 бр.
- Забава от 631 до 720 дни (до 2 години) - 12 бр.
- Забава от 721 до 810 дни (до 2 години и 3 месеца) - 4 бр.
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- Забава от 991 до 1080 дни (до 3 години) - 3 бр.
- Забава от 1351 до 1440 дни (до 4 години) - 1 бр.

Приложение: справка на СРС изх. № 4396/16.01.2017 г. и справка в 
табличен вид с просрочените дела на състава - приложение към писмо вх. № 
КЖ-02-18/16/13.01.2017г. по описа на ИВСС.

През 2016г. със заповед на председателя на СРС съдия Любка Голакова е 
била спряна от разпределение на гр. дела, считано от 04.07.2016г. до момента 
на проверката, през който период е постановила 138 решения, /приложение: 
писмо изх. № 5175/18.01.2017 г. на СРС/

СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ АНГЕЛОВ с ранг “съдия в ОС“ е 
встъпил в длъжността районен съдия на 02.10.2013г. Председател е на 37 
състав, командирован считано от 03.07.2013г.

За нуждите на проверката и на основание чл. 59 от ЗСВ бе изискана и 
предоставена информация с писмо на СРС изх. № 9002132/25.11.2016г., 
допълнена и коригирана /за 37 състав/ с писмо изх. № 105246/06.12.2016 г., 
съдържащи актуални данни, обобщени в табличен вид - Приложение № 1 - 
просрочени съдебни актове от 12.07.2011г. до 16.08.2016 г. и Приложение № 
2 - просрочени съдебни актове от 16.08.2017г. до 17.11.2016 г. Посочената в 
таблиците забава в календарни дни по чл.235, ал.5 от ГПК е изчислена към 
датата на постановяване на съдебния акт, а където такъв липсва - към 
определената дата.

По години информацията е както следва:
За 2011г.и 2012г. -Обр.
За 2013г.
Общ брой обявени за решаване дела - 69 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 12 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 57 бр.
За 2014г.
Общ брой обявени за решаване дела - 132 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 44 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 88 бр.
За 2015г.
Общ брой обявени за решаване дела - 90 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 44 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 46 бр.
Обявени за решаване до 17.11.2016г.
Общ брой обявени за решаване дела - 76 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 33 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 43 бр.
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В периода 16.08.2016 г. - 17.11.2016 г. са постановени 23 бр. съдебни 
решения, подробно описани в Приложение №2/37 състав/.

Според обобщената информация - писмо изх. № 108511/15.12.2016г., 
изготвена от СРС, данните от приложение № 1 и приложение № 2 за съдия 
Александър Ангелов са следните:

А. Дела с постановен съдебен акт за периода до 16.08.2016г. 
(Приложение №1):

-Забава от 1 ден до 180 дни - 46 бр.
-Забава от 181 дни до 360 дни - 46 бр.
-Забава над 361 дни - 39 бр.
Б. Дела без постановен съдебен акт към 16.08.2016 г. (Приложение №1):
-Забава от 1 ден до 180 дни - 41 бр.
-Забава от 181 дни до 360 дни - 10 бр.
-Забава над 361 дни - 29 бр.
В. Дела с постановен съдебен акт за периода 16.08.2016г. - 17.11.2016г. 

(Приложение №2):
-Забава от 1 ден до 180 дни - 1 бр.
-Забава от 181 дни до 360 дни - 3 бр.
-Забава над 361 дни - 19 бр.
Информацията за просрочените съдебни решения над 1 година по 

състави, съобразно Приложение №1 (12.07.2011 - 16.08.2016 г.) и
Приложение №2 (16.08.2016 - 17.11.2016 г.), по справка изх. № 
2189/09.01.2017 г. на СРС, за съдия Александър Ангелов - 37 състав е 
следната:

А. Дела с постановен съдебен акт за периода (Приложение №1):
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 3 бр.
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 11 бр.
- Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 1 бр.
- Забава от 631 до 720 дни (до 2 години) - 15 бр.
- Забава от 721 до 810 дни (до 2 години и 3 месеца) - 9 бр.
Б. Дела без постановен съдебен акт към 16.08.2016 г. (Приложение №1):
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 9 бр.
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 10 бр.
- Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 6 бр.
- Забава от 631 до 720 дни (до 2 години) - 2 бр.
- Забава от 721 до 810 дни (до 2 години и 3 месеца) - 1 бр.
- Забава от 811 до 900 дни (до 2 години и 6 месеца) - 1 бр.
В. Дела с постановен съдебен акт за периода (Приложение №2):
- Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 3 бр.
- Забава от 631 до 720 дни (до 2 години) - 6 бр.
- Забава от 721 до 810 дни (до 2 години и 3 месеца) - 8 бр.
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- Забава от 811 до 900 дни (до 2 години и 6 месеца) - 2 бр.

По отношение на постъпили и свършени частни граждански дела в 
закрити съдебни заседания, данните предоставени от СРС за периода на 
проверката, на доклад на съдия Александър Ангелов, са както следва:

2013г,
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 1 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 347 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 178 бр.
2014г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 170 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 721 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 834 бр.
2015г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 57 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 770 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 591 бр.
До 30.06.2016г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 231 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 197 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 228 бр.

От гражданските дела с просрочени съдебни актове, бяха проверени 
следните дела на доклад на съдия Александър Ангелов:

Гр. дело № 14864/2013г. е образувано на 05.04.2013г. по иск с правна 
квалификация чл. 55, ал. 1, предл. 1-во ЗЗД. Първоначално делото е оставено 
без движение за отстраняване на нередовностите, изпълнени с молба от 
07.05.2013г. С ръкописно разпореждане от 08.05.2013г. е указано препис от 
ИМ с приложените доказателства да се изпрати на ответника за отговор, на 
основание чл. 131 ГПК. На 17.06.2013г. от ответната страна е постъпил 
отговор по делото и с определение в з.з. от 19.06.2013г. съдът е представил на 
страните проект на писмен доклад, съгласно чл. 146 ГПК и е насрочил делото 
за 31.10.2013г. Това заседание с разпореждане в з.з. от 31.10.2013г. е 
пренасрочено за 24.01.2014г. поради постъпил сигнал за бомба и затваряне на 
сградата. Заседанието на 24.01.2014г. е отложено по доказателствата за 
14.02.2014г., когато отново е отложено за постигане на извънсъдебно 
споразумение за 27.03.2014г. В това с.з. съдът е прекратил производството по 
отношение на един от ответниците и с оглед желание за постигане на 
спогодба с първия ответник, съдът е отложил делото за 04.04.2014г., когато е 
приключено съдебното дирене, съдът е дал ход на устните състезания и е 
обявил, че ще се произнесе с решение. Решението е постановено на 
09.02.2016г. (след една година и десет месеца) и е влязло в сила на 
22.03.2016г.
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Гр. дело № 28217/2013г. е образувано на 02.07.2013г. по обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 213, ал. 1 КЗ и чл. 86 ЗЗД с цена 
на иска 2609.31 лв. - главница. С разпореждане от същия ден, препис от ИМ с 
приложените доказателства е изпратен на ответника за отговор, на основание 
чл. 131 ГПК. Ответникът е уведомен на 12.07.2013г., а отговор е постъпил по 
делото на 13.08.2013г. С определение в з.з. от 11.02.2014г. (след 6 месеца) по 
чл. 140 ГПК съдът е докладвал делото, дал е указания, допуснал е АТЕ и е 
насрочил делото за 13.03.2014г. Проведени са две съдебни заседания по 
доказателствата - на 13.03.2014г. и на 03.04.2014г., когато е приключило 
съдебното дирене, съдът е дал ход на устните състезания и е обявил, че ще се 
произнесе с решение. Решението е постановено на 11.05.2016г. (след две 
години и един месец), влязло е в сила на 09.06.2016г. и е положен печат за 
издаден ИЛ, съгласно чл. 406, ал. 3 ГПК.

Гр. дело № 24728/2013г. е образувано на 11.06.2013г. по обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 415, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 79, 
ал. 1, предл. 1-во и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, с цена на иска 3025.74 лв. Първоначално 
с разпореждане в з.з. от 11.06.2013г. ИМ е оставена без движение с указание 
за отстраняване на нередовностите, изпълнено с молба от 27.06.2013г. С 
разпореждане от същия ден е указано препис от ИМ да се връчи на 
ответника, на основание 131 ГПК. Същият е уведомен на 16.07.2013г., а 
отговор на ИМ е постъпил на 09.08.2013г. С определение по чл. 140, ал. 1 и 
ал. 3 ГПК от 04.03.2014г. (след седем месеца) съдът е докладвал ИМ, приел е 
представените с нея писмени доказателства, допуснал е СТЕ, назначил е ВЛ, 
конституирал е трето лице помагач, дал е указания и е насрочил делото за 
04.04.2014г. В това с.з. е приключено съдебното дирене, даден е ход на 
устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение. 
Решението е постановено на 09.02.2016г. (след една година и десет месеца) 
и е влязло в сила на 22.03.2016г.

Гр. дело № 31590/2013г. е образувано на 25.07.2013г. по иск с правна 
квалификация чл. 213, ал. 1 КЗ (отм.), с цена на иска 1253.14 лв. С ръкописно 
разпореждане от 01.08.2013г. е указано препис от ИМ с приложените 
доказателства да се изпрати на ответника за отговор, на основание чл. 131 
ГПК. Същият е уведомен на 14.08.2013г., а отговор е постъпил по делото на 
26.08.2013г. С определение в з.з. от 12.03.2014г. (след шест месеца), на 
основание чл. 140, ал. 1 и ал. 3 ГПК, съдът е докладвал делото, приел е 
представените с ИМ писмени доказателства, допуснал е АТЕ, като е 
определил задачите, назначил е ВЛ, дал е указания и е насрочил делото за 
03.04.2014г. В това с.з. е приключено съдебното дирене, съдът е дал ход на 
устните състезания и е обявил, че ще се произнесе с решение. Решението е 
постановено на 19.05.2016г. (след две години и един месец) и е влязло в 
сила на 25.06.2016г.

Гр. дело № 30350/2013г. е образувано на 17.07.2013г. по иск с правна 
квалификация чл. 213, ал. 1 КЗ (отм.), с цена на иска 360.17 лв. С 
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разпореждане в з.з. от 18.07.2013г. е указано препис от ИМ с приложените 
доказателства да се изпрати на ответника за отговор, на основание чл. 131 
ГПК. Ответникът е уведомен на 31.07.2013г., отговор е постъпил по делото 
на 07.08.2013г. С определение в з.з. от 08.01.2014г. на основание чл. 140, ал. 1 
и ал. 3 ГПК (след 5 месеца) съдът е докладвал делото, допуснал е АТЕ, 
определил е ВЛ и размера на депозита, дал е указания и е насрочил делото за 
30.01.2014г. Проведени са три съдебни заседания по доказателствата - на 
30.01.2014г., на 14.03.2014г. и 28.03.2014г. В последното с.з. е приключено 
съдебното дирене, съдът е дал ход на устните състезания и е обявил, че ще се 
произнесе с решение. Решението е постановено на 11.05.2016г. (след две 
години и един месец), влязло е в сила на 10.06.2016г. и върху него е положен 
печат за издаден ИЛ, съгласно чл. 406, ал. 3 ГПК.

Информацията от извършената на 10.01.2017г. по срочните книги на 37 
състав проверка на произволно избрани дела с най-големи просрочил при 
постановяване на съдебния акт / над 2 години и един месец/, е следната:

Гр. дело № 30912/2013г. - В о.с.з. на 25.04.2014г. делото е разгледано от 
съдия Ангелов и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е отхвърлена 
жалбата за прогласяване нищожността на решения на Поземлена комисия 
„Панчарво“ и решение на ОС”ЗГ”- Панчарево, е обявен в срочната книга на 
30.08.2016 г., две години, три месеца и 4 дни след приключване на устните 
състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 24887/2013г. В ос.з. на 22.05.2014г. делото е разгледано от 
съдия Ангелов и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който са 
отхвърлени обективно съединените установителни искове с правна 
квалификация чл. 415, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1, пр. I-bo и чл. 86 ЗЗД 
за сумата 1500.00 лв., представляваща възнаграждение по договор за 
предоставяне на хотелски услуги, е обявен в срочната книга на 30.08.2016 г., 
две години, два месеца и 7 дни след приключване на устните състезания и 
изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 29680/2013г. - В о.с.з. на 22.05.2014г. делото е разгледано от 
съдия Ангелов и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който са уважени 
обективно съединените искове с правна квалификация чл. 415, ал. 1 ГПК, във 
вр. с чл. 266, ал. 1 ЗЗД за сумата 12805.25 лв., представляваща неизплатен 
остатък от възнаграждение по договор за СМР и лихва за забава на основание 
чл. 415, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 92, ал. 1 ЗЗД, е обявен в срочната книга на 
30.08.2016 г., две години, два месеца и 7 дни след приключване на устните 
състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 24970/2013г. - В о.с.з. на 13.06.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Ангелов и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е отхвърлен 
иск на ЗД с правна квалификация чл. 213, ал. 1 КЗ (отм.) за заплащане на 
сумата 300.92 лв., представляваща обезщетение за вреди от ПТП, е обявен в 
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срочната книга на 29.11.2016 г., две години, четири месеца и 15 дни след 
приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 30379/2013г. - В о.с.з. на 26.06.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Ангелов и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който ответникът е 
осъден да заплати сума от 1043.74 лв. за платена без основание сума, 
представляваща коригирана цена за потребена ел. енергия за имот, е обявен в 
срочната книга на 30.08.2016 г., две години, един месец и 3 дни след 
приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок.

С оглед констатираната голяма забава при постановяване на съдебните 
актове на състава, на 12.01.2017г. бяха проверени допълнително по срочните 
книги и следните дела:

Гр. дело № 37744/2013г. В ос.з. на 03.07.2014г. делото е разгледано от 
съдия Ангелов и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който се признава 
за установено задължение в размер на 3027.23 лв., представляваща 
коригирана цена за потребена ел. енергия за имот, е обявен в срочната книга 
на 30.08.2016 г., две години и 26 дни след приключване на устните 
състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 41658/2013г. В ос.з. на 04.07.2014г. делото е разгледано от 
съдия Ангелов и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е признато за 
установено, че ищецът не дължи на топлоснабдителното дружество сумата от 
645.55 лв., представляваща цена за потребена топлинна енергия, на 
основание чл.439, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1 и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, е обявен 
в срочната книга на 24.06.2016 г., една година, десет месеца и 19 дни след 
приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 37922/2013г. В ос.з. на 03.07.2014г. делото е разгледано от 
съдия Ангелов и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който се признава 
за установено, на основание чл. 439 ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1 и чл. 86 ЗЗД, 
че ищците не дължат сумата от 522.88 лв., представляваща цена за потребена 
топлинна енергия от наследодателя на ищците, е обявен в срочната книга на 
24.06.2016 г., една година, десет месеца и 20 дни след приключване на 
устните състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 43511/2013г. В ос.з. на 16.10.2014г. делото е разгледано от 
съдия Ангелов и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който ответникът е 
осъден да заплати на застрахователното дружество, на основание чл. 213, ал. 
1 КЗ (отм.) сумата от 305.51 лв. обезщетение за вреди, причинени от ПТП, е 
обявен в срочната книга на 17.11.2016 г., две години след приключване на 
устните състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 35232/2013г. В о.с.з. на 16.10.2014г. делото е разгледано от 
съдия Ангелов и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е признато за 
установено задължение в размер на 16656.58 лв. главница по договор за 
кредит, заедно със законна лихва, на основание чл. 415, ал. 1 ГПК, във вр. с 
чл. 430, ал. 1 КЗ и чл. 79 ал. 1 ЗЗД, е обявен в срочната книга на 17.11.2016 г., 
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две години след приключване на устните състезания и изтичане на 
едномесечния срок.

В отговор на писмо от ИВСС изх. № Ж-02-18/22.12.2016 г., с писмо на 
СРС изх. № 9000060/12.01.2017г., постъпило в ИВСС - вх.№ КЖ-02- 
18/16/13.01.2017г., са предоставени следните данни за съдия Ангелов:

Причини за допуснатите просрочил на съдебните решения, наличие на 
здравословни или други лични проблеми за периода на проверката - от 
12.07.2011 г. /или от встъпването в длъжност на състава/- до 2016 г.:

Посочените причини са преумора и стрес поради свръхнатовареността 
на съдията и характера на правните спорове между страните, както и 
посочените лични причини - раждане на детето му през 2013 г. и честото му 
боледуване, както и поради хронични здравословни проблеми на съдия 
Ангелов. Отбелязяно е, че причините са изложени от съдия Ангелов.

Информация за времето, през което съдията е бил в законоустановен 
отпуск /по болест, платен, неплатен и пр./ за периода на проверката от 
12.07.2011 г. /или от встъпването в длъжност на състава/ - до 2016 г.:

През периода на проверката, видно от представената справка, съдия 
Ангелов е ползвал общо 133 дни годишен отпуск - за периода от 26.11.2013г. 
до 21.09.2016г.

Няма данни за образувано дисциплинарно производство или наложено 
дисциплинарно наказание за допуснати просрочил при постановяване на 
съдебните актове, за периода на проверката от 12.07.2011г. /или от 
встъпването в длъжност на състава/- до 2016г.

Няма данни за обжалване на отказ за образуване на дисциплинарно 
производство по смисъла на чл. 310, ал. 5, т. 2 ЗСВ за същото нарушение и за 
образувано наказателно производство по смисъла на чл. 310, ал. 4 ЗСВ за 
същото нарушение.

Обобщените данни, отразяващи натовареността на съдия Ангелов - 37-ти 
състав от 2013г. до 2016г. включително, съобразно предоставената справка:

Александър Е. Ангелов, 37 състав, I ГО
2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Висящи дела останали от предходен 
период на същия съдия 242 422 362 1151
Висящи дела от предходен период от 
друг съдия-докладчик на същия състав няма няма няма няма

Новообразувани дела 984 991 1021 748
Свършени дела 805 1051 932 964
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% свършени дела спрямо новите 
постъпления за съдията (нови дела към 
свършени)

81,81 106,05 91,28 128.88

Общо за разглеждане дела (нови и 
несвършени от минал период) 1226 1413 1383 1899

% свършени дела спрямо всички 
постъпления за съдията (всички дела за 
разглеждане към свършени)

65,66 74,38 67,39 50.76

Общо постъпления за отделението по 
материя ГО 27 126 29 114 37 993 37 433

% постъпления за разглеждане от 
съдията спрямо всички в 
отделението

4,52 4,85 3,64 5.07

Общо свършени дела в отделението по 
материя ГО 26 738 30 316 35 975 32 452

% свършени дела от съдията спрямо 
всички в отделението 3,01 3,47 2,59 2.97

Фактическа и правна сложност на разгледаните дела на съдията за 
периода на проверката:

Видно от проверените в хода на настоящата проверка граждански дела, 
съдия Ангелов е разглеждал разпределените му дела, образувани по искове с 
правна квалификация чл. 55, ал. 1 ЗЗД, чл. 213, ал. 1 КЗ, чл. 415 ГПК, жалби 
срещу решение на Поземлена комисия и ОС”ЗГ” по реда на ЗСПЗЗ, 
установителви искове за недължима топлоенергия, облигационни искове по 
сключени договори с финансови институции.

Съгласно представената подробна информация в Приложение № 1 - 
просрочени решения на състава, от общо 211 просрочени съдебни актове, 102 
бр. са с „индекс 800“ - установителни искове за право/правоотношение; 
установителни искове за факти; установителни искове за нищожност на 
съдебно решение; искове за установяване съществуване на вземане по 
издадена заповед за изпълнение - чл. 124 ГПК, чл. 415 ГПК, чл. 422 ГПК, чл. 
424 ГПК, чл. 439 ГПК- в голямата част за консумирана и неплатена топлинна 
или електрическа енергия; 32 бр. са с „индекс 200“ - облигационни искове за 
права или правоотношения, породени или отнасящи се по договор, 
едностранна сделка, по реда на ЗЗД; 51 бр. с „индекс 210“ - искове по КЗ 
(отм.); 21 бр. с „индекс 300“ - вещни искове по реда на ЗС, ЗКИР, ЗСПЗЗ и 
ДР-

Качество на постановените съдебни актове според резултата от 
инстанционния контрол - резултати от върнати обжалвани граждански дела 
на съдията, за периода на проверката 2011 Г.-2016 г. :

Общо обжалвани решения за 2013 г. - 1 бр., за 2014г. - 13 бр., за 2015г. - 
30 бр. и за 2016г. - 31 бр., от които:
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- решения изцяло оставени в сила за 2013г. - 1 бр.; за 2014г. - 10 
бр.; за 2015г. - 24 бр.; за 2016г. - 24 бр.;

- изцяло отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново 
разглеждане -за 2013г. - 0 бр., за 2014г. - 1 бр., за 2015г. - 2 бр. и за 
2016г. - 0 бр.;

- изцяло отменени или обезсилени поради невиновно поведение на 
съда -за 2013г. - 0 бр., за 2014г. - 0 бр., за 2015г. - 0 бр. и за 2016 г. - 1 
бр.;

- оставени в сила в една част. Отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или 
не за ново разглеждане в друга част - за 2013г. - 0 бр., за 2014г. - 2 бр., за 
2015г. - 1 бр. и за 2016г. - 0 бр.;

- оставени в сила в една част, отменени или обезсилени в друга 
част поради невиновно поведение на съда: за 2013г. - 0 бр., за 2014г. - 0 
бр., за 2015г. - 2 бр. и за 2016г. - 6 бр.;

- отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново 
разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга част - за 
периода 2011г. - 2016г. - 0 бр.;

- оставени в сила в една част; отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или 
не за ново разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга 
част поради невиновно поведение на съда - за периода 2011г. - 2016г. - 0 
бр.

- потвърдени или недопуснати до касационно обжалване в една 
част. Отменени, обезсилени или нищожни в друга част. Отменени или 
обезсилени в трета част, по обективни причини - за 2015г. - 1 бр.

Данните за дежурствата на председателя на 37 състав и натовареността 
на заседателния график на съдията, за периода на проверката, съгласно 
Приложение № 5 са следните:

1. Дежурства в междинна архива за 2013 г. няма данни; за 2014 г. - 4 бр. 
- през м. март, м. юни, м. септември и м. декември; за 2015г. - 4 бр. през м. 
март, м. юни, м. септември и м. декември и за 2016г. - няма данни.

За периода на 2011г. и 2013г. не са предоставени писмени данни, а по 
информация на ръководството на гражданските отделения, съдиите са давали 
дежурство в междинна архива, по същия ред и със същата честота. Съгласно 
заповед № АС-226/12.11.2015г., от месец декември 2015г. не са давани 
дежурства в междинна архива по този ред.

2. Дежурства за произнасяне на молби за допускане на обезпечения на 
бъдещи искове и по молби за разкриване на банкови тайни, по години както 
следва:
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- за 2013г. - шест седмични дежурства през два и три месеца;
- за 2014г. - шест седмични дежурства през два месеца;
- за 2015г. - четири седмични дежурства през два и три месеца;
- за 2016г. - пет седмични дежурства през два и три месеца.
3. Натовареност на заседателния график

Проведените съдебни заседания и разгледаните дела от 37 състав, ГО,
СРС за периода от 01.09.2013 г. до 31.08.2016 г.:

Месец Брой открити с.з. / година
2011- 2012- 2013-2014-2015-2016

Брой разгледани дела в о.с.з./год.
2011-2012- 2013- 2014- 2015- 2016

Януари - 6 2 1 54 15 6
февруари 5 3 2 - - 18 19 19
Март - 6 4 5 _ _ 30 23 48
Април 5 4 4 - 27 19 21
Май - - 5 4 4 - - 25 17 17
Юни 6 5 2 - 30 14 9
Юли - - 2 6 3 - - - 12 31 9
Август - - - 0 1 0 • - 0 1 0
септември 2 2 0 1 18 18 0 9
октомври 7 5 6 2 70 30 31 19
ноември 7 5 5 4 58 38 28 14
декември 1 5 2 4 5 29 9 12
Общо за 
периода

17 52 42 32 151 311 207 183

Поощрения и/или наказания, прилагане на мярката по чл. 327 ЗСВ на 
съдията, за периода на проверката:

Съдия Ангелов не е бил поощряван и не му е налагано дисциплинарно 
наказание за периода на проверката.

Действия за преодоляване на констатираните нарушения за съдията, за 
периода на проверката:

На основание чл. 80, ал.1,т.1 ЗСВ, председателят на СРС е издал 
заповеди, както следва:

-Заповед № АС-71/30.03.2016г., с която е разпоредено да се спре 
разпределението на нови дела на съдия Александър Ангелов - председател на 
37 състав, с изключение на делата, образувани по реда на чл. 422 ГПК за 
периода 01.04.2016г. - 11.05.2016г.;

-Заповед № АС-170/07.06.2016г., с която е разпоредено за периода 
08.06.2016г. - 15.07.2016г. да се спре разпределението на нови дела на съдия 
Александър Ангелов - председател на 37 състав, с изключение на делата, 
образувани по реда на чл. 422 ГПК.

Данни за ангажираността в изпълнението на други служебни задачи 
извън основната дейност на СРС- за съдията, за периода на проверката - 2011 
г. - 2016 г.:
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Посочено е, че съдия Ангелов участва в програмата „Децата и съдът“ пет 
пъти в рамките на 2016г.; работи със стажант-юристи; от м. 12.2016 г. 
участва в групата от съдии, които провеждат срещи за обсъждане на 
проблеми, свързани с медиацията по граждански дела и нейното развитие и 
работи усилено със страните по делата. Отбелязяно е, че данните са 
предоставени от съдия Ангелов.

Според предоставената информация, данните за периода м. 04.2016г. - 
м. 12.2016 г. от Системата за индивидуална натовареност на съдиите (СИНС 
в коефициенти) са следните:

Обща натовареност на гражданските съдии в СРС - 179.47;
Индивидуалната натовареност на съдия Александър Ангелов - 141.98;
Обща и индивидуална натовареност спрямо отделението по материя - 
141.98 натовареност на съдия Александър Ангелов към 161.12 
натовареност на I ГО.

В края на проверката бе представена актуална информация за 
просрочените, непостановени съдебни решения /дела обявени за решаване, 
по които към 10.01.2017 г. няма съдебно решение след изтичане на законовия 
срок/.

Общ брой просрочени решения без постановен съдебен акт на съдия 
Александър Ангелов към 10.01.2017 г. - 77 бр.

Обобщените данни за просрочените съдебни решения по дела, обявени 
за решаване преди 31.08.2016г., по които няма постановен акт към 
10.01.2017г. - 77 броя, са както следва:

-Забава от 121 до 180 дни (до 9 месеца) - 1 бр.
-Забава от 181 до 360 дни (до 1 година) - 41 бр.
-Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) -10 бр.
-Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 2 бр.
-Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 11 бр.
-Забава от 631 до 720 дни (до 2 години) - 6 бр.
-Забава от 721 до 810 дни (до 2 години и 3 месеца) - 6 бр.

Приложение: справка на СРС изх. № 4396/16.01.2017 г. и справка в 
табличен вид с просрочените дела на състава - приложение към писмо вх. № 
КЖ-02-18/16/13.01.2017г. по описа на ИВСС.

СЪДИЯ ЙОАНА МИЛЧЕВА ГЕНЖОВА с ранг „съдия в ОС“ е 
встъпила в длъжността районен съдия в СРС на 26.06.2014г., преди това е 
била командирована от РС-Велисо Търново; председател е на 40 състав, 
считано от 01.12.20 Юг.
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За нуждите на проверката и на основание чл. 59 от ЗСВ бе изискана и 
предоставена информация с писмо на СРС изх. № 9002132/25.11.2016г., 
допълнена и коригирана /за 40 състав/ с писмо изх. № 105918/07.12.2016 г., 
съдържащи актуални данни, обобщени в табличен вид - Приложение № 1 - 
просрочени съдебни актове от 12.07.2011г. до 16.08.2016 г. и Приложение № 
2 - просрочени съдебни актове от 16.08.2017г. до 17.11.2016 г. Посочената в 
таблиците забава в календарни дни по чл.235, ал.5 от ГПК е изчислена към 
датата на постановяване на съдебния акт, а където такъв липсва - към 
определената дата.

По години информацията е както следва:
От 12.07.20Hr. до 31.12.2011г.
Общ брой обявени за решаване дела - 120 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 74 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 46 бр.
За 2012г.
Общ брой обявени за решаване дела - 209 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК — 35 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 174 бр.
За 2013г.
Общ брой обявени за решаване дела - 245 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 84 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 161 бр.
За 2014г.
Общ брой обявени за решаване дела - 237 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 128 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 109 бр.
За 2015г.
Общ брой обявени за решаване дела - 238 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 62 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 176 бр.
Обявени за решаване до 17.11.2016г.
Общ брой обявени за решаване дела - 179 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 73 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 106 бр.
В периода 16.08.2016г. - 17.11.2016г. са постановени общо 75 бр. 

съдебни актове, подробно описани в Приложение № 2 /40 състав/.
Според обобщена информация - писмо изх. № 108511/15.12.2016г., 

данните от приложение № 1 и приложение № 2 за съдия Йоана Генжова са 
следните:

А. Дела с постановен съдебен акт за периода до 16.08.2016г. 
(Приложение №1):

-Забава от 1 ден до 180 дни - 468 бр.
-Забава от 181 дни до 360 дни - 159 бр.
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-Забава над 361 дни - 17 бр.
Б. Дела без постановен съдебен акт към 16,08.2016 г. (Приложение №1):

-Забава от 1 ден до 180 дни - 42 бр.
-Забава от 181 дни до 360 дни - 9 бр.
-Забава над 361 дни - 2 бр.
В. Дела с постановен съдебен акт за периода 16.08.2016г. - 17.11.2016г. 

(Приложение №2):
-Забава от 1 ден до 180 дни - 38 бр.
-Забава от 181 дни до 360 дни - 25 бр.
-Забава над 361 дни - 12 бр.
Информацията за просрочените съдебни решения над 1 година по 

състави, съобразно Приложение №1 (12.07.2011 - 16.08.2016 г.) и
Приложение №2 (16.08.2016 - 17.11.2016 г.), по справка изх. № 
2189/09.01.2017 г. на СРС, за съдия Йоанна Генжова - 40 състав е следната:

А. Дела с постановен съдебен акт за периода (Приложение №1):
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 11 бр.
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 5 бр.
- Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 1 бр.
Б. Дела без постановен съдебен акт към 16.08.2016 г. (Приложение №1):
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 2 бр.
В. Дела с постановен съдебен акт за периода (Приложение №2):
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 1 бр.
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 9 бр.
- Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 2 бр.
По отношение на постъпили и свършени частни граждански дела в 

закрити съдебни заседания, данните предоставени от СРС за периода на 
проверката, на доклад на съдия Йоана Генжова, са както следва:

2011г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 1 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 805 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 752 бр.
2012г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 54 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 728 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 752 бр.
2013г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 30 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 638 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 662 бр.
2014г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 6 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 728 бр.
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Свършени в з.з. ч.гр.д- — 718 бр.
2015г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 10 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 764 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 750 бр.
До 30.06.2016г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 24 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 312 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 319 бр.

От гражданските дела с просрочени съдебни актове, бяха проверени 
следните дела на доклад на съдия Йоана Генжова:

Гр. дело № 35768/2014г. е образувано на 02.07.2014г. по иск с правна 
квалификация чл. 55, ал. 1 ЗЗД и цена на иска 430.00 лв. С разпореждане в з.з. 
09.07.2014г. ИМ е оставена без движение с указания за отстраняване на 
нередовностите, изпълнени с молба от 06.08.2014г. С разпореждане в з.з. от 
08.09.2014г. препис от ИМ е изпратен на ответника за отговор, на основание 
131 ГПК. Същият е уведомен на 24.09.2014г., а отговор на ИМ е постъпил на 
23.10.2014г. С определение в з.з. по чл. 140, ал. 1 и ал. 3 ГПК от 24.03.2015г. 
(след пет месеца) съдът е насрочил делото за 14.05.2015г., когато е 
приключено съдебното дирене, дал е ход на устните състезания и е обявил, че 
ще се произнесе с решение. Решението е постановено на 20.06.2016г. (след 
една година и един месец) и е влязло в сила на 14.07.2016г.

Гр. дело № 26988/2013г. е образувано на 25.06.2013г. по иск с правна 
квалификация чл. 40 ЗУЕС. Първоначално с разпореждане в з.з. 25.06.2013г. 
ИМ е оставена без движение с указания за отстраняване на нередовностите, 
изпълнени с молба от 26.06.2013г. С разпореждане в з.з. от 26.07.2013г. 
препис от ИМ е изпратен на ответника за отговор, на основание 131 ГПК. 
Ответникът е уведомен на 01.08.2014г., а отговор на ИМ е постъпил на 
28.08.2014г. С определение в з.з. по чл. 140, ал. 1 и ал. 3 ГПК от 28.01.2015г. 
(след пет месеца), съдът е насрочил съдебно заседание за 19.03.2015г., 
когато е приключено съдебното дирене, дал е ход на устните състезания и е 
обявил, че ще се произнесе с решение. Решението е постановено на 
19.07.2016г. (след една година и четири месеца), а страните са уведомени на 
01.08.2016г. и на 03.08.2016г.

Гр. дело № 39486/2014г. е образувано на 18.07.2014г. по обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 59, ал. 1 ЗЗД, във вр. с чл. 55, 
ал. 1 ЗЗД, с цена на иска 10 000.00 лв. С разпореждане в з.з. 25.07.2014г. ИМ 
е оставена без движение с указания за отстраняване на нередовностите, 
изпълнени с молба от 04.08.2014г. С разпореждане в з.з. от 21.08.2014г. 
препис от ИМ е изпратен на ответника, на основание 131 ГПК. По молба от 
02.01.2015г. за допускане на обезпечение на иск по чл. 389 ГПК, съдът с 
определение от 23.01.2015г. е допуснал исканото обезпечение и е указал да се 
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издаде обезпечителната заповед след внасяне на гаранция. Отговор на ИМ е 
постъпил на 31.10.2014г., като е предявена насрещна ИМ. След три месеца, с 
разпореждане в з.з. от 23.01.2015г. съдът е указал на ответника да уточни 
насрещната ИМ. С молба от 10.02.2015г. е представена исканата парична 
гаранция, след което на 12.02.2015г. е издадена обезпечителната заповед и 
получена на 19.02.2015г. След четири месеца, с определение в з.з. от 
19.06.2015г. съдът е върнал насрещната молба на ответника и е насрочил 
съдебно заседание за 06.10.2015г., когато е приключено съдебното дирене, 
дал е ход на устните състезания и е обявил, че ще се произнесе с решение. 
Решението е постановено на 07.07.2016г. (след девет месеца), влязло е в сила 
на 01.09.2016г.

Гр. дело № 58911/2014г. е образувано на 31.10.2014г. по иск с правна 
квалификация чл. 213 КЗ, с цена на иска 2783.34 лв. Първоначално с 
разпореждане в з.з. 05.11.2014г. ИМ е оставена без движение с указания за 
отстраняване на нередовностите, изпълнени с молба от 19.11.2014г. С 
разпореждане в з.з. от 25.11.2014г. препис от ИМ е изпратен на ответника за 
отговор, на основание 131 ГПК. Ответникът е уведомен на 04.12.2014г., а 
отговор на ИМ е постъпил на 07.01.2015г. С определение в з.з. по чл. 140, ал. 
1 и ал. 3 ГПК от 21.01.2015г. съдът е приел представените доказателства, 
допуснал е изслушване на САЕ с определени задачи и е насрочил съдебно 
заседание за 31.03.2015г. В това с.з. е приключило съдебното дирене, съдът е 
дал ход на устните състезания и е обявил, че ще се произнесе с решение. 
Решението е постановено на 15.03.2016г. (след единадесет месеца), страните 
са уведомени на 08.04.2016г. и е положен печат за издаден ИЛ, съгласно чл. 
406, ал. 3 ГПК.

Гр. дело № 43150/2013г. е образувано на 17.10.2013г. по обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 55, ал. 1 ЗЗД, във вр. с чл. 86, 
ал. 1 ЗЗД, с цена на иска 3705.00 лв. С разпореждане в з.з. 05.11.2013г. препис 
от ИМ е изпратен на ответника за отговор, на основание 131 ГПК. 
Ответникът е уведомен на 14.11.2013г., а отговор на ИМ е постъпил на 
13.12.2013г. С определение в з.з. по чл. 140 ГПК от 22.08.2014г. (след осем 
месеца), съдът е насрочил съдебно заседание за 14.11.2014г., приел е 
представените доказателства, допуснал е ССЕ с формулирани задачи, 
назначил е ВЛ и е определил възнаграждението му. Проведени са три 
съдебни заседания - на 04.11.2014г., на 10.02.2015г. и на 31.03.2015г., когато е 
приключено съдебното дирене, съдът е дал ход на устните състезания и е 
обявил, че ще се произнесе с решение. Решението е постановено на 
01.02.2016г. (след десет месеца), обжалвано е пред въззивният съд и е изцяло 
отменено с решение от 18.10.2016г. по гр.д. 3945/2016г. по описа на СГС, ГО, 
II Е въззивен състав.
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Информацията от извършената на 10.01.2017г. по срочните книги на 40 
състав проверка на произволно избрани дела с най-големи просрочил при 
постановяване на съдебния акт / над 1 година и 4 месеца/, е следната:

Гр. дело № 33574/2013г. - В о.с.з. на 12.02.2015 г. делото е разгледано от 
съдия Генжова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който са 
отхвърлени предявените искове с правна квалификация чл. 26, ал. 1, пр. 1-во 
ЗЗД, е обявен в срочната книга на 18.10.2016 г., една година, седем месеца и 
5 дни след приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния 
срок (в Приложение № 2 данните са сгрешени - делото фигурира под № 2 и 
под № 3);

Гр. дело № 46241/2013г. - В о.с.з. на 10.02.2015г. делото е разгледано от 
съдия Генжова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е уважена 
частично ИМ като ответникът е осъден на основание чл. 55, ал. 1, пр. 1-во 
ЗЗД да заплати сума, представляваща недължими платени лихви за 
процесния период, е обявен в срочната книга на 18.10.2016 г., една година, 
седем месеца и 7 дни след приключване на устните състезания и изтичане на 
едномесечния срок;

Гр. дело № 34239/2011г. - В о.с.з. на 07.04.2015 г. делото е разгледано от 
съдия Генжова и е обявено за решаване. При извършената на 10.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
една година, осем месеца и 2 дни след приключване на устните състезания и 
изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за 
постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна 
разпечатка за движението му, според която данните по делото са следните: 
образувано е на 09.08.2011г. по предявени вещни искове и е разпределено на 
доклад на съдия Иоанна Генжова. Проведени са седем закрити 
разпоредителни заседания на 07.09.2011г., 29.09.2011г., 27.10.2011г., 
02.04.2012г., 21.12.2012г., 09.01.2013г. и на 06.11.2014 както и шест о.с.з. - на 
13.12.2012г., 05.03.2013г., 08.07.2014г., 23.10.2014г., 10.02.2015г. и 
07.04.2015г., когато е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще 
се произнесе с решение.

Гр. дело № 47944/2013г. - В о.с.з. на 26.02.2015 г. делото е разгледано от 
съдия Генжова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е уважена 
частично иск с правна квалификация чл. 79, ал. 1 ЗЗД и на основание чл. 92, 
ал. 1 ЗЗД ответникът е осъден да заплати процесната сума по договор за 
продажба на ел. енергия, е обявен в срочната книга на 27.08.2016 г„ една 
година и пет месеца след приключване на устните състезания и изтичане на 
едномесечния срок;

Гр. дело № 43989/2013г. - В о.с.з. на 16.04.2015 г. делото е разгледано от 
съдия Генжова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е отхвърлен 
установителен иск с правна квалификация чл.124, ал.1 ГПК, е обявен в 
срочната книга на 07.10.2016 г., една година, четири месеца и 20 дни след 
приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок.
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С оглед констатираната забава над една година при постановяване на 
съдебните актове на състава, на 12.01.2017г. бяха проверени допълнително 
по срочните книги и следните дела:

Гр. дело № 35482/2013г. - В о.с.з. на 07.04.2015 г. делото е разгледано от 
съдия Генжова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който ответника на 
основание чл. 163, ал. 3 ЗУТ е осъден да заплати сумата от 1450.00 лв., 
представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, изразяващи 
се в разходи за поправяне на щети в НИ в гр. София, е обявен в срочната 
книга на 08.09.2016 г., една година и четири месеца след приключване на 
устните състезания и изтичане на едномесечния срок.

Гр. дело № 56477/2012г. - В о.с.з. на 21.04.2015 г. делото е разгледано от 
съдия Генжова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който се признава 
за установено по иск с правна квалификация чл. 124, ал. 1 ГПК, че ищецът е 
собственик на НИ в с. Бистрица, е обявен в срочната книга на 04.10.2016 г., 
една година, четири месеца и 12 дни след приключване на устните 
състезания и изтичане на едномесечния срок.

Гр. дело № 15919/2013г. - В о.с.з. на 23.04.2015 г. делото е разгледано от 
съдия Генжова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който ответника е 
осъден на основание чл. 45, ал. 1 ЗЗД, да заплати сумата от 3000.00 лв., 
представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от 
непозволено увреждане, е обявен в срочната книга на 11.10.2016 г., една 
година, четири месеца и 17 дни след приключване на устните състезания и 
изтичане на едномесечния срок.

Гр. дело № 55787/2010г. - В о.с.з. на 12.05.2015 г. делото е разгледано от 
съдия Генжова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който са 
отхвърлени предявените като частични отрицателни установителни искове с 
правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК, за установяване недължимост на 
парични вземания, представляващи вреда по договор за покупко-продажба на 
моторен кораб, е обявен в срочната книга на 03.10.2016 г., една година, три 
месеца и 20 дни след приключване на устните състезания и изтичане на 
едномесечния срок.

Гр. дело № 17138/2013г. - В о.с.з. на 19.05.2015 г. делото е разгледано от 
съдия Генжова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който се допуска, 
на основание чл. 33, ал. 2 ЗС, изкупуване на имоти, предмет на договор за 
замяна на НИ с движима вещ, за който е съставен нотариален акт, е обявен в 
срочната книга на 21.09.2016 г., една година, три месеца и 1 ден след 
приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок.

В отговор на писмо от ИВСС изх. № Ж-02-18/22.12.2016 г., с писмо на 
СРС изх. № 9000060/12.01.2017г., постъпило в ИВСС - вх.№ КЖ-02- 
18/16/13.01.2017г., са предоставени следните данни за съдия Генжова:
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Причини за допуснатите просрочия на съдебните решения, наличие на 
здравословни или други лични проблеми за периода на проверката - от м. 
07.2014 г. до 2016г. - не са посочени.

Информация за времето, през което съдията е била в законоустановен 
отпуск /по болест, платен, неплатен и пр./за периода на проверката от м. 07. 
2014 г. до 2016 г.:

През периода на проверката, според Приложение № 3.1, съдия Генжова е 
ползвала общо 96 дни годишен отпуск - за периода от 28.07.2014г. до 
02.09.2016г.

Няма данни за образувано дисциплинарно производство или наложено 
дисциплинарно наказание за допуснати просрочия при постановяване на 
съдебните актове, за периода на проверката от 12.07.2011г. /или от 
встъпването в длъжност на състава/- до 2016г.

Няма данни за обжалване на отказ за образуване на дисциплинарно 
производство по смисъла на чл. 310, ал. 5, т. 2 ЗСВ за същото нарушение, 
както и данни за образувано наказателно производство по смисъла на чл. 
310, ал. 4 ЗСВ за същото нарушение.

Натовареността на съдия Генжова за 2012г. е както следва:
Останали несвършени дела от предходен период на съдията - 281 бр.; 

новообразувани дела на съдията - 1086 бр.; свършени дела на съдията 1049 
бр.; процент свършени дела спрямо новите постъпления на съдията 96.59%; 
общо дела за разглеждане 1367 бр.; процент свършени дела спрямо всички 
постъпления на съдията 76.73%; общо постъпления за отделението 31269 бр.; 
процент постъпления за разглеждане от съдията спрямо всички в отделението 
4.37 %; общо свършени дела в отделението 30854 бр.; процент свършени дела 
от съдията спрямо всички в отделението 3.39%; общ брой дела за 
разглеждане в отделението 40577 бр.

Обобщените данни, отразяващи натовареността на съдия Генжова - 40-ти 
състав от 2013г. до 2016г. включително, съобразно предоставената от СРС 
справка:

Йоанна Генжова, 40 състав, ГО
2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

* Висящи дела останали от предходен 
период на същия съдия 320 317 252 216
* Висящи дела от предходен период от 
друг съдия-докладчик на същия състав няма няма няма няма

Новообразувани дела 995 996 1019 942
Свършени дела 998 1061 1055 957
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% свършени дела спрямо новите 
постъпления за съдията (нови дела към 
свършени)

100,30 106,53 103,53 101.59

Общо за разглеждане дела (нови и 
несвършени от минал период) 1315 1313 1271 1158

% свършени дела спрямо всички 
постъпления за съдията (всички дела за 
разглеждане към свършени)

75,89 80,81 83,01 82.64

Общо постъпления за отделението по 
материя ГО 27 126 29 114 37 993 37 433

% постъпления за разглеждане от 
съдията спрямо всички в 
отделението

4,85 4,51 3,35 3.09

Общо свършени дела в отделението по 
материя ГО 26 738 30 316 35 975 32 452

% свършени дела от съдията спрямо 
всички в отделението 3,73 3,50 2,93 2.95

Фактическа и правна сложност на разгледаните дела на съдията за 
периода на проверката - 2014 г.-2016г.

Видно от проверените в хода на настоящата проверка граждански дела, 
съдия Генжова е разглеждала разпределените и дела, образувани по искове с 
правна квалификация чл. 55, ал. 1 ЗЗД, чл. 40 ЗУЕС, 59, ал. 1 ЗЗД, във вр. с ч. 
55, ал. 1 ЗЗД, чл. 213, ал. 1 КЗ, чл. 26, ал. 1 ЗЗД, вещни искове, чл. 79, ал. 1 
ЗЗД, искове за собственост с правна квалификация чл. 108 ЗС, чл. 163, ал. 3 
ЗУТ, установителни искове по чл. 124, ал. 1 ГПК, искове за непозволено 
увреждане чл. 45, ал. 1 ЗЗД, искове по чл. 33, ал. 2 ЗС.

Съгласно представената подробна информация в Приложение № 1 - 
просрочени решения на състава, от общо 697 просрочени съдебни актове, 370 
бр. са с „индекс 800“ - установителни искове за право/правоотношение; 
установителни искове за факти; установителни искове за нищожност на 
съдебно решение; искове за установяване съществуване на вземане по 
издадена заповед за изпълнение - чл. 124 ГПК, чл. 415 ГПК, чл. 422 ГПК, чл. 
424 ГПК, чл. 439 ГПК- в голямата част за консумирана и неплатена топлинна 
или електрическа енергия; 150 бр. са с „индекс 200“ - облигационни искове 
за права или правоотношения, породени или отнасящи се по договор, 
едностранна сделка, по реда на ЗЗД; 90 бр. с „индекс 210“ - искове по КЗ 
(отм.); 45 бр. с „индекс 300“ - вещни искове по реда на ЗС, ЗКИР, ЗСПЗЗ и 
др.

Качество на постановените съдебни актове според резултата от 
инстанционния контрол - резултати от върнати обжалвани граждански дела:
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Общо обжалвани решения за 2011г. - 17, за 2012г. - 78 бр., за 2013 г. - 
70 бр., за 2014г. — 78 бр., за 2015г. — 81 бр. и за 2016г. — 80 бр., от които:

- решения изцяло оставени в сила за 2011г. - 11 бр.; за 2012г. - 65 
бр.; за 2013г. - 54 бр.; за 2014г. - 58 бр.; за 2015г. - 55 бр.; за 2016г. - 54 
бр.;

- изцяло отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново 
разглеждане - за 2011 г. - 2 бр., за 2012г. - 3 бр., за 2013г. - 6 бр., за 
2014г. - 7 бр., за 2015г. - 1 бр. и за 2016г. - 0 бр.;

- изцяло отменени или обезсилени поради невиновно поведение на 
съда - за 2011г. - 1 бр., за 2012г. - 1 бр., за 2013г. - 2 бр., за 2014г. - 3 
бр., за 2015г. - 7 бр. и за 2016 г. - 5 бр.;

- оставени в сила в една част. Отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или 
не за ново разглеждане в друга част - за 2011г. - 3 бр., за 2012г. - 9 бр., за 
2013г. - 8 бр., за 2014г. - 10 бр., за 2015г. - 7 бр. и за 2016г. - 1 бр.;

- оставени в сила в една част, отменени или обезсилени в друга 
част поради невиновно поведение на съда: за 2011г. - 0 бр., за 2012г. - 0 
бр., за 2013г. - 0 бр., за 2014г. - 0 бр., за 2015г. - 10 бр. и за 2016г. - 7 
бр.;

- отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново 
разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга част - за 
периода 2011г. - 2014г. - 0 бр., за 2015г. - 1 бр. и за 2016г. - 3 бр.;

- оставени в сила в една част; отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или 
не за ново разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга 
част поради невиновно поведение на съда - за периода 2011г. - 2016г. - 0 
бр.

- потвърдени или недопуснати до касационно обжалване в една 
част. Отменени, обезсилени или нищожни в друга част. Отменени или 
обезсилени в трета част, по обективни причини - за периода 2011г. - 
2016г. - 0 бр.

Данните за дежурствата на председателя на 40 състав и натовареността 
на заседателния график на съдията, за периода на проверката 2011г.-2016г. 
съгласно Приложение № 5 са следните:

1. Дежурства в междинна архива за 2012 г. са 4 бр. - през м. януари, м. 
април, м. юли и м. октомври; за 2013 г. няма данни; за 2014 г. - 5 бр. през два 
и три месеца; за 2015г. - 4 бр. през три месеца и за 2016г. - няма данни.

За периода на 2011г. и 2013г. не са предоставена писмени данни, а по 
информация на ръководството на гражданските отделения, съдиите са давали 
дежурство в междинна архива, по същия ред и със същата честота. Съгласно 
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заповед № AC-226/12.11.2015г., от месец декември 2015г. не са давани 
дежурства в междинна архива по този ред.

2. Дежурства за произнасяне на молби за допускане на обезпечения на 
бъдещи искове и по молби за разкриване на банкови тайни, по години както 
следва:

- за периода 31.10.2011г. - 31.12.2011г. - едно седмично дежурство през 
м. ноември;

- за 2012г. - седем седмични дежурства през месец, два и три месеца;
- за 2013г. - шест седмични дежурства през два месеца;
- за 2014г. - пет седмични дежурства през два и три месеца;
- за 2015г. - пет седмични дежурства през два и три месеца;
- за 2016г. - четири седмични дежурства през три месеца.
3. Натовареност на заседателния график

Проведените съдебни заседания и разгледаните дела от 40 състав, ГО, СРС 
за периода от 12.07.2011 г. до 31.08.2016 г.:

Месец Брой открити с.з. / година Брой разгледани дела в о.с.з./год.
2011- 2012- 2013- 2014-2015- 2016 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016

Януари - 1 1 2 0 0 - 15 10 17 0 0
Февруари - 6 6 7 6 5 - 53 56 72 45 46
Март - 6 5 6 5 5 - 58 50 48 54 38
Април - 5 7 7 5 5 - 48 67 70 50 44
Май - 6 1 0 6 2 - 59 9 0 49 19
Юни - 6 7 6 6 5 - 58 68 62 58 45
Юли 0 1 3 3 1 1 0 6 26 26 13 10
Август 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0
септември 3 2 2 1 2 2 30 11 21 9 18 22
Октомври 6 7 7 6 7 5 72 68 72 52 66 45
Ноември 6 5 5 6 5 4 71 53 49 58 46 39
Декември 5 3 3 3 3 2 52 28 33 29 23 23
Общо за 
периода

21 48 48 47 46 36 226 457 463 443 422 331

Поощрения и/или наказания, прилагане на мярката по чл. 327 ЗСВ на 
съдията, за периода на проверката - 2014 г. -2016г.

Съдия Генжова не е била поощрявана и не е налагано дисциплинарно 
наказание за периода на проверката.

Действия за преодоляване на констатираните нарушения за съдията, за 
периода на проверката 2014 г. -2016г. - няма посочени такива.

Данни за ангажираността в изпълнението на други служебни задачи 
извън основната дейност на СРС- за съдията, за периода на проверката - 2014 
г.-2016г,- няма посочени такива.

Данни за обективното състояние на съответния орган на съдебната 
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власт, включващи обща и индивидуална натовареност на съдиите в СРС: 
Обща натовареност на гражданските съдии в СРС - 179.47;
Индивидуалната натовареност на съдия Йоана Генжова - 220.4;
Обща и индивидуална натовареност спрямо отделението по материя - 
220.4 натовареност на съдия Йоана Генжова към 161.12 натовареност 
на I ГО.

В края на проверката бе представена актуална информация за 
просрочените, непостановени съдебни решения /дела обявени за решаване, 
по които към 10.01.2017 г. няма съдебно решение след изтичане на законовия 
срок/.

Общ брой просрочени решения без постановен съдебен акт на съдия 
Йоана Генжова към 10.01.2017 г. - 27 бр.

Обобщените данни за просрочените съдебни решения по дела, обявени 
за решаване преди 31.08.2016г., по които няма постановен акт към 
10.01.2017г. - 27 броя, са както следва:

-Забава от 121 до 180 дни (до 9 месеца) - 6 бр.
-Забава от 181 до 360 дни (до 1 година) - 17 бр.
-Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 3 бр.
-Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 1 бр.

Приложение: справка на СРС изх. № 4396/16.01.2017 г. и справка в 
табличен вид с просрочените дела на състава - приложение към писмо вх. № 
КЖ-02-18/16/13.01.2017г. по описа на ИВСС.

СЪДИЯ ПЕТЯ ПЕТКОВА СТОЯНОВА с ранг „съдия в АС“ е 
встъпила в длъжността районен съдия в СРС на 09.07.2014г., преди това е 
била командирована; председател е на 45 състав, считано от 2009г.

Считано от 10.10.2016г. съдия Петя Петкова Стоянова е командирована 
като преподавател в НИП.

За нуждите на проверката и на основание чл. 59 от ЗСВ бе изискана и 
предоставена информация с писмо на СРС изх. № 9002132/25.11.2016г., 
допълнена и коригирана /за 45 състав/ с писмо изх. № 106117/08.12.2016 г., 
съдържащи актуални данни, обобщени в табличен вид - Приложение № 1 - 
просрочени съдебни актове от 12.07.2011г. до 16.08.2016 г. и Приложение № 
2 - просрочени съдебни актове от 16.08.2017г. до 17.11.2016 г.

Посочената в таблиците забава в календарни дни по чл.235, ал.5 от ГПК 
е изчислена към датата на постановяване на съдебния акт, а където такъв 
липсва - към определената дата.

По години информацията е както следва:
От 12.07.2011г. до 31.12.2011г.
Общ брой обявени за решаване дела - 210 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 66 бр.
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Решения извън срок по чл.235 ГПК - 144 бр.
За 2012г.
Общ брой обявени за решаване дела - 234 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 49 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 185 бр.
За 2013г.
Общ брой обявени за решаване дела - 218 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 30 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 188 бр.
За 2014г.
Общ брой обявени за решаване дела - 247 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 157 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 90 бр.
За 2015г.
Общ брой обявени за решаване дела - 179 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 89 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 90 бр.
Обявени за решаване до 29.09.2016г.
Общ брой обявени за решаване дела - 120 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 39 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 81 бр.
В периода 16.08.2016 г. - 17.11.2016 г. са постановени общо 91 бр. 

съдебни актове, подробно описани в Приложение № 2/45 състав/.
Според обобщена информация - писмо изх. № 108511/15.12.2016г., 

данните от приложение № 1 и приложение № 2 за съдия Петя Стоянова са 
следните:

А. Дела с постановен съдебен акт за периода до 16.08.2016г. 
(Приложение № 1):

- Забава от 1 ден до 180 дни - 570 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 101 бр.
- Забава над 361 дни - 85 бр.
Б. Дела без постановен съдебен акт към 16.08.2016 г. (Приложение №1):
- Забава от 1 ден до 180 дни - 1 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 0 бр.
- Забава над 361 дни - 0 бр.
В. Дела с постановен съдебен акт за периода 16.08.2016г. - 17.11.2016г. 

(Приложение №2):
- Забава от 1 ден до 180 дни - 20 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 24 бр.
- Забава над 361 дни - 39 бр.
Информацията за просрочените съдебни решения над 1 година по 

състави, съобразно Приложение №1 (12.07.2011 - 16.08.2016 г.) и 
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Приложение №2 (16.08.2016 — 17.11.2016 г.), по справка изх. № 
2189/09.01.2017 г. на СРС, за съдия Петя Стоянова - 45 състав е следната:

А. Дела с постановен съдебен акт за периода (Приложение №1):
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 41 бр.
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 20 бр.
- Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 16 бр.
- Забава от 631 до 720 дни (до 2 години) - 3 бр.
- Забава от 721 до 810 дни (до 2 години и 3 месеца) - 1 бр.
- Забава от 811 до 900 дни (до 2 години и 6 месеца) - 2 бр.
- Забава от 901 до 990 дни (до 2 години и 9 месеца) - 1 бр.
- Забава от 991 до 1080 дни (до 3 години) - 1 бр.
- Забава от 1081 до 1170 дни (до 3 години и 3 месеца) - 1 бр. - След 

допълнителна проверка по срочната книга на състава се установи, че гр. дело 
№ 30917/2009г. грешно е посочено в приложение № 1, че съдебният акт е 
постановен на 13.08.2015г. вместо на 13.08.2013г., както и определената 
забава в размер на 1129 дни вместо 399 дни.

Б. Дела без постановен съдебен акт към 16.08.2016 г. (Приложение №1)- 
няма

В. Дела с постановен съдебен акт за периода (Приложение №2):
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 8 бр.
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 15 бр.
- Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 5 бр.
- Забава от 631 до 720 дни (до 2 години) - 7 бр.
- Забава от 811 до 900 дни (до 2 години и 6 месеца) - 2 бр.
- Забава от 901 до 990 дни (до 2 години и 9 месеца) - 2 бр.
По отношение на постъпили и свършени частни граждански дела в 

закрити съдебни заседания, данните предоставени от СРС за периода на 
проверката, на доклад на съдия Петя Стоянова, са както следва:

2011г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 0 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 802 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 793 бр.
2012г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 9 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 722 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. -719бр.
2013г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 12 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 651 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 661 бр.
2014г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 2 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 735 бр.

41



Свършени в з.з. ч.гр.д. - 736 бр.
2015г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 1 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 766 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 770 бр.
До 30.06.2016г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 0 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 319 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 294 бр.

От гражданските дела с просрочени съдебни актове, бяха проверени 
следните дела на доклад на съдия Петя Стоянова:

Гр. дело № 21311/2013г. е образувано на 18.05.2013г. по установителен 
иск с правна квалификация чл. 422 ГПК, във вр. с чл. 415, ал. 1 ГПК, с цена 
на иска 17562.24 лв. С разпореждане в з.з. 24.06.2013г. е указано препис от 
ИМ да се изпрати на ответника за отговор, на основание 131 ГПК. Същият е 
уведомен на 13.11.2013г., а отговорът на ИМ е депозиран на 12.12.2013г. С 
определение в з.з. по чл. 140 ГПК от 19.05.2014г. (след пет месеца) съдът е 
съобщил на страните проекта си за доклад по делото, дал е указания, 
допуснал е приложените към ИМ доказателства, допуснал е ССЕ с 
формулирани задачи, определил е ВЛ и размера на депозита и е насрочил 
открито съдебно заседание за 17.06.2014г. Проведени са две съдебни 
заседания по доказателствата - на 17.06.2014г. и на 13.10.2014г., когато е 
приключено съдебното дирене, съдът е дал ход на устните състезания и е 
обявил, че ще се произнесе с решение в законния срок. Решението е 
постановено на 27.07.2016г. (след една година и девет месеца). Страните са 
уведомени на 16.08.2016г. и на 12.10.2016г.

Гр. дело № 30117/2013г. е образувано на 15.07.2013г. по предявен 
установителен иск за консумирана топлинна енергия, с цена на иска 6090.00 
лв. С разпореждане в з.з. от 30.08.2013г. ИМ е оставена без движение за 
отстраняване на нередовности. След изпълнение на указанията с молба от 
16.01.2014г., по разпореждане в з.з. от 21.01.2014г. препис от ИМ е изпратен 
на ответника за отговор, на основание 131 ГПК. Същият е уведомен на 
12.02.2014г., а отговор на ИМ е депозиран на 17.03.2014г. С определение в 
з.з. по чл. 140 ГПК от 01.10.2014г. (след шест месеца) съдът е съобщил на 
страните проекта си за доклад по делото, допуснал е приложените към ИМ 
писмени доказателства, дал е указания и е насрочил открито съдебно 
заседание за 28.10.2014г. Проведени са две съдебни заседания по 
доказателствата - на 28.10.2014г. и на 26.01.2015г., когато е приключило 
съдебното дирене, съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще се 
произнесе с решение в законния срок. Решението е постановено на 
29.03.2016г. (след една година и два месеца). Влязло е в сила на 23.04.2016г. 
и върху него е положен печат за издаден ИЛ, съгласно чл. 406, ал. 3 ГПК.
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Гр. дело № 35226/2013г. е образувано на 21.08.2013г. по установителен 
иск за консумирана топлинна енергия, с цена на иска 2099.91 лв. С 
разпореждане от 19.09.2013г. ИМ е оставена без движение с указание за 
отстраняване на нередовности, изпълнени с молба от 23.10.2013г. С 
разпореждане в з.з. от 25.10.2013г. е указано препис от ИМ да се изпрати на 
ответника за отговор, на основание 131 ГПК. Същият е уведомен на 
16.12.2013г., а отговорът на ИМ е депозиран по делото на 15.01.2014г. С 
определение в з.з. по чл. 140 ГПК от 30.05.2014г. (след 4 месеца), съдът е 
съобщил на страните проекта си за доклад по делото, конституирал е трето 
лице помагач на ищеца, допуснал е приложените към ИМ писмени 
доказателства, допуснал е СТЕ с формулирани задачи, определил е ВЛ и 
размера на депозита, допуснал е ССЕ с формулирана задача, определил е ВЛ 
и размера на депозита, дал е указания и е насрочил открито съдебно 
заседание за 01.07.2014г. Проведени са три съдебни заседания по 
доказателствата - на 01.07.2014г., на 07.10.2014г. и на 24.11.2014г., когато е 
приключило съдебното дирене, съдът е дал ход на устните състезания и е 
обявил, че ще се произнесе с решение в законния срок. Решението , е 
постановено на 21.01.2016г. (след повече от една година и един месец) и е 
влязло в сила на 18.05.2016г.

Гр. дело № 42387/2013г. е образувано на 10.10.2013г. по предявен иск с 
правна квалификация чл. 422 ГПК, с цена на иска 2797.78 лв. за консумирана 
топлинна енергия. С разпореждане в з.з. 05.12.2013г. ИМ е оставена без 
движение с указания за отстраняване на нередовности, изпълнени с молба от 
10.01.2014г. С разпореждане в з.з. от 16.01.2014г. е указано препис от ИМ да 
се изпрати на ответника за отговор, на основание 131 ГПК. Същият е 
уведомен на 12.02.2014г., а отговор на ИМ е депозиран на 18.03.2014г. С 
определение в з.з. по чл. 140 ГПК от 01.10.2014г. (след шест месеца), съдът 
съобщил на страните проекта си за доклад по делото, допуснал е 
приложените към ИМ доказателства, дал е указания и е насрочил открито 
съдебно заседание за 28.10.2014г. Проведени са две съдебни заседания по 
доказателствата - на 28.10.2014г. и на 19.01.2015г., когато е приключило 
съдебното дирене, съдът е дал ход на устните състезания и е обявил, че ще се 
произнесе с решение в законния срок. Решението е постановено на 
30.03.2016г. (след една година и два месеца), влязло е в сила на 26.04.2016г. 
и върху него е положен печат за издаден ИЛ, съгласно чл. 406, ал. 3 ГПК.

Гр. дело № 11888/2014г. е образувано на 07.03.2014г. по предявен 
установителен иск с правна квалификация чл. 415, ал. 1 ГПК, с цена на иска 
1082.73 лв. за консумирана топлинна енергия. С разпореждане в з.з. 
27.05.2014г. ИМ е оставена без движение с указания за отстраняване на 
нередовности, изпълнени с молба от 09.06.2014г. С разпореждане в з.з. от 
20.06.2014г. по чл. 131 ГПК е указано препис от ИМ да се изпрати на 
ответника за отговор. С определение в з.з. от 04.08.2014г. съдът е 
конституирал правоприемник на починалия ответник и е указал препис от
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ИМ и от определението да се връчат на конституираното лице. Ответникът е 
уведомен на 27.08.2014г., отговор не е постъпил по делото. С определение по 
чл. 140 ГПК от 29.10.2014г., съдът съобщил на страните проекта си за доклад 
по делото, конституирал е трето лице помагач на ищеца, допуснал е 
представените с ИМ писмени доказателства, дал е указания и е насрочил 
открито съдебно заседание за 24.11.2014г. В това съдебно заседание делото е 
изяснено от фактическа страна съдът е приключил съдебното дирене и е 
обявил, че ще се произнесе с решение в законния срок. Решението е 
постановено на 20.01.2016г. (след повече от една година и един месец), 
влязло е в сила на 18.02.2016г.

Информацията от извършената на 10.01.2017г. по срочните книги на 45 
състав проверка на произволно избрани дела с най-големи просрочил при 
постановяване на съдебния акт / над 2 години и 5 месеца/, е следната:

Гр. дело № 22891/2010г. - В о.с.з. на 19.03.2012 г. делото е разгледано от 
съдия Стоянова и е обявено за решаване. Съдебният акт по предявения с 
правна квалификация чл. 108 ЗС иск за предаване на владение върху част от 
недвижим имот, е обявен в срочната книга на 19.03.2015 г., две години, 
десет месеца и 29 дни след приключване на устните състезания и изтичане 
на едномесечния срок;

Гр. дело № 21454/2010г. - В о.с.з. на 04.02.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Стоянова и е обявено за решаване. Съдебният акт по предявения с 
правна квалификация чл. 108 ЗС иск за предаване на владение върху част от 
недвижим имот, е обявен в срочната книга на 20.10.2016 г., две години, 
седем месеца и 15 дни след приключване на устните състезания и изтичане 
на едномесечния срок;

Гр. дело № 11764/2011г. - В о.с.з. на 24.03.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Стоянова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е 
отхвърлена претенцията на ищеца за разпределение ползването на недвижим 
имот, е обявен в срочната книга на 21.11.2016 г., две години, шест месеца и 
26 дни след приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния 
срок;

Гр. дело № 21709/2012г. - В о.с.з. на 08.04.2014г. делото е разгледано от 
съдия Стоянова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е 
отхвърлена предявената претенция на ищеца за осъждане да се заплати сума 
от 2246.00 лв., върху която е бил наложен запор, е обявен в срочната книга на 
26.10.2016 г., две години, пет месеца и 17 дни след приключване на устните 
състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 44957/2012г. - В о.с.з. на 08.04.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Стоянова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който се отменя по 
жалба на ищците заповед на областния управител на област София - град в 
частта, с която е одобрен плана за новообразуваните имоти в местност кв. 
„Гниляне“, р-н „Искър“ при CO, е обявен в срочната книга на 18.11.2016 г., 
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две години, шест месеца и 9 дни след приключване на устните състезания и 
изтичане на едномесечния срок.

С оглед констатираната голяма забава при постановяване на съдебните 
актове на състава, на 12.01.2017г. бяха проверени допълнително по срочните 
книги и следните дела:

Гр. дело № 39916/2009г. - В о.с.з. на 22.10.2012 г. делото е разгледано от 
съдия Стоянова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който са 
отхвърлени предявените искови претенции за установяване по отношение на 
ответниците, че ищците са собственици на част от НИ в с. Панчарево, е 
обявен в срочната книга на 30.03.2015 г., две години, четири месеца и 7 дни 
след приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок.

Гр. дело № 15182/2011г. - В о.с.з. на 12.11.2012 г. делото е разгледано от 
съдия Стоянова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е 
отхвърлена жалба на ФЛ против решение на ОСЗ „Овча купел“, с което е 
отказано възстановяване на собственост в съществуващи стари реални 
граници на НИ, е обявен в срочната книга на 30.03.2015 г., две години, три 
месеца и 17 дни след приключване на устните състезания и изтичане на 
едномесечния срок.

Гр. дело № 26262/2012г. - В о.с.з. на 20.05.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Стоянова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който са 
отхвърлени предявените искови претенции на ищците за установяване по 
отношение на ответницата, че същата е собственик на реална част от НИ, е 
обявен в срочната книга на 06.10.2016 г., две години, три месеца и 15 дни 
след приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок.

Гр. дело № 9271/2011г. - В о.с.з. на 23.06.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Стоянова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е признато 
за недоказано, на основание чл. 194, ал. 2, във вр. с чл. 193, ал. 2 ГПК, 
направеното от ищеца оспорване автентичността на документи и е прието за 
установено, че ищецът лично и неговите правоприемници са собственици на 
НИ, е обявен в срочната книга на 31.10.2016 г., две години, три месеца и 7 
дни след приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния 
срок.

Гр. дело № 32949/2012г. - В о.с.з. на 20.10.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Стоянова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който ответникът е 
осъден да заплати, на основание чл. 45, ал. 1 ЗЗД и чл. 83, ал. 1 ЗЗД, сумата 
от 18 656.83 лв., представляваща претърпени от ищеца имуществени вреди в 
резултат на противозаконно отнемане владението на движими вещи, е 
обявен в срочната книга на 24.10.2016 г., една година, единадесет месеца и 
3 дни след приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния 
срок.
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От извършената допълнителна проверка по срочната книга на състава на 
10.01.2016г. се установи, че всички обявени за решаване граждански дела на 
доклад на съдия Петя Стоянова са приключени със съдебен акт, но с 
посочената в приложенията забава по чл. 235, ал.5 ГПК. В приложение № 2 е 
посочено, че по гр.д. № 3 5296/2013г. към 17.11.2016г. не е постановен 
съдебен акт, а след допълнителната проверка се установи, че същият е 
постановен на 20.11.2016г.

В отговор на писмо от ИВСС изх. № Ж-02-18/22.12.2016 г., с писмо на 
СРС изх. № 9000060/12.01.2017г., постъпило в ИВСС - вх.№ КЖ-02- 
18/16/13.01.2017г., са предоставени следните данни за съдия Стоянова:

Причини за допуснатите просрочил на съдебните решения, наличие на 
здравословни или други лични проблеми за периода на проверката - от 
12.07.2011г. /или от встъпването в длъжност на състава/- до 2016г. - няма 
посочени.

Информация за времето, през което съдията е бил в законоустановен 
отпуск /по болест, платен, неплатен и пр./ за периода на проверката от 
12.07.2011 г. /или от встъпването в длъжност на състава/ - до 2016 г.:

През периода на проверката, според Приложение № 4.1, съдия Стоянова 
е ползвала общо 124 дни годишен отпуск - за периода от 01.08.2014г. до 
29.02.2016г.

Няма данни за образувано дисциплинарно производство или наложено 
дисциплинарно наказание за допуснати просрочил при постановяване на 
съдебните актове, за периода на проверката от 12.07.2011г. /или от 
встъпването в длъжност на състава/- до 2016г.

Няма данни за обжалване на отказ за образуване на дисциплинарно 
производство по смисъла на чл. 310, ал. 5, т. 2 ЗСВ за същото нарушение, 
както и данни за образувано наказателно производство по смисъла на чл. 
310, ал. 4 ЗСВ за същото нарушение.

Натовареността на съдия Стоянова за 2012г. е както следва:
Останали несвършени дела от предходен период на съдията — 377 бр.; 

новообразувани дела на съдията - 1071 бр.; свършени дела на съдията 1073 
бр.; процент свършени дела спрямо новите постъпления на съдията 100.18 %; 
общо дела за разглеждане 1448 бр.; процент свършени дела спрямо всички 
постъпления на съдията 74.10%; общо постъпления за отделението 31269 бр.; 
процент постъпления за разглеждане от съдията спрямо всички в отделението 
4.37 %; общо свършени дела в отделението 30854 бр.; процент свършени дела 
от съдията спрямо всички в отделението 3.47%; общ брой дела за 
разглеждане в отделението 40577 бр.

Обобщените данни, отразяващи натовареността на съдия Стоянова - 45- 
ти състав от 201 Зг. до 2016г. включително, съобразно предоставената от СРС 
справка:
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Петя П. Стоянова 45 състав, I ГО
2013г. 2014г. 2015 г. 201 бг.

* Висящи дела останали от предходен 
период на същия съдия 375 419 346 420
* Висящи дела от предходен период от 
друг съдия-докладчик на същия състав няма няма няма няма

Новообразувани дела 1014 1008 1029 695
Свършени дела 970 1081 966 697
% свършени дела спрямо новите 
постъпления за съдията (нови дела към 
свършени)

95,66 107,24 93,88 100.29

Общо за разглеждане дела (нови и 
несвършени от минал период) 1389 1427 1375 1115

% свършени дела спрямо всички 
постъпления за съдията (всички дела за 
разглеждане към свършени)

69,83 75,75 70,25 62.51

Общо постъпления за отделението по 
материя ГО 27 126 29 114 37 993 37 433

% постъпления за разглеждане от 
съдията спрямо всички в 
отделението

5,12 4,90 3,62 2.98

Общо свършени дела в отделението по 
материя ГО 26 738 30316 35 975 32 452

% свършени дела от съдията спрямо 
всички в отделението 3,63 3,57 2,69 2.15

Фактическа и правна сложност на разгледаните дела на съдията за 
периода на проверката - 2011г. - 2016г.

Видно от проверените в хода на настоящата проверка граждански дела, 
съдия Стоянова е разглеждала разпределените и дела, образувани по 
установителни искове по чл. 422 ГПК, във вр. с чл. 415, ал. 1 ГПК, 
установителни искове по чл. 124, ал. 1 ГПК за консумирана топлинна 
енергия, по чл. 108 ЗС, искове по КТ, искове по чл. 194, ал. 2, във вр. с чл. 
193, ал. 2 ГПК, по чл. 45, ал. 1 ЗЗД и чл. 83, ал. 1 ЗЗД и др.

Съгласно представената подробна информация в Приложение № 1 - 
просрочени решения на състава, от общо 758 просрочени съдебни актове, 451 
бр. са с „индекс 800“ - установителни искове за право/правоотношение; 
установителни искове за факти; установителни искове за нищожност на 
съдебно решение; искове за установяване съществуване на вземане по 
издадена заповед за изпълнение - чл. 124 ГПК, чл. 415 ГПК, чл. 422 ГПК, чл. 
424 ГПК, чл. 439 ГПК- в голямата част за консумирана и неплатена топлинна 
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или електрическа енергия; 192 бр. са с „индекс 200“ - облигационни искове 
за права или правоотношения, породени или отнасящи се по договор, 
едностранна сделка, по реда на ЗЗД; 116 бр. с „индекс 210“ - искове по КЗ 
(отм.); 50 бр. с „индекс 300“ - вещни искове по реда на ЗС, ЗКИР, ЗСПЗЗ и 
ДР-

Качество на постановените съдебни актове според резултата от 
инстанционния контрол - резултати от върнати обжалвани граждански дела 
на съдията, за периода на проверката 2011 Г.-2016 г. :

Общо обжалвани решения за 2011г. - 13, за 2012г. - 50 бр., за 2013 г. - 
65 бр., за 2014г. - 69 бр., за 2015г. - 84 бр. и за 2016г. - 61 бр. от които:

- решения изцяло оставени в сила за 2011г. - 10 бр.; за 2012г. - 40 
бр.; за 2013г. - 47 бр.; за 2014г. - 52 бр.; за 2015г. - 63 бр. и за 2016г. - 34 
бр.;

- изцяло отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново 
разглеждане - за 2011 г. - 1 бр., за 2012г. - 4 бр., за 2013г. - 2 бр., за 
2014г. - 4 бр., за 2015г. - 2 бр. и за 2016г. - 0 бр. ;

- изцяло отменени или обезсилени поради невиновно поведение на 
съда - за 2011г. - 0 бр., за 2012г. - 1 бр., за 2013г. - 2 бр., за 2014г. - 1 
бр.; за 2015г. - 3 бр. и за 2016г. - 14 бр.;

о ставени в сила в една част. Отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или 
не за ново разглеждане в друга част - за 2011г. - 2 бр„ за 2012г. - 5 бр., за 
2013г. - 11 бр., за 2014г. - 12 бр.; за 2015г. - 6 бр. и за 2016г. - 2 бр.;

- оставени в сила в една част, отменени или обезсилени в друга 
част поради невиновно поведение на съда: за 2011г. - 0 бр., за 2012г. - 0 
бр., за 2013г. - 3 бр., за 2014г. - 0 бр.; за 2015г. - 10 бр. и за 2016г. - 8 
бр.;

- отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново 
разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга част - за 
периода 2011г. - 2015г. - 0 бр. и за 2016г. - 3 бр.;

- оставени в сила в една част; отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или 
не за ново разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга 
част поради невиновно поведение на съда - за периода 2011г. - 2016г. - 0 
бр.

- потвърдени или недопуснати до касационно обжалване в една 
част. Отменени, обезсилени или нищожни в друга част. Отменени или 
обезсилени в трета част, по обективни причини - за периода 2011г. - 
2014г. - няма данни; за 2015г. - 0 бр. и за 2016г. - 0 бр.
Данни за дежурства на съдията и натовареност на заседателния

48



график на съдията, за периода на проверката 2011 г. - 2016 г.:
1. Дежурства в междинна архива за 2012 г. са 4 бр. - през м. януари, м. 

април, м. юли и м. октомври; за 2013 г. няма данни; за 2014 г. - 4 бр. - през 
три месеца; за 2015г. - 3 бр. през м. януари, м. април, м. юли и м. септември и 
за 2016г. - няма данни.

За периода на 2011г. и 2013г. не са предоставени писмени данни, а по 
информация на ръководството на гражданските отделения, съдиите са давали 
дежурство в междинна архива, по същия ред и със същата честота. Съгласно 
заповед № АС-226/12.11.2015г., от месец декември 2015г. не са давани 
дежурства в междинна архива по този ред.

2. Дежурства за произнасяне на молби за допускане на обезпечения на 
бъдещи искове и по молби за разкриване на банкови тайни, по години както 
следва:

- за периода 31.10.2011г. - 31.12.2011г. - едно седмично дежурство през 
м. октомври;

- за 2012г. - шест седмични дежурства през два месеца;
- за 2013г. - четири седмични дежурства през два и четири месеца;
- за 2014г. - пет седмични дежурства през два и три месеца;
- за 2015г. - четири седмични дежурства през три и четири месеца;
- за 2016г. - четири седмични дежурства през три месеца.
3. Натовареност на заседателния график

Проведените съдебни заседания и разгледаните дела от 45 състав, ГО, 
СРС за периода от 12.07.2011 г. до 31.08.2016 г.:

Месец Брой открити с.з. / година 
2011- 2012- 2013-2014-2015 -2016

Брой разгледани дела в о.с.з./год.
2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016

Януари 7 6 6 4 4 5 77 83 77 40 43 48
февруари 5 4 6 8 6 0 62 56 80 101 79 0
Март 6 8 0 5 8 7 81 101 0 60 84 79
Април 6 4 8 5 4 7 60 50 109 63 46 67
Май 8 8 8 5 7 6 101 105 94 57 62 64
Юни 6 6 5 8 6 7 84 60 66 80 61 76
Юли 0 3 4 3 4 0 0 32 63 38 29 0
Август 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
септември 2 0 1 0 2 2 29 0 14 0 25 22
октомври 8 8 6 8 6 0 107 99 71 91 66 0
ноември 8 7 8 6 4 0 109 81 79 72 27 0
декември 2 0 4 0 4 0 31 0 48 0 39 0
Общо за 
периода

58 54 56 52 55 34 741 667 701 602 561 356

Поощрения и/или наказания, прилагане на мярката по чл. 327 ЗСВ на 
съдията, за периода на проверката 2011 г. - 2016 г.:
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Съдия Стоянова не е била поощрявана и не й е налагано дисциплинарно 
наказание за периода на проверката.

Действия за преодоляване на констатираните нарушения за съдията, за 
периода на проверката -2011 г. - 2016 г.

Председателят на СРС, на основание чл. 80, ал.1,т.1 ЗСВ е издал Заповед 
АС-222/05.11.2015г., с която е предоставил възможност на съдия Стоянова, в 
срок до 31.12.2015г. да насрочи делата, по които срокът за отговор по чл. 131 
ГПК е изтекъл до 30.09.2015г., както и да изготви и да постанови съдебните 
актове по обявените за решаване до края на м. декември 2014г.

Данни за ангажираността в изпълнението на други служебни задачи 
извън основната дейност на СРС- за съдията, за периода на проверката - 2011 
г. -2016г.:

Посочена е работата със стажант-юристи по стажантска програма на 
УНСС и СРС, както и участие в Стажантска програма Fulbright.

В информацията е отбелязано, че съдия Стоянова е хоноруван 
преподавател по Гражданско право - обща част в СУ „Св. Климент 
Охридски“ през учебната 2015/2016 г. и през учебната 2016/2017 г., както и е 
зачислена за докторант в задочна форма на обучение по Гражданско и 
семейно право. Сочат се и публикувани от съдия Стоянова научни статии. 
Отбелязяно е, че данните са изложени от съдия Петя Стоянова.

Данни за обективното състояние на съответния орган на съдебната власт:
Според предоставената информация, данните за периода м. 04.2016г. - 

м. 12.2016 г. от Системата за индивидуална натовареност на съдиите (СИНС 
в коефициенти) са следните:

Обща натовареност на гражданските съдии в СРС - 179.47;
Индивидуалната натовареност на съдия Петя Стоянова - 164.2;
Обща и индивидуална натовареност спрямо отделението по материя
16 4.2 натовареност на съдия Петя Стоянова към 161.12 натовареност на 
1ГО.

В края на проверката бе представена актуална информация за 
просрочените, непостановени съдебни решения /дела обявени за решаване, 
по които към 10.01.2017 г. няма съдебно решение след изтичане на законовия 
срок/.

Общ брой просрочени решения без постановен съдебен акт към 
10.01.2017 г. - 0 бр.

Приложение: справка на СРС изх. № 4396/16.01.2017 г. за 45 състав 
съдия Петя Стоянова

СЪДИЯ МЕТОДИ ТОДОРОВ ШУШКОВ с ранг „съдия в ОС“ е 
встъпил в длъжността районен съдия на 19.03.20Юг. Председател е на 50 
състав, считано от 19.12.2010г.
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За нуждите на проверката и на основание чл. 59 от ЗСВ бе изискана и 
предоставена информация с писмо на СРС изх. № 9002132/25.11.2016г., 
допълнена и коригирана /за 50 състав/ с писмо изх. № 105226/06.12.2016 г., 
съдържащи актуални данни, обобщени в табличен вид - Приложение № 1 - 
просрочени съдебни актове от 12.07.2011г. до 16.08.2016 г. и Приложение № 
2-просрочени съдебни актове от 16.08.2017г. до 17.11.2016 г.

Посочената в таблиците забава в календарни дни по чл.235, ал.5 от ГПК 
е изчислена към датата на постановяване на съдебния акт, а където такъв 
липсва - към определената дата.

По години информацията е както следва:
От 12.07.2011г. до 31.11.2011г.
Общ брой обявени за решаване дела - 124 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 45 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 79 бр.
За 2012г.
Общ брой обявени за решаване дела - 173 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 68 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 105 бр.
За 2013г.
Общ брой обявени за решаване дела - 149 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 57 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 92 бр.
За 2014г.
Общ брой обявени за решаване дела - 247 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 43 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 204 бр.
За 2015г.
Общ брой обявени за решаване дела - 205 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 42 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 163 бр.
Обявени за решаване до 17.11.2016г.
Общ брой обявени за решаване дела - 87 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 24 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 63 бр.
В периода 16.08.2016г. - 17.11.2016г. са постановени 66 бр. съдебни 

актове, подробно описани в Приложение № 2/50 състав/.
Според обобщена информация на СРС изх. № 108511/15.12.2016г., 

изготвена от СРС, данните от приложение № 1 и приложение № 2 за съдия 
Шушков са следните:

А. Дела с постановен съдебен акт за периода до 16.08.2016г. 
(Приложение № 1):

- Забава от 1 ден до 180 дни - 130 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 78 бр.
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- Забава над 361 дни - 95 бр.
Б. Дела без постановен съдебен акт към 16.08.2016 г. (Приложение №1):
- Забава от 1 ден до 180 дни - 45 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 29 бр.
- Забава над 361 дни - 263 бр.
В. Дела с постановен съдебен акт за периода 16.08.2016г. - 17.11.2016г. 

(Приложение №2):
- Забава от 1 ден до 180 дни - 4 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 2 бр.
- Забава над 361 дни - 60 бр.
Информацията за просрочените съдебни решения над 1 година по 

състави, съобразно Приложение №1 (12.07.2011 - 16.08.2016 г.) и
Приложение №2 (16.08.2016г. - 17.11.2016 г.), по справка на СРС изх. № 
2189/09.01.2017 г. на СРС, за съдия Методи Шушков - 50 състав е следната:

А. Дела с постановен съдебен акт за периода (Приложение №1):
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 16 бр.
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 21 бр.
- Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 20 бр.
- Забава от 631 до 720 дни (до 2 години) - 14 бр.
- Забава от 721 до 810 дни (до 2 години и 3 месеца) - 8 бр.
- Забава от 811 до 900 дни (до 2 години и 6 месеца) - 4 бр.
- Забава от 901 до 990 дни (до 2 години и 9 месеца) - 6 бр.
- Забава от 991 до 1080 дни (до 3 години) - 4 бр.
- Забава от 1171 до 1260 дни (до 3 години и 6 месеца) - 1 бр.
- Забава от 1261 до 1350 дни (до 3 години и 9 месеца) - 1 бр.
Б. Дела без постановен съдебен акт към 16.08.2016 г. (Приложение №1):
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 19 бр.
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 80 бр.
- Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 50 бр.
- Забава от 631 до 720 дни (до 2 години) - 27 бр.
- Забава от 721 до 810 дни (до 2 години и 3 месеца) - 6 бр.
- Забава от 811 до 900 дни (до 2 години и 6 месеца) - 28 бр.
- Забава от 901 до 990 дни (до 2 години и 9 месеца) - 10 бр.
- Забава от 991 до 1080 дни (до 3 години) - 11 бр.
- Забава от 1081 до 1170 дни (до 3 години и 3 месеца) - 8 бр.
- Забава от 1171 до 1260 дни (до 3 години и 6 месеца) - 5 бр.
- Забава от 1261 до 1350 дни (до 3 години и 9 месеца) - 1 бр.
- Забава от 1351 до 1440 дни (до 4 години) - 3 бр.
- Забава от 1441 до 1530 дни (до 4 години и 3 месеца) - 3 бр.
- Забава от 1531 до 1620 дни (до 4 години и 6 месеца) - 7 бр.
- Забава от 1621 до 1710 дни (до 4 години и 9 месеца) - 3 бр.
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- Забава от 1711 до 1800 дни (до 5 години) - 1 бр.
- Забава от 1801 до 1890 дни (до 5 години и 3 месеца) - 1 бр.

В. Дела с постановен съдебен акт за периода (Приложение №2):
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 2 бр.
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 8 бр.
- Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 17 бр.
- Забава от 631 до 720 дни (до 2 години) - 16 бр.
- Забава от 721 до 810 дни (до 2 години и 3 месеца) - 4 бр.
- Забава от 811 до 900 дни (до 2 години и 6 месеца) - 5 бр.
- Забава от 991 до 1080 дни (до 3 години) - 3 бр.
- Забава от 1081 до 1170 дни (до 3 години и 3 месеца) - 2 бр.
- Забава от 1171 до 1260 дни (до 3 години и 6 месеца) - 2 бр.
- Забава от 1261 до 1350 дни (до 3 години и 9 месеца) - 1 бр.
По отношение на постъпили и свършени частни граждански дела в 

закрити съдебни заседания, данните предоставени от СРС за периода на 
проверката, на доклад на съдия Методи Шушков, са както следва:

2011г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 72 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 720 бр.
Свършени в - 792 бр.
2012г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 0 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 728 бр.
Свършени - 728 бр.
2013г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 0 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 643 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 634 бр.
2014г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 9 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 549 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 557 бр.
2015г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 1 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 770 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 692 бр.
До 30.06.2016г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 79 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 319 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 310 бр.
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От гражданските дела с просрочени съдебни актове, бяха проверени 
следните дела на доклад на съдия Методи Шушков:

Гр. дело № 43917/2013г. е образувано на 22.10.2013г. по обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 213 КЗ, във вр. с чл. 49 ЗЗД, чл. 
45, ал. 1 ЗЗД, както и чл. 86 ЗЗД, във вр. с чл. 84, ал. 4 ЗЗД, с цена на иска 
376.00 лв. С разпореждане по чл. 131 ГПК в з.з. от 24.10.2013г. е указано 
препис от ИМ да се изпрати на ответника за отговор. Същият е уведомен на 
25.11.2013г., а писмен отговор на ИМ е депозиран по делото на 27.12.2013г. С 
определение в з.з. по чл. 140 ГПК от 23.09.2014г. (след 9 месеца) съдът е 
съобщил на страните проекта си за доклад по делото, приел е представените с 
ИМ писмени доказателства, конституирал е трето лице помагач на ответника, 
допуснал е САЕ с формулирани задачи, определил е размера на депозита, 
допуснал е до разпит при режим на призоваване двама свидетели, дал е 
указания и е насрочил открито съдебно заседание за 26.11.2014г. С 
определение от 01.10.2014г. е назначено ВЛ по допуснатата САЕ. Проведени 
са две съдебни заседания по доказателствата - на 26.11.2014г. и на 
17.02.2015г., когато съдът е счел делото за изяснено от фактическа страна, 
дал е ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение. Решението е 
постановено на 04.08.2016г. (след повече от една година и пет месеца) и е 
влязло в сила на 12.09.2016г.

Гр. дело № 18411/2013г. е образувано на 26.04.2013г. по обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 213, ал. 1 КЗ, във вр. с чл. 49 
ЗЗД и чл. 45, ал. 1 ЗЗД, както и чл. 86 ЗЗД, с цена на иска 549.82 лв. С 
разпореждане по чл. 131 ГПК в з.з. от 08.05.2013г. съдът е указал препис от 
ИМ да се изпрати на ответника за отговор. Ответната страна е уведомена на 
12.06.2013г., а писмен отговор на ИМ е депозиран по делото на 11.07.2013г. С 
определение в з.з. по чл. 140 ГПК от 23.09.2014г. (след 1 година и един 
месец) съдът е съобщил на страните проекта си за доклад по делото, приел е 
представените с ИМ писмени доказателства, допуснал е САЕ с формулирани 
задачи, определил е размера на депозита, допуснал е до разпит при режим на 
призоваване един свидетел, дал е указания и е насрочил открито съдебно 
заседание за 26.11.2014г. Проведени са две съдебни заседания по 
доказателствата - на 26.11.2014г. и на 03.02.2015г., когато делото е изяснено 
от фактическа страна, съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще се 
произнесе е решение. Решението е постановено на 29.07.2016г. (след повече 
от една година и пет месеца) и е влязло в сила на 01.09.2016г.

Гр. дело № 20181/2013г. е образувано на 13.05.2013г. по предявен 
отрицателен установителен иск с правна квалификация чл. 124, ал. 1 ГПК, с 
цена на иска 4206.14 лв. за консумирана ел. енергия. С разпореждане по чл. 
131 ГПК от 28.05.2013г. е указано препис от ИМ да се изпрати на ответника 
за отговор. Същият е уведомен на 17.06.2013г., а писмен отговор на ИМ е 
депозиран по делото на 17.07.2013г. С определение в з.з. по чл. 140 ГПК от 
08.10.2014г. (след 1 година и два месеца) съдът е съобщил на страните 
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проекта си за доклад по делото, приел е представените с ИМ писмени 
доказателства, допуснал е до разпит при режим на довеждане по един 
свидетел на страните, дал е указания и е насрочил открито съдебно заседание 
за 18.11.2014г. В това с.з. делото е изяснено от фактическа страна, съдът е 
дал е ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение. Решението е 
постановено на 04.01.2016г. (след повече от една година и един месец), 
влязло е в сила на 27.01.2016г. и върху него е положен печат за издаден ИЛ, 
съгласно чл. 406, ал. 3 ГПК.

Гр. дело № 34937/2013г. е образувано на 20.08.2013г. по отрицателен 
установителен иск с правна квалификация чл. 124, ал. 1 ГПК, с цена на иска 
1317.34 лв. за консумирана ел. енергия. С разпореждане по чл. 131 ГПК в з.з. 
от 22.08.2013г. е указано препис от ИМ да се изпрати на ответника за 
отговор. Ответната страна е уведомена на 30.08.2013г., а писмен отговор на 
ИМ е депозиран по делото на 23.09.2013г. С определение в з.з. по чл. 140 
ГПК от 07.10.2014г. (след 1 година), съдът е съобщил на страните проекта си 
за доклад по делото, приел е представените с ИМ писмени доказателства, 
допуснал е до разпит при режим на довеждане един свидетел, дал е указания 
и е насрочил открито съдебно заседание за 04.11.2014г., когато съдът е счел 
делото за изяснено, дал е ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с 
решение. Решението е постановено на 04.01.2016г. (след една година и два 
месеца), влязло е в сила на 06.02.2016г. и върху него е положен печат за 
издаден ИЛ, съгласно чл. 406, ал. 3 ГПК.

Гр. дело № 6082/2012г. е образувано на 10.02.2012г. по обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 124 ГПК, във вр. с чл. 49 ЗЗД и 
чл. 55, ал. 1 ЗЗД, с цена на иска 15246.65 лв. С определение по чл. 389 ГПК от 
13.02.2012г. съдът е отхвърлил искането на ищеца за допускане на 
обезпечение на предявения иск чрез спиране на изпълнението по ИД. С 
разпореждане от 13.02.2012г. ИМ е оставена без движение за отстраняване на 
нередовности и с разпореждане от 28.03.2012г. са дадени указания във връзка 
с разпореждането, с което е оставена ИМ без движение. Нередовностите са 
отстранени с молба от 04.05.2012г. и с разпореждане по чл. 131 ГПК в з.з. от 
07.05.2012г. е указано препис от ИМ да се изпрати на ответника за отговор. 
Същият е уведомен на 29.05.2012г., а писмен отговор на ИМ е депозиран по 
делото на 27.06.2012г. С молба от 04.04.2013г. /след 11 месеца/ ищецът е 
настоял делото да бъде насрочено. С определение от 10.09.2013г. (1 година и 
два месеца след постъпване на отговора), съдът е конституирал страна по 
делото и е заличил друга страна по делото. С определение в з.з. по чл. 140 
ГПК от 16.09.2013г., съдът е изготвил проекта за доклад по делото, допуснал 
е представените с ИМ писмени доказателства, дал е указания и е насрочил 
открито съдебно заседание за 15.10.203г. Проведени са две съдебни 
заседания по доказателствата - на 15.10.2013г. и на 01.10.2014г., когато съдът 
е обявил за окончателен проекта си за доклад от 16.09.2013г., счел е делото за 
изяснено от фактическа страна, дал е ход по същество и е обявил, че ще се 
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произнесе с решение. Решението е постановено на 15.07.2016г. (след една 
година и девет месеца) и страните са уведомени на 20.07.2016г. и на 
29.07.2016г.

Информацията от извършената на 10.01.2017г. по срочните книги на 50 
състав проверка на произволно избрани дела с най-големи просрочил при 
постановяване на съдебния акт / над 4 години и 11 месеца/, е следната:

Гр. дело № 14397/2011г. - В о.с.з. на 12.07.2011 г. делото е разгледано от 
съдия Шушков и е обявено за решаване. При извършената на 10.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт — 
пет години, четири месеца и 28 дни след приключване на устните 
състезания и изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при 
съдията за постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително 
деловодна разпечатка за движението му, според която данните по делото са 
следните: образувано е по предявени вещни искове на 07.04.2011г. с 
определение от 19.01.2011г. на СГС, BO, IV-A състав, с което е обезсилено 
решение, постановено по гр.д. № 808/1995г. по описа на СРС, 47-ми състав и 
делото е върнато за ново разглеждане от друг състав, разпределено на доклад 
на съдия Методи Шушков. Проведено е едно о.с.з. - на 12.07.2011г., когато е 
приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение.

Гр. дело № 8923/2008г. - В о.с.з. на 27.09.2011 г. делото е разгледано от 
съдия Шушков и е обявено за решаване. При извършената на 10.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
пет години, два месеца и 13 дни след приключване на устните състезания и 
изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за 
постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна 
разпечатка за движението му, според която данните по делото са следните: 
образувано е на 10.03.2008г. по предявени вещни искове и е разпределено на 
доклад на съдия Методи Шушков. Проведени са две закрити разпоредителни 
заседания на 28.03.2008г. и на 25.06.2008г., както и седем о.с.з. - на 
22.06.2010г., отложено поради нередовно призоваване, на 12.10.2010г., на 
07.12.2010г., на 15.03.2011г. - и трите отложени за допълнителни 
доказателства, на 03.05.2011, на 15.06.2011г. и на 27.09.2011г., когато е 
приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение.

Гр. дело № 21678/2009г. - В о.с.з. на 06.12.2011г. делото е разгледано от 
съдия Шушков и е обявено за решаване. При извършената на 10.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
пет години и 3 дни след приключване на устните състезания и изтичане на 
едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за постановяване на 
съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна разпечатка за 
движението му, според която данните по делото са следните: образувано е на 
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22.04.2009г. по предявен установителен иск по чл. 124 ГПК, чл. 415 и сл. 
ГПК и е разпределено на доклад на съдия Методи Шушков. Проведени са 
десет о.с.з. - на 27.10.2009г., на 10.03.2010г., на 11.05.2010г., на 06.07.2010г., 
на 26.102010г., на 08.02.2011г., на 05.04.2011г. - всички отложени за 
изясняване на фактическата обстановка, на 14.06.2011г., на 18.10.2011г. и на 
06.12.2011г., когато е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще 
се произнесе с решение.

Гр. дело № 9117/2007г. - В о.с.з. на 13.12.2011 г. делото е разгледано от 
съдия Шушков и е обявено за решаване. При извършената на 10.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
четири години, единадесет месеца и 26 дни след приключване на устните 
състезания и изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при 
съдията за постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително 
деловодна разпечатка за движението му, според която данните по делото са 
следните: образувано е на 23.04.2007г. по предявени вещни искове, 
докладвано от съдия Методи Шушков. Първоначално делото е разпределено 
на съдия Джулиана Петкова. Проведени са шест закрити съдебни заседания и 
девет открити съдебни заседания, председателствани от съдиите Джулиана 
Петкова и Асен-Иван Бонев. Съдия Шушков е председателствал съдебните 
заседания на 01.02.2011г., 09.03.2011г., 26.04.2011г., 18.05.2011г., 
11.10.2011г. и 13.12.2011г., когато е приключило съдебното дирене и съдът е 
обявил, че ще се произнесе с решение.

Гр. дело № 39059/2009г. - В о.с.з. на 20.12.2011 г. делото е разгледано от 
съдия Шушков и е обявено за решаване. При извършената на 10.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
четири години, единадесет месеца и 20 дни след приключване на устните 
състезания и изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при 
съдията за постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително 
деловодна разпечатка за движението му, според която данните по делото са 
следните: образувано е на 05.08.2009г. по предявени вещни искове, 
докладвано от съдия Методи Шушков. Първоначално делото е разпределено 
на съдия Джулиана Петкова. Проведени са две закрити съдебни заседания и 
едно открито съдебно заседание на докладчиците Джулиана Петкова и Асен- 
Иван Бонев. Съдия Шушков е председателствал съдебните заседания на 
18.01.2011г., 09.03.2011г., 03.05.2011г., 14.06.2011г., 12.07.2011г.,
20.09.2011г., 08.11.2011 и на 20.12.2011г., когато е приключило съдебното 
дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение.

С оглед констатираната прекомерно голяма забава при постановяване на 
съдебните актове на състава, на 12.01.2017г. бяха проверени допълнително 
по срочните книги и следните дела:

Гр. дело № 28793/2010г. - В о.с.з. на 05.02.2013 г. делото е разгледано от 
съдия Шушков и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който ответникът е 
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осъден да заплати, на основание чл. 45, ал. 1 ЗЗД и чл. 83, ал. 1 ЗЗД, сумата 
от 18 656.83 лв., представляваща претърпени от ищеца имуществени вреди в 
резултат на противозаконно отнемане владението на движими вещи, е обявен 
в срочната книга на 24.10.2016 г., три години, седем месеца и 18 дни след 
приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок,

Гр. дело № 30185/2012г. - В о.с.з. на 22.05.2013 г. делото е разгледано от 
съдия Шушков и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е признато за 
установено, на основание чл. 422, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1 ЗЗД и чл. 
150 ЗЕ, че ответникът дължи на топлопреносното предприятие сумата в 
размер на 345.81 лв., ведно със законната лихва върху главницата за 
потребена и незаплатена топлинна енергия, е обявен в срочната книга на 
31.10.2016 г., три години, четири месеца и 8 дни след приключване на 
устните състезания и изтичане на едномесечния срок.

Гр. дело № 42144/2012г. - В о.с.з. на 02.07.2013 г. делото е разгледано от 
съдия Шушков и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е признато за 
установено, на основание чл. 422, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1 ЗЗД и чл. 
150 ЗЕ, че ответникът дължи на топлопреносното предприятие законната 
лихва върху сумата 1907.63 лв. за незаплатена топлинна енергия за 
топлоснабден имот в гр. София, е обявен в срочната книга на 18.10.2016 г., 
три години, два месеца и 15 дни след приключване на устните състезания и 
изтичане на едномесечния срок.

Гр. дело № 37009/2012г. - В о.с.з. на 01.10.2013 г. делото е разгледано от 
съдия Шушков и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е признато за 
установено, на основание чл. 422, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1 ЗЗД и чл. 
150 ЗЕ, че ответникът дължи на топлопреносното предприятие сумата в 
размер на 1121.51 лв., ведно със законната лихва върху главницата - за 
незаплатена топлинна енергия на топлоснабден имот в гр. София, е обявен в 
срочната книга на 21.10.2016 г., две години, единадесет месеца и 19 дни 
след приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок.

Гр. дело № 44079/2012г. - В о.с.з. на 08.10.2013 г. делото е разгледано от 
съдия Шушков и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който изцяло са 
отхвърлени предявените от топлоснабдителното предприятие обективно 
съединени установителни искове с правна квалификация чл. 422, ал. 1 ГПК, 
във вр. с чл. 79, ал. 1 ЗЗД и чл. 150 ЗЕ, за сумата 3065.44 лв., ведно със 
законната лихва до окончателното й изплащане, за която сума е издаден ИЛ 
по чл. 410 ГПК, е обявен в срочната книга на 15.11.2016 г., три години и 6 
дни след приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния 
срок.

В отговор на писмо от ИВСС изх. № Ж-02-18/22.12.2016 г., с писмо на 
СРС изх. № 9000060/12.01.2017г., постъпило в ИВСС - вх.№ КЖ-02- 
18/16/13.01.2017г., са предоставени следните данни за съдия Шушков:
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Причини за допуснатите просрочия на съдебните решения, наличие на 
здравословни или други лични проблеми за периода на проверката - от 
12.07.2011 г. /или от встъпването в длъжност на състава/- до 2016 г.:

Посочена е висока начална натовареност на състава към м. 01.2011 г. - 
503 несвършени дела. Като лична причина се сочат грижите за гледане на 
онкологично болен родител в периода 2011 г. - 2014 г. Отбелязяно е, че 
причините са посочени от съдия Шушков.

Информация за времето, през което съдията е бил в законоустановен 
отпуск /по болест, платен, неплатен и пр./ за периода на проверката от 
12.07.2011 г. /или от встъпването в длъжност на състава/ - до 2016 г.:

През периода на проверката, според Приложение № 5.1 - за периода от 
юни 2011 г. до септември 2016 г. съдия Шушков е ползвал общо 108 дни 
законоустановен отпуск. От тях 3 дни е отсъствал по болест /за периода 
10.03.2016г. - 12.03.2016г./. За останалите 105 дни, председателят на 50 
състав е ползвал годишен отпуск за периода от 21.05.2012г. до 22.09.2016г.

Допълнително са приложени 2 броя болнични листове с Епикриза от 
Клиника по ендоурология и ЕКЛ ВМА - София - за периодите 01.11.2016г. - 
07.12.2016г. и 08.12.2016г. - 22.12.2016г.

Няма данни за образувано дисциплинарно производство или наложено 
дисциплинарно наказание за допуснати просрочия при постановяване на 
съдебните актове, за периода на проверката от 12.07.2011г. /или от 
встъпването в длъжност на състава/- до 2016г.

Няма данни за обжалване на отказ за образуване на дисциплинарно 
производство по смисъла на чл. 310, ал. 5, т. 2 ЗСВ за същото нарушение, 
както и данни за образувано наказателно производство по смисъла на чл. 
310, ал. 4 ЗСВ за същото нарушение.

Натовареността на съдия Шушков за 2012г. е както следва:
Останали несвършени дела от предходен период на съдията - 391 бр.; 

новообразувани дела на съдията - 1091 бр.; свършени дела на съдията 1018 
бр.; процент свършени дела спрямо новите постъпления на съдията 93.30 %; 
общо дела за разглеждане 1482 бр.; процент свършени дела спрямо всички 
постъпления на съдията 68.69 %; общо постъпления за отделението 31269 
бр.; процент постъпления за разглеждане от съдията спрямо всички в 
отделението 4.73 %; общо свършени дела в отделението 30854 бр.; процент 
свършени дела от съдията спрямо всички в отделението 3.29 %; общ брой 
дела за разглеждане в отделението 40577 бр.

Обобщените данни, отразяващи натовареността на съдия Шушков -50- 
ти състав от 2013г. до първото полугодие на 2016г., съобразно 
предоставената от административния ръководител на СРС справка, са както 
следва:
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Методи Шушков, 50 състав, I ГО
2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

* Висящи дела останали от предходен 
период на същия съдия 465 582 465 483
* Висящи дела от предходен период от 
друг съдия-докладчик на същия състав няма няма няма няма

Новообразувани дела 990 753 1037 455
Свършени дела 873 870 1010 326
% свършени дела спрямо новите 
постъпления за съдията (нови дела към 
свършени)

88,18 115,54 97,40 71.65

Общо за разглеждане дела (нови и 
несвършени от минал период) 1455 1335 1502 948

% свършени дела спрямо всички 
постъпления за съдията (всички дела за 
разглеждане към свършени)

60,00 65,17 67,24 34.39

Общо постъпления за отделението по 
материя ГО 27 126 29 114 37 993 37 433

% постъпления за разглеждане от 
съдията спрямо всички в 
отделението

5,36 4,59 3,95 2.53

Общо свършени дела в отделението по 
материя ГО 26 738 30 316 35 975 32 452

% свършени дела от съдията спрямо 
всички в отделението 3,27 2,87 2,81 1.00

Фактическа и правна сложност на разгледаните дела на съдията за 
периода на проверката - 2011г. - 2016г.

Видно от проверените в хода на настоящата проверка граждански дела, 
съдия Шушков е разглеждал разпределените му дела, образувани по 
обективно съединени искове с правна квалификация, чл. 213 КЗ, във вр. с чл. 
49 ЗЗД, чл. 45, ал. 1 ЗЗД, чл. 86, ал. 1 ЗЗД, във вр. с чл. 84, ал. 4 ЗЗД; 
отрицателни установителни искове по чл. 124, ал. 1 ГПК за консумирана 
топлинна и електрическа енергия; вещни искове; облигационни искове; 
установителни искове по чл. 422, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1 ЗЗД и чл. 
150 ЗЕ и др..

Съгласно представената подробна информация в Приложение № 1 - 
просрочени решения на състава, от общо 640 просрочени съдебни актове, 372 
бр. са с „индекс 800“ - установителни искове за право/правоотношение; 
установителни искове за факти; установителни искове за нищожност на 
съдебно решение; искове за установяване съществуване на вземане по 
издадена заповед за изпълнение - чл. 124 ГПК, чл. 415 ГПК, чл. 422 ГПК, чл.
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424 ГПК, чл. 439 ГПК- в голямата част за консумирана и неплатена топлинна 
или електрическа енергия; 162 бр. са с „индекс 200“ - облигационни искове 
за права или правоотношения, породени или отнасящи се по договор, 
едностранна сделка, по реда на ЗЗД; 54 бр. с „индекс 210“ - искове по КЗ 
(отм.); 55 бр. с „индекс 300“ - вещни искове по реда на ЗС, ЗКИР, ЗСПЗЗ и 
др.

Качество на постановените съдебни актове според резултата от 
инстанционния контрол - резултати от върнати обжалвани граждански дела 
на съдията, за периода на проверката 2011 Г.-2016 г. :

Общо обжалвани решения за 2011г. - 15, за 2012г. - 42 бр., за 2013 г. - 
39 бр., за 2014г. - 29 бр., за 2015г. - 20 бр. и за 2016г. - 23 бр., от които:

- решения изцяло оставени в сила за 2011г. - 11 бр.; за 2012г. - 32 
бр.; за 2013г. - 33 бр.; за 2014г. - 24 бр.; за 2015г. - 13 бр.; за 2016г. - 19 
бр.;

- изцяло отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново 
разглеждане - за 2011 г. - 1 бр., за 2012г. - 1 бр., за 2013г. -1 бр., за 
2014г. — 0 бр., за 2015г. - 0 бр. и за 2016г. - 0 бр.;

- изцяло отменени или обезсилени поради невиновно поведение на 
съда - за 2011г. - 1 бр., за 2012г. - 3 бр., за 2013г. - 0 бр., за 2014г. - 0 
бр., за 2015г. - 5 бр. и за 2016 г. - 1 бр.;

- оставени в сила в една част. Отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или 
не за ново разглеждане в друга част - за 2011г. - 1 бр., за 2012г. - 4 бр., за 
2013г. - 3 бр., за 2014г. - 5 бр., за 2015г. - 1 бр. и за 2016г. - 0 бр.;

- оставени в сила в една част, отменени или обезсилени в друга 
част поради невиновно поведение на съда: за 2011г. - 0 бр., за 2012г. - 2 
бр., за 2013г. - 2 бр., за 2014г. - 0 бр., за 2015г. - 1 бр. и за 2016г. - 2 бр.;

- отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново 
разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга част - за 
периода 2011г. - 2015г. - 0 бр. и за 2016г. - 1 бр.;

- оставени в сила в една част; отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или 
не за ново разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга 
част поради невиновно поведение на съда - за 2011г. - 1 бр., за периода 
2012г. -2016г. -Обр.

- потвърдени или недопуснати до касационно обжалване в една 
част. Отменени, обезсилени или нищожни в друга част. Отменени или 
обезсилени в трета част, по обективни причини - за периода 2015г. - 
2016г.-Обр.
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Данните за дежурствата на председателя на 50 състав и натовареността 
на заседателния график на съдията, за периода на проверката 2011г.-2016г. 
съгласно Приложение № 5 са следните:

1. Дежурства в междинна архива за 2012 г. са 4 бр. - през м. февруари, м. 
май, м. август и м. октомври; за 2013 г. няма данни; за 2014 г. - 4 бр. - през м. 
януари, м. април, м. юли и м. октомври; за 2015г. - 4 бр. през м. януари, м. 
април, м. юли и м. септември и за 2016г. - няма данни.

За периода на 2011г. и 2013г. не са предоставени писмени данни, а по 
информация на ръководството на гражданските отделения, съдиите са давали 
дежурство в междинна архива, по същия ред и със същата честота. Съгласно 
заповед № АС-226/12.11.2015г., от месец декември 2015г. не са давани 
дежурства в междинна архива по този ред.

2. Дежурства за произнасяне на молби за допускане на обезпечения на 
бъдещи искове и по молби за разкриване на банкови тайни, по години както 
следва:

- за периода 31.10.2011г. - 31.12.2011г. - едно седмично дежурство през 
м. декември; .

- за 2012г. - шест седмични дежурства през два месеца;
- за 2013г. - шест седмични дежурства през два месеца;
- за 2014г. - пет седмични дежурства през два и три месеца;
- за 2015 г. - пет седмични дежурства през два и три месеца;
- за 2016г. - две седмични дежурства през три месеца.
3. Натовареност на заседателния график

Проведените съдебни заседания и разгледаните дела от 50 състав, ГО, 
СРС за периода от 12.07.2011 г. до 31.08.2016 г.:

Месец Брой открити с.з. / година Брой разгледани дела в о.с.з./год.
20162011- 2012- 2013- 2014-2015- 2016 2011- 2012- 2013- 2014- 2015-

Януари - 2 2 2 2 2 - 12 5 13 22 3
Февруари - 7 7 8 8 7 - 54 26 58 91 31
Март - 8 7 7 8 9 - 39 22 31 59 36
Април - 6 9 10 8 6 - 29 35 42 22 27
Май - 7 8 6 7 5 - 31 45 22 37 20
Юни - 8 8 8 6 7 - 35 24 17 15 29
Юли 2 4 5 4 3 0 13 19 24 9 7 0
Август 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
септември 4 2 2 2 2 0 38 18 14 15 19 0
Октомври 7 9 10 9 7 0 75 64 61 104 26 0
Ноември 10 8 7 7 7 0 69 35 30 78 30 0
Декември 6 4 6 6 5 0 53 20 35 63 22 0
Общо за 
периода

29 65 71 69 63 36 248 356 321 452 350 146
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Поощрения и/или наказания, прилагане на мярката по чл. 327 ЗСВ на 
съдията, за периода на проверката 2011 г. - 2016 г.:

Съдия Шушков не е бил поощряван и не му е налагано дисциплинарно 
наказание за периода на проверката, въпреки че е била направена такава 
препоръка при извършената последна комплексна планова проверка: 
Изготвенен е в изпълнение на Заповед № ПП-01- 88/23.09.2014г. и Заповед № 
ПП-01-88/13.03.2015г. на главния инспектор на ИВСС акт за резултатите от 
извършена планова проверка в Софийски Районен съд I-во Гражданско 
отделение и състави от 80-87 включително на Ш-то Гражданско отделение, за 
периода от 01.01.2012г. - 31.12.2013г., от екип инспектор Светлана 
Бошнакова, експерт Атанас Попов и експерт Христо Нанев. Поради 
установеното сериозно забавяне по движението на делата, тяхното 
насрочване и значително забавяне при постановяване на съдебните актове, е 
обоснован извод за необходимост от разработване на индивидуален план за 
работа от административното ръководство и е посочена необходимост от 
ангажирането и на дисциплинарната отговорност на съдия Методи Шушков с 
оглед тежестта на нарушенията. Председателят на СРС не е предприел 
дисциплиниращи мерки, съобразно дадената от ИВСС препоръка.

Действия за преодоляване на констатираните нарушения за съдията, за 
периода на проверката - 2011 г. - 2016 г.

Председателят на СРС е издал следните заповеди на основание чл. 80, 
ал.1,т.1 ЗСВ:

1. Със заповед № АС-127/18.08.2014г. е разпоредено да се спре 
разпределението на нови дела на 50 състав, считано от 19.08.2014г., с 
изключение на производствата по реда на чл. 422 ГПК и е възложено на 
съдия Весела Живкова, считано от 18.08.2014г. в срок до 15.10.2014г. да 
разгледа делата, разпределени на 50-ти състав, изброени в приложение № 1, 
неразделна част от заповедта.

2. Със заповед № АС-158/30.10.2014г. е разпоредено, в срок до 
28.11.2014г., съдия Шушков да изготви и обяви съдебните актове по делата, 
обявени за решаване до м. декември 2012г. включително.

3. Със заповед № АС-120/16.07.2015г. е възложено на на съдия Галя 
Вълкова, считано от 16.07.2015г. да разгледа делата, разпределени на 50-ти 
състав, изброени в приложение № 1, неразделна част от заповедта и да се 
произнесе по заявления, по които са образувани заповедни производства. Със 
същата заповед е възложено на съдия Шушков, в срок до 31.07.2015г. да 
изготви индивидуален план за работата си за насрочване на делата с изтекъл 
срок по чл. 131 ГПК.

4. Със заповед № АС-221/05.11.2015г. е указано на съдия Шушков в 
срок до 31.12.2015г. да насрочи делата, по които срокът за отговор по чл. 131 
ГПК е изтекъл до 30.09.2015г., да изготви и постанови съдебните актове по 
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обявените за решаване до края на м. декември 2014г. дела и тези обявени за 
решаване до края на 01.03.2015г.

5. Със заповед № АС-205/01.07.2016г. е разпоредено да бъде заличен 
профила на съдия Методи Шушков в Централизираната система за 
разпределение на делата.

Данни за ангажираността в изпълнението на други служебни задачи 
извън основната дейност на СРС- за съдията, за периода на проверката 2011 
г. - 2016 г.

Посочена е работата със стажант-юристи в Софийски районен съд и 
стажантските програми на съда - общо 87 стажанти за периода 2011 г. - 2016 
г. Отбелязано е, че данните са посочени от съдия Шушков.

Данни за обективното състояние на съответния орган на съдебната власт

Според предоставената информация, данните за периода м. 04.2016г. - 
м. 12.2016 г. от Системата за индивидуална натовареност на съдиите (СИНС 
в коефициенти) са следните:

Обща натовареност на гражданските съдии в СРС - 179.47; .
Индивидуалната натовареност на съдия Методи Шушков - 69.65;
Обща и индивидуална натовареност спрямо отделението по материя
69.65 натовареност на съдия Методи Шушков към 161.12 
натовареност на I ГО.

В края на проверката бе представена актуална информация за 
просрочените, непостановени съдебни решения /дела обявени за решаване, 
по които към 10.01.2017 г. няма съдебно решение след изтичане на законовия 
срок/.

Общ брой просрочени решения без постановен съдебен акт на съдия 
Методи Шушков към 10.01.2017 г. -327 бр.

Обобщените данни за просрочените съдебни решения по дела, обявени 
за решаване преди 31.08.2016г., по които няма постановен акт към 
10.01.2017г. - 327 броя, са както следва:

-Забава от 121 до 180 дни (до 9 месеца) - 7 бр.
-Забава от 181 до 360 дни (до 1 година) - 42 бр.
-Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 25 бр.
-Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 6 бр.
-Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 25 бр.
-Забава от 631 до 720 дни (до 2 години) - 67 бр.
-Забава от 721 до 810 дни (до 2 години и 3 месеца) - 70 бр.
-Забава от 811 до 900 дни (до 2 години и 6 месеца) - 1 бр.
-Забава от 901 до 990 дни (до 2 години и 9 месеца) - 16 бр.
-Забава от 991 до 1080 дни (до 3 години) - 18 бр.
-Забава от 1081 до 1170 дни (до 3 години и 3 месеца) - 18 бр.
-Забава от 1171 до 1260 дни (до 3 години и 6 месеца) - 2 бр.
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-Забава от 1261 до 1350 дни (до 3 години и 9 месеца) - 6 бр.
-Забава от 1351 до 1440 дни (до 4 години) - 5 бр.
-Забава от 1441 до 1530 дни (до 4 години и 3 месеца) - 1 бр.
-Забава от 1531 до 1620 дни (до 4 години и 6 месеца) - 4 бр.
-Забава от 1621 до 1710 дни (до 4 години и 9 месеца) - 4 бр.
-Забава от 1711 до 1800 дни (до 5 години) - 5 бр.
-Забава от 1801 до 1890 дни (до 5 години и 3 месеца) - 3 бр.
-Забава от 1891 до 1981 дни (до 5 години и 6 месеца) - 2 бр.

Приложение: справка на СРС изх. № 4396/16.01.2017 г. и справка в 
табличен вид с просрочените дела на състава - приложение към писмо вх. № 
КЖ-02-18/16/13.01.2017г. по описа на ИВСС.

През 2016г. със заповед на председателя на СРС съдия Методи Шушков 
е бил спрян от разпределение на гр. дела, считано от 04.07.2016г. до момента 
на проверката, през който период е постановил 79 решения, /приложение: 
писмо изх. № 5175/18.01.2017 г. на СРС/

Съдиите от П-ро ГО на СРС, чиято работа се проверява съгласно 
заповедта на главния инспектор по подадения сигнал са Николай Илиев 
Николов, Нели Савчева Маринова, Никола Николов Попов, Ангелина Колева 
Боева, Йорданка Николова Ваклева, Аделина Николаева Андреева, Иванка 
Петкова Болгурова, Даниела Генчева Шанова, Емилиян Любенов Лаков, 
Мария Иванова Иванова - Ангелова и Иванка Григорова Митева. Съдебните 
състави във П-ро ГО са както следва:___________________

№ състав отделение Име на съдия
1 52 II ГО НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НИКОЛОВ

2 53 II ГО ГЕРГАНА ХРИСТОВА - 
КОЮМДЖИЕВА

3 54 II го НОРА МАРИНОВА
4 55 II го ГЕРГАНА ТРОЯНОВА

5
56 II го НЕЛИ САВЧЕВА 

МАРИНОВА
6 57 II го ИВЕТА АНТОНОВА
7 58 II го ДЕСИСЛАВА ДЖАРОВА

8

59 II го

СТАНИМИР ЙОРДАНОВ -
КЮЛЕРОВ
/предишен председател на състава
НИКОЛА НИКОЛОВпопов/

9

60 II го

АНГЕЛИНА КОЛЕВА
БОЕВА /предишен председател 
на състава ЙОРДАНКА 
НИКОЛОВА ВАКЛЕВА /
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10 61 II ГО РОЗАЛИНА БОТЕВА
11 62 II ГО ВЪРБАН СУЧКОВ
12 63 II ГО СВЕТЛАНА БЪЧЕВА
13 64 II ГО МИРОСЛАВА ИЛЕВА
14 65 II ГО СИЛВАНА ГЪЛЪБОВА
15 66 II ГО ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА
16 67 II ГО АЛЕКСАНДЪР В. АНГЕЛОВ

17
68 II ГО АДЕЛИНА НИКОЛАЕВА

АНДРЕЕВА

18
69 II го ИВАНКА ПЕТКОВА 

БОЛГУРОВА
19 70 II го НАТАЛИЯ ЛАЛОВСКА

20
71 II го

ДАНИЕЛА ГЕНЧЕВА
ШАНОВА

21 72 II го БОРЯНА ШОМОВА - СТАВРУ

22
73 II го

ЕМИЛИЯН ЛЮБЕНОВ
ЛАКОВ

23 74 II го АТАНАС НИКОЛОВ

24
75 II го

МАРИЯ ИВАНОВА
ИВАНОВА-АНГЕЛОВА

25 76 II го СТЕФАН ШЕКЕРДЖИЙСКИ
26 77 II го ВЕСЕЛА ЖИВКОВА ОФИЦЕРСКА
27 78 II го ПЕТЪР САВЧЕВ
28 79 II го ДЕСИСЛАВА ЯНЕВА
29 119 II го ВАНЯ ТОТОЛАКОВА

30
123 II го

ИВАНКА ГРИГОРОВА
МИТЕВА

31 126 II го АНЕЛИЯ ЯНЕВА
32 156 II го ЕКАТЕРИНА СТОЕВА

СЪДИЯ НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НИКОЛОВ с ранг „съдия в ОС“ е 
встъпил в длъжността районен съдия на 28.04.2014г. Председател е на 52 
състав, считано от 14.05.2014г.

За нуждите на проверката и на основание чл. 59 от ЗСВ бе изискана и 
предоставена информация с писмо на СРС изх. № 9002132/25.11.2016г., 
допълнена и коригирана /за 52 състав/ с писмо изх. № 106136/08.12.2016 г., 
съдържащи актуални данни, обобщени в табличен вид - Приложение № 1 - 
просрочени съдебни актове от 12.07.2011г. до 16.08.2016 г. и Приложение № 
2-просрочени съдебни актове от 16.08.2017г. до 17.11.2016 г.
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Посочената в таблиците забава в календарни дни по чл.235, ал.5 от ГПК 
е изчислена към датата на постановяване на съдебния акт, а където такъв 
липсва - към определената дата.

По години информацията е както следва:
От 12.07.20Hr. до 31.11.2011г.
Общ брой обявени за решаване дела - 0.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 0.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 0.
За 2012г..
Общ брой обявени за решаване дела - 0.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 0.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 0
За 2013г.
Общ брой обявени за решаване дела - 0.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 0.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 0.
За 2014г.
Общ брой обявени за решаване дела - 0.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 0.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 0.
За 2015г.
Общ брой обявени за решаване дела - 126 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 30 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 96 бр.
Обявени за решаване до 17.11.2016г.
Общ брой обявени за решаване дела -250 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 146 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 104 бр.
В периода 16.08.2016г. - 17.11.2016г. са постановени 66 бр. съдебни 

актове, подробно описани в Приложение № 2/52 състав/.
Според обобщена информация на СРС изх. № 108511/15.12.2016г., 

изготвена от СРС, данните от приложение № 1 и приложение № 2 за съдия 
Николай Николов са следните:

А . Дела с постановен съдебен акт за периода до 16.08.2016г. 
(Приложение №1):

- Забава от 1 ден до 180 дни - 85 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 9 бр.
- Забава над 361 дни - 0 бр.
Б. Дела без постановен съдебен акт към 16.08.2016 г. (Приложение №1):
- Забава от 1 ден до 180 дни - 36 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 4 бр.
- Забава над 361 дни - 0 бр.
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В . Дела с постановен съдебен акт за периода 16.08.2016г. - 17.11.2016г. 
(Приложение №2):

- Забава от 1 ден до 180 дни - 49 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 17 бр.
- Забава над 361 дни - 0 бр.
Информацията за просрочените съдебни решения над 1 година по 

състави, съобразно Приложение №1 (12.07.2011 - 16.08.2016 г.) и
Приложение №2 (16.08.2016 - 17.11.2016 г., изготвени от СРС - съдия 
Николай Николов - 52 състав няма такива просрочил.

По отношение на постъпили и свършени частни граждански дела в 
закрити съдебни заседания, данните предоставени от СРС през посочените 
години, на доклад на съдия Николай Николов са както следва:

2014г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 2 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 470 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 467 бр.
2015г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 5 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 809 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 690 бр.
До 30.06.2016г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 124 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 310 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 384 бр.

От гражданските дела с просрочени съдебни актове, бяха проверени 
следните дела на доклад на съдия Николай Николов:

Гр. дело № 14882/2014г. е образувано на 21.03.2014г. по подсъдност от 
СГС след разделяне на обективно съединени искове с правна квалификация 
чл. 226, ал. 1 КЗ и чл. 86 ЗЗД, с цена на иска 3027.00 лв. - главница. С 
определение в з.з. по чл. 140 ГПК от 09.05.2014г., постановено от съдия 
Чомпалов - председател на 52-ри състав, съдът е насрочил открито съдебно 
заседание за 11.06.2014г. Това с.з., председателствано от съдия Чомпалов, е 
отложено за 09.07.2014г., което е председателствано от съдия Николов и е 
отложено за събиране на доказателства за 08.10.2014г., когато не е даден ход 
на делото и същото е отложено за 29.10.2014г. Проведени са още две съдебни 
заседания по доказателствата - на 29.10.2014г. и на 18.03.2015г., когато съдът 
е счел делото за изяснено, дал е ход по същество и е обявил, че ще се 
произнесе с решение в срок. С определение от 18.09.2015г. съдът е отменил 
определението, с което е даден ход по същество и с оглед изпълнение на 
съдебна поръчка - разпит на свидетел от РС-Разград е насрочил делото в 
о.с.з. за 18.11.2015г. В това с.з. съдът е счел делото за изяснено, дал е ход по 
същество и е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Решението е 
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постановено на 16.08.2016г. (след близо девет месеца) и е влязло в сила на 
11.10.2016г.

Гр. дело № 32831/2014г. е образувано на 17.06.2014г. по обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 422, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 318, 
ал. 1 ТЗ, чл. 286, ал. 1 ТЗ и чл. 100, ал. 2 ЗС, с цена на иска 1437.74 лв. С 
разпореждане в з.з от 03.10.2014г. ИМ е оставена без движение с указания за 
отстраняване на нередовности. Ответната страна е уведомена на 15.10.2014г., 
а указанията са изпълнени с молба от 22.10.2014г. След уведомяване на 
ответника на 29.10.2014г., писменият отговор на ИМ е депозиран по делото 
на 01.12.2014г. С определение в з.з. по чл. 140 ГПК от 20.03.2015г. (след три 
месеца) съдът е допуснал представените с ИМ писмени доказателства, 
допуснал е СТЕ с формулирани задачи, определил е размера на депозита, 
назначил е ВЛ, допуснал е изслушване на ССЕ с формулирани задачи и 
определен депозит, назначил е ВЛ, допуснал е привличане на трето лице 
помагач на ищеца и е насрочил открито съдебно заседание за 29.04.2015г. 
Проведени са две съдебни заседания по доказателствата - на 29.04.2015г. и на 
30.09.2015г., когато делото е изяснено от фактическа страна, съдът е дал ход 
по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение. Решението е 
постановено на 29.02.2016г. (след шест месеца) и е влязло в сила на 
31.03.2016г.

Гр. дело № 40418/2014г. е образувано на 23.07.2014г. по обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 422, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 200, 
ал. 1 ЗЗД и чл. 100, ал. 2 ЗС и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, с цена на иска 2697.90 лв. С 
разпореждане в з.з от 03.10.2014г. ИМ е оставена без движение с указания за 
отстраняване на нередовности, изпълнени с молба от 22.10.2014г. Ответната 
страна е уведомена на 04.11.2014г., а писмен отговор на ИМ е депозиран по 
делото на 04.12.2014г. С определение в з.з. по чл. 140 ГПК от 20.03.2015г. 
(след три месеца), съдът е допуснал представените с ИМ писмени 
доказателства, приложил е към делото заповедно производство и е насрочил 
открито съдебно заседание за 08.07.2015г. Проведени са две съдебни 
заседания по доказателствата - на 08.07.2015г. и на 07.10.2015г., когато 
делото е изяснено от фактическа страна, съдът е дал ход по същество и е 
обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Решението е постановено на 
08.08.2016г. (след десет месеца).

Гр. дело № 61752/2014г. е образувано на 13.11.2014г. по иск с правна 
квалификация чл. 415, ал. 1 ГПК, с цена на иска 1664.20 лв. С разпореждане в 
з.з от 09.12.2014г. ИМ е оставена без движение с указания за отстраняване на 
нередовности, изпълнени с молба от 23.12.2014г. Препис от ИМ е връчен на 
ответника на 08.05.2015г., а писмен отговор е депозиран по делото на 
04.06.2015г. С определение в з.з. по чл. 140 ГПК от 20.11.2015г. (след пет 
месеца) съдът е допуснал представените с ИМ писмени доказателства, 
допуснал е СТЕ с формулирани задачи, определил е размера на депозита, 
назначил е ВЛ, допуснал е изслушване на ССЕ с формулирани задачи и 
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определен депозит, назначил е ВЛ, допуснал е привличане на трето лице 
помагач на ищеца и е насрочил открито съдебно заседание за 16.12.2015г. В 
това с.з. делото е изяснено от фактическа страна, съдът е дал ход по същество 
и е обявил, че ще се произнесе с решение. Решението е постановено на 
08.08.2016г. и е влязло в сила на 08.09.2016г. ( след повече от седем месеца).

Гр. дело № 46401/2014г. е образувано на 26.08.2014г. по кумулативно 
субективно съединени искове с правна квалификация чл. 124, ал. 1 ГПК, във 
вр. с чл. 422, ал. 1 ГПК, чл. 200, ал. 1 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, с цена на иска 
4725.65 лв. С разпореждане в з.з от 06.10.2014г. ИМ е оставена без движение 
с указания за отстраняване на нередовности, изпълнени на 22.10.2014г. 
Препис от ИМ е връчен на ответника за отговор на 05.01.2015г., а писмен 
отговор е депозиран на 27.01.2015г. С определение в з.з. по чл. 140 ГПК от 
11.06.2015г. (след пет месеца), съдът е допуснал представените с ИМ 
писмени доказателства, допуснал е СТЕ с формулирани задачи, определил е 
размера на депозита, назначил е ВЛ, допуснал е изслушване на ССЕ с 
формулирани задачи и определен депозит, назначил е ВЛ, допуснал е 
привличане на трето лице помагач на ищеца и е насрочил открито съдебно 
заседание за 08.07.2015г. Проведени са две съдебни заседания по 
доказателствата - на 08.07.2015г. и на 14.10.2015г., когато делото е изяснено 
от фактическа страна, съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще се 
произнесе с решение в срок. Решението е постановено на 09.08.2016г. (след 
повече от девет месеца).

Информацията от извършената на 10.01.2017г. по срочните книги на 52 
състав проверка на произволно избрани дела с най-големи просрочил при 
постановяване на съдебния акт /в рамките на 1 година/, е следната:

Гр. дело № 8146/2014г. - В о.с.з. на 02.12.2015 г. делото е разгледано от 
съдия Николов и е обявено за решаване. При извършената на 10.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
една година и 7 дни след приключване на устните състезания и изтичане на 
едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за постановяване на 
съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна разпечатка за 
движението му, според която данните по делото са следните: образувано е на 
17.02.2014г. по установителен иск по чл. 124 ГПК, чл. 415 и сл. ГПК и 
първоначално е разпределено на доклад на съдия Никола Чомпалов. 
Проведени са шест закрити разпоредителни заседания на 21.02.2014г., на 
31.03.2014г„ на 23.07.2014г., на 20.08.2014г., на 26.02.2015г. и на 
21.09.2016г., както и три о.с.з. - на 03.06.2015г., на 07.10.2015г. и на 
02.12.2015г. в което съдебно заседание, председателствано от съдия Николай 
Николов, е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се 
произнесе с решение. В д еловодната разпечатка за съдия-докладчик е 
посочен съдия Никола Чомпалов.
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Гр. дело № 39788/2014г. - В о.с.з. на 02.12.2015 г. делото е разгледано от 
съдия Николов и е обявено за решаване. При извършената на 10.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
една години и 7 дни след приключване на устните състезания и изтичане на 
едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за постановяване на 
съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна разпечатка за 
движението му, според която данните по делото са следните: образувано е на 
21.07.2014г. по предявен иск по КТ и е разпределено на доклад на съдия 
Николай Николов. Проведени са пет закрити разпоредителни заседания на 
03.10.2014г., на 24.10.2014г., на 02.02.2015г., на 18.05.2015г. и на 
18.08.2016г., както и едно о.с.з. - на 02.12.2015г., когато е приключило 
съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение.

Гр. дело № 61407/2014г. - В о.с.з. на 16.12.2015г. делото е разгледано от 
съдия Николов и е обявено за решаване. При извършената на 10.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
единадесет месеца и 23 дни след приключване на устните състезания и 
изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за 
постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна 
разпечатка за движението му, според която данните по делото са следните: 
образувано е на 12.11.2014г. по предявени облигационни искове по гл. 8 
331111Т и е разпределено на доклад на съдия Николай Николов. Проведени са 
две закрити разпоредителни заседания на 08.12.2014г. и на 09.03.2015г., 
както и едно о.с.з. - на 16.12.2015г., когато е приключило съдебното дирене и 
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение.

Гр. дело № 5075/2015г. - В о.с.з. на 16.12.2015г. делото е разгледано от 
съдия Николов и е обявено за решаване. При извършената на 10.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
единадесет месеца и 23 дни след приключване на устните състезания и 
изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за 
постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна 
разпечатка за движението му, според която данните по делото са следните: 
образувано е на 02.02.2015г. по предявени облигационни искове по гл. 8 
ЗЗППТ и е разпределено на доклад на съдия Николай Николов. Проведени са 
едно закрито разпоредително заседание на 09.03.2015г. и едно о.с.з. - на 
16.12.2015г., когато е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще 
се произнесе с решение.

Гр. дело № 8854/2014г. - В о.с.з. на 07.10.2015 г. делото е разгледано от 
съдия Николов и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който ответникът е 
осъден да заплати, на основание чл. 79 ЗЗД, сумата от 400.00 лв., 
представляваща неполучена сума по повод операция стартирана на банкомат, 
е обявен в срочната книга на 18.08.2016 г. - девет месеца и 10 дни след 
приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок.
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В отговор на писмо от ИВСС изх. № Ж-02-18/22.12.2016 г., с писмо на 
СРС изх. № 9000060/12.01.2017г., постъпило в ИВСС - вх.№ КЖ-02- 
18/16/13.01.2017г., са предоставени следните данни за съдия Николов:

Причини за допуснатите просрочия на съдебните решения, наличие на 
здравословни или други лични проблеми за периода на проверката - от 
12.07.2011 г. /или от встъпването в длъжност на състава/ - до 2016 г., 
включително:

Посочено е, че при постановяването на съдебните актове /по същество на 
правния спор/ е налице старание за спазване тримесечен срок, но в някои 
случаи този срок е около шест месеца. Причините са разнородни, но главната 
от тях е свръхнатовареността на гражданския съдия в Софийски районен съд 
/за 2015г. по около 1200 нови дела на граждански състав в съда/. В личен 
план като причини за допуснатите просрочия на съдебните решения се сочат 
натрупалите се значителна преумора и стрес, както и семейното положение 
на съдията - грижите за децата /на 2 и 8 години/ го поставят в невъзможност 
за спазване на законоустановения срок за изготвяне на съдебните актове по 
всички обявени за решаване дела. Отбелязано е, че причините са посочени от 
съдия Николов.

Информация за времето, през което съдията е бил в законоустановен 
отпуск /по болест, платен, неплатен и пр./ за периода на проверката от 
12.07.2011 г./или от встъпването в длъжност на състава/ - до 2016 г., 
включително:

През периода на проверката, според Приложение № 6.1, съдия Николов е 
ползвал общо 74 дни законоустановен отпуск. От тях 11 дни е отсъствал по 
бащинство /за периода 10.06.2014г. - 24.06.2014г./; 2 дни по болест /за 
периода 18.02.2016г. - 19.02.2016г./. За останалите общо 61 дни, 
председателят на 52 състав е ползвала годишен отпуск - за периода от 
11.08.2014г. до 29.07.2016г.

Данни за образувано дисциплинарно производство или наложено 
дисциплинарно наказание за допуснати просрочия при постановяване на 
съдебните актове, за периода на проверката от 12.07.2011г. /или от 
встъпването в длъжност на състава/- до 2016г. - няма такива.

Данни за обжалване на отказ за образуване на дисциплинарно 
производство по смисъла на чл. 310, ал. 5, т. 2 ЗСВ за същото нарушение - 
няма такива.

Данни за образувано наказателно производство по смисъла на чл. 310, 
ал. 4 ЗСВ за същото нарушение - няма такива.

Обобщените данни, отразяващи натовареността на съдия Николов - 52- 
ри състав от 2013г. до 2016г. включително, съобразно предоставената от СРС 
справка:
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Николай Николов, 52 състав, II ГО
2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

* Висящи дела останали от предходен 
период на същия съдия 244 269 388
* Висящи дела от предходен период от 
друг съдия-докладчик на същия състав

Никола 
Чомпалов

от
14.05.14г. няма няма

Новообразувани дела 1010 1087 880
Свършени дела 985 968 879
% свършени дела спрямо новите 
постъпления за съдията (нови дела към 
свършени)

97,52 89,05 99.89

Общо за разглеждане дела (нови и 
несвършени от минал период) 1254 1356 1268

% свършени дела спрямо всички 
постъпления за съдията (всички дела за 
разглеждане към свършени)

78,55 71,39 69.32

Общо постъпления за отделението по 
материя ГО 29 548 36 070 32 372

% постъпления за разглеждане от 
съдията спрямо всички в 
отделението

4,24 3,76 3.92

Общо свършени дела в отделението по 
материя ГО 31 117 34 540 31 453

% свършени дела от съдията спрямо 
всички в отделението 3,17 2,80 2.79

Фактическа и правна сложност на разгледаните дела на съдията за 
периода на проверката - 2011г. - 2016г.:

Видно от проверените в хода на настоящата проверка граждански дела, 
съдия Николов е разглеждал разпределените му дела, образувани по 
обективно съединени искове с правна квалификация, 422, ал. 1 ГПК, във вр. с 
чл. 318, ал. 1 ТЗ, чл. 286, ал. 1 ТЗ и чл. 100, ал. 2 ЗС; обективно съединени 
искове с правна квалификация чл. 226, ал. 1 КЗ и чл. 86 ЗЗД, искове с правна 
квалификация чл. 415, ал. 1 ГПК, кумулативно субективно съединени искове 
с правна квалификация чл. 124, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 422, ал. 1 ГПК, чл. 
200, ал. 1 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, искове по гл. 8 331ШТ и др.

Съгласно представената подробна информация в Приложение № 1 - 
просрочени решения на състава, от общо 134 просрочени съдебни актове, 51 
бр. са с „индекс 800“ - установителни искове за право/правоотношение; 
установителни искове за факти; установителни искове за нищожност на 
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съдебно решение; искове за установяване съществуване на вземане по 
издадена заповед за изпълнение - чл. 124 ГПК, чл. 415 ГПК, чл. 422 ГПК, чл. 
424 ГПК, чл. 439 ГПК- в голямата част за консумирана и неплатена топлинна 
или електрическа енергия; 2 бр. са с „индекс 200“ - облигационни искове за 
права или правоотношения, породени или отнасящи се по договор, 
едностранна сделка, по реда на ЗЗД; 63 бр. с „индекс 210“ - искове по КЗ 
(отм.); 0 бр. с „индекс 300“ - вещни искове по реда на ЗС, ЗКИР, ЗСПЗЗ и др.

Качество на постановените съдебни актове според резултата от 
инстанционния контрол - резултати от върнати обжалвани граждански дела 
на съдията, за периода на проверката 2011 Г.-2016 г. :

Общо обжалвани решения за 2015г. - 12 бр. и за 2016г. - 22 бр., от 
които:

- решения изцяло оставени в сила за 2015г. - 9 бр.; за 2016г. - 15 бр.;
- изцяло отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 

материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново разглеждане - 
за 2015г. - 0 бр. и за 2016г. - 0 бр.;

- изцяло отменени или обезсилени поради невиновно поведение на съда 
- за 2015г. - 1 бр. и за 2016 г. - 2 бр.;

- оставени в сила в една част. Отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или не 
за ново разглеждане в друга част - за 2015г. - 1 бр. и за 2016г. - 0 бр.;

- оставени в сила в една част, отменени или обезсилени в друга част 
поради невиновно поведение на съда: за 2015г. - 1 бр. и за 2016г. - 4 бр.;

- отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на материалния 
или процесуалния закон, върнати или не за ново разглеждане в друга част; 
отменени или обезсилени в друга част - за периода 2011г. - 2016г. - 0 бр.;

- оставени в сила в една част; отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или не 
за ново разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга част 
поради невиновно поведение на съда - за периода 2015г. - 2016г. - 0 бр.

- потвърдени или недопуснати до касационно обжалване в една част. 
Отменени, обезсилени или нищожни в друга част. Отменени или обезсилени 
в трета част, по обективни причини - за периода 2015г. - 2016г. - 0 бр.

Данните за дежурствата на председателя на 52 състав и натовареността 
на заседателния график на съдията, за периода на проверката- 2011г.-2016г. 
съгласно Приложение № 5 са следните:

1. Дежурства в междинна архива за 2014 г. - 2 бр. през м. юли и м. 
октомври; за 2015г. - 4 бр. през три месеца и за 2016г. - Съгласно заповед № 
АС-226/12.11.2015г„ от месец декември 2015г. не са давани дежурства в 
междинна архива по този ред.
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2. Дежурства за произнасяне на молби за допускане на обезпечения на 
бъдещи искове и по молби за разкриване на банкови тайни, по години както 
следва:

- за 2014г. - три седмични дежурства през два и три месеца;
- за 2015г. - четири седмични дежурства през два и три месеца;
- за 2016г. - четири седмични дежурства през три месеца.
3. Натовареност на заседателния график

Проведените съдебни заседания и разгледаните дела от 52 състав, ГО, 
СРС за периода от 01.01.2015 г. до 31.08.2016 г.:

Месец Брой открити с.з. / година
2011- 2012- 2013-2014-2015-2016

Брой разгледани дела в о.с.з./год.
2011-2012- 2013- 2014- 2015- 2016

януари 1 0 2 0
февруари 2 5 19 67
март 3 5 36 91
април 5 3 51 60
май 3 5 33 77
юни 2 2 29 27
юли 2 2 28 26
август 2 0 3 0
септември 2 4 17 4
октомври 4 3 54 60
ноември - 4 5 54 93
декември 4 1 48 20
Общо за - 34 35 374 525
периода

Поощрения и/или наказания, прилагане на мярката по чл. 327 ЗСВ на 
съдията, за периода на проверката 2011 г. - 2016 г.-

Съдия Николов не е бил поощряван и не му е налагано дисциплинарно 
наказание за периода на проверката.

Действия за преодоляване на констатираните нарушения за съдията, за 
периода на проверката 2011 г. - 2016 г. -няма такива.

Данни за ангажираността в изпълнението на други служебни задачи 
извън основната дейност на СРС- за съдията, за периода на проверката - 2011 
г. - 2016 г.

Съдия Николов е посочил като ангажимент работата с няколко стажант- 
юристи, което отнема няколко часа седмично.

Данни за обективното състояние на съответния орган на съдебната власт

Според предоставената информация, данните за периода м. 04.2016г. - 
м. 12.2016 г. от Системата за индивидуална натовареност на съдиите (СИНС 
в коефициенти) са следните:
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Обща натовареност на гражданските съдии в СРС - 189.47;
Индивидуалната натовареност на съдия Николай Николов -215.11;
Обща и индивидуална натовареност спрямо отделението по материя 
215.11 натовареност на съдия Николай Николов към 159.75 натовареност 
на II ГО.
В края на проверката бе представена актуална информация за 

просрочените, непостановени съдебни решения /дела обявени за решаване, 
по които към 10.01.2017 г. няма съдебно решение след изтичане на законовия 
срок/.

Общ брой просрочени решения без постановен съдебен акт на съдия 
Николай Николов към 10.01.2017 г. - 40 бр.

Обобщените данни за просрочените съдебни решения по дела, обявени 
за решаване преди 31.08.2016г., по които няма постановен акт към 
10.01,2017г. -40 броя, са както следва:

- Забава до 90 дни (до 3 месеца) - 1 бр.
- Забава от 121 до 180 дни (до 9 месеца) - 2 бр.
- Забава от 181 до 360 дни (до 1 година) - 34 бр.
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 3 бр.

Приложение: справка на СРС изх. № 4396/16.01.2017 г. и справка в 
табличен вид с просрочените дела на състава - приложение към писмо вх. № 
КЖ-02-18/16/13.01.2017г. по описа на ИВСС.

СЪДИЯ НЕЛИ САВЧЕВА МАРИНОВА с ранг „съдия в ОС“ е 
встъпила в длъжността районен съдия на 18.06.2014г. Председател е на 56 
състав, считано от 18.06.2014г.

За нуждите на проверката и на основание чл. 59 от ЗСВ бе изискана и 
предоставена информация с писмо на СРС изх. № 9002132/25.11.2016г., 
допълнена и коригирана /за 56 състав/ с писмо изх. № 105809/07.12.2016 г., 
съдържащи актуални данни, обобщени в табличен вид - Приложение № 1 - 
просрочени съдебни актове от 12.07.2011г. до 16.08.2016 г. и Приложение № 
2 - просрочени съдебни актове от 16.08.2017г. до 17.11.2016 г.

Посочената в таблиците забава в календарни дни по чл.235, ал.5 от ГПК 
е изчислена към датата на постановяване на съдебния акт, а където такъв 
липсва - към определената дата.

По години информацията е както следва:
от м. 07.2014г.
Общ брой обявени за решаване дела - 136 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 89 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 47 бр.
2015г.
Общ брой обявени за решаване дела - 217 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 143 бр.
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Решения извън срок по чл.235 ГПК - 74 бр.
Обявени за решаване до 17.11.2016г.
Общ брой обявени за решаване дела - 153 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 121 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 32 бр.
В периода 16.08.2016г. - 17.11.2016г. са постановени 11 бр. съдебни 

актове, подробно описани в Приложение № 2/56 състав/.
Според обобщената информация от 15.12.2016г., изготвена от СРС, 

данните от приложение № 1 и приложение № 2 за съдия Нели Маринова са 
следните:

А . Дела с постановен съдебен акт за периода до 16.08.2016г. 
(Приложение №1):

- Забава от 1 ден до 180 дни - 123 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 20 бр.
- Забава над 361 дни - 0 бр.
Б. Дела без постановен съдебен акт към 16.08.2016 г. (Приложение №1):
- Забава от 1 ден до 180 дни - 0 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 0 бр.
- Забава над 361 дни - 0 бр.
В . Дела с постановен съдебен акт за периода 16.08.2016г. - 17.11.2016г. 

(Приложение №2):
- Забава от 1 ден до 180 дни - 11 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 0 бр.
- Забава над 361 дни - 0 бр.
Информацията съгласно предоставените с изх. № 2189/09.01.2017 г. 

обобщени данни за просрочените съдебни решения над 1 година по 
състави, съобразно Приложение №1 (12.07.2011 - 16.08.2016 г.) и
Приложение №2 (16.08.2016 - 17.11.2016 г., изготвена от СРС, за съдия Нели 
Маринова - няма такива просрочил.

По отношение на постъпили и свършени частни граждански дела в 
закрити съдебни заседания, данните предоставени от СРС през посочените 
години, на доклад на съдия Нели Маринова са както следва:

От 18.06.2014 г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 112 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 428 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 531 бр.
2015г,
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 9 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 808 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. -781бр.
До 30.06.2016г,
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Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 36 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 315 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 321 бр.

От гражданските дела с просрочени съдебни актове, бяха проверени 
следните дела на доклад на съдия Нели Маринова:

Гр. дело № 971/2014г. е образувано на 10.01.2014г. по обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 422 ГПК, във вр. с чл. 79 и чл. 
86 ЗЗД. С разпореждане в з.з. от 31.01.2014г. препис от ИМ е изпратен на 
ответника за отговор. Ответната страна е уведомена на 23.03.2014г., а отговор 
на ИМ е постъпил по делото на 02.04.2014г., ведно с насрещен иск. С 
определение по чл. 140 ГПК от 17.07.2014г. (след 3 месеца) съдът е приел за 
съвместно разглеждане насрещния иск за сумата от 2500.00 лв., 
представляваща платено без основание възнаграждение, приел е 
представените с ИМ и отговора писмени доказателства, допуснал е 
изготвянето на СТЕ, назначил е ВЛ и е определил депозит за изготвяне на 
експертизата, съобщил е проектодоклада си. по делото и е насрочил открито 
съдебно заседание за 27.10.2014г. На 20.08.2014г. по делото е депозиран 
отговор на насрещния иск. Проведени са четири съдебни заседания по 
доказателствата - на 27.10.2014г., 15.12.2014г., 16.02.2015г. и на 30.03.2015г., 
когато съдът е дал ход на устните състезания и е обявил, че ще се произнесе с 
решение в законоустановения срок. Решението е постановено на 19.11.2015г. 
(след повече от седем месеца), обжалвано е с въззивна жалба пред СГС, 
състав на който с решение от 25.05.2016г. по в.гр.д. № 1954/2016г. е отменил 
решението на първоинстанционния съд и вместо него е постановил друго - 
влязло в сила на 27.05.2016 г.

Гр. дело № 28702/2014г. е образувано на 29.05.2014г. по иск с правна 
квалификация чл. 226, ал. 1 КЗ, с цена на иска 20556.93 лв. С разпореждане 
по чл. 131 ГПК от 12.06.2014г. препис от ИМ е изпратен на ответника за 
отговор. Ответната страна е уведомена на 25.06.2014г., а отговор на ИМ е 
постъпил по делото на 25.07.2014г. С определение по чл. 140 ГПК от 
08.09.2014г. (след месец) съдът е съставил проект на доклад по делото, приел 
е представените с ИМ писмени доказателства, допуснал е събиране на гласни 
доказателства чрез разпит на свидетел при режим на довеждане, назначил е 
комплексна съдебно медицинска и психологична експертиза с формулирани 
задачи, назначил е ВЛ и е определил депозит за изготвяне на експертизата, 
дал е указания и е насрочил открито съдебно заседание за 10.11.2014г. 
Проведени са три съдебни заседания по доказателствата - на 10.11.2014г., 
15.12.2014г. и на 16.02.2015г., когато е даден ход на устните състезания и 
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 
Решението е постановено на 15.10.2015г. (след близо осем месеца), върху 
него е положен печат за влизането му в сила на 17.11.2015г. и печат за 
издаден ИЛ, съгласно чл. 406, ал. 3 ГПК.
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Гр. дело № 40720/2014г. е образувано на 24.07.2014г. по иск с правна 
квалификация чл. 90 ЗЗД, с цена на иска 3000.00 лв. С разпореждане в з.з. от 
25.07.2014г. препис от ИМ е изпратен на ответника за отговор. Ответната 
страна е уведомена на 13.08.2014г., а отговор на ИМ е депозиран на 
12.09.2014г. С определение по чл. 140 ГПК от 19.02.2015г. (след пет месеца) 
съдът е съставил проект за доклад, приел е представените с ИМ и с отговора 
писмени доказателства, допуснал е събиране на гласни доказателства чрез 
разпит на двама свидетели, при режим на довеждане от ищеца и от 
ответника, дал е указания и е насрочил открито съдебно заседание за 
20.04.2015г. Проведени са две съдебни заседания по доказателствата - на 
20.04.2015г. и на 29.06.2015г., когато съдът е дал ход на устните състезания и 
е обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. Решението 
е постановено на 29.02.2016г. (след осем месеца), влязло е в сила на 
29.03.2016г.

Гр. дело № 46355/2014г. е изпратено по подсъдност от СГС и е 
образувано на 25.08.2014г. по обективно евентуално съединени искове с 
правна квалификация чл. 213, ал. 1 КЗ и чл. 45, ал. 1 ЗЗД. С определение по 
чл. 140 ГПК от 23.09.2014г. (след почти месец) съдът е съставил проект на 
доклад, и е насрочил открито съдебно заседание за 17.11.2014г. Проведени са 
две съдебни заседания по доказателствата - на 17.11.2014г. и на 26.01.2015г., 
когато е даден ход на устните състезания и съдът е обявил, че ще се 
произнесе с решение в законоустановения срок. Решението е постановено на 
06.10.2015г. (след осем месеца) и върху него е положен печат за издаване на 
ИЛ, съгласно чл. 406, ал. 3 ГПК. Решението е допълнено с решение от 
13.04.2016г., изменено с определение от 13.04.2016г. С разпореждане от 
13.12.2015г. подадената въззивна жалба е върната като просрочена, на 
основание чл. 262, ал. 2, т. 1 ГПК.

Гр. дело № 67290/2014г. е образувано на 05.12.2014г. по обективно 
съединени установителни искове с правна квалификация чл. 422, ал. 1 ГПК, 
във вр. с чл. 79, ал. 1 ЗЗД, във вр. с чл. 149 ЗЕ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, с цена на 
иска 1098.87 лв. за консумирана топлинна енергия. С разпореждане в з.з. от 
05.01.2015г. ИМ е оставена без движение с указания, изпълнени с молба от 
20.01.2011г. С разпореждане по чл. 131 ГПК в з.з. от 22.01.2015г. препис от 
ИМ е изпратен на ответника за отговор. Ответната страна е уведомена на 
05.03.2015г., а отговор на ИМ е депозиран на 02.04.2015г. С определение по 
чл. 140 ГПК от 20.05.2015г. (след повече от месец) съдът е конституирал 
трето лице — помагач на ищеца, съставил е проект за доклад по делото, приел 
е приложените към ИМ писмени доказателства, назначил е СТЕ с 
формулирани задачи, дал е указания и е насрочил открито съдебно заседание 
за 06.07.2015г. Проведени са две съдебни заседания по доказателствата - на 
06.07.2015г. и на 19.10.2015г., когато съдът е дал ход на устните състезания и 
е обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. Решението 
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е постановено на 18.04.2016г. (след близо шест месеца), влязло е в сила на 
02.06.2016г.

Информацията от извършената на 10.01.2017г. по срочните книги на 56 
състав проверка на произволно избрани дела с най-големи просрочил при 
постановяване на съдебния акт / до 1 година/, е следната:

Гр. дело № 51427/2013г. - В о.с.з. на 17.11.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Маринова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който ответникът 
е осъден да заплати по предявения иск е правна квалификация чл. 59 ЗЗД 
сума в размер на 21 762.00 лв., представляваща обезщетение за ползване на 
НИ, е обявен в срочната книга на 23.09.2015 г., девет месеца и 5 дни след 
приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 56719/2012г. - В о.с.з. на 24.11.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Маринова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който са 
отхвърлени обективно съединените искове с правна квалификация чл. 128, 
чл. 224, чл. 296, ал. 1 и чл. 220, ал. 1 КТ е обявен в срочната книга на 
15.09.2016 г., осем месеца и 21 дни след приключване на устните състезания 
и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 47066/2013г. - В о.с.з. на 01.12.2014г. делото е разгледано от 
съдия Маринова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който 
застрахователят е осъден да заплати по иск с правна квалификация чл. 208, 
ал. 1 КЗ сума в размер на 9481.00 лв., представляваща застрахователно 
обезщетение за настъпил застрахователен риск - ПТП, е обявен в срочната 
книга на 12.09.2015., осем месеца и 10 дни след приключване на устните 
състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 27376/2012г. - В о.с.з. на 01.12.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Маринова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който ответникът 
е осъден на основание чл. 266, ал. 1 ЗЗД да заплати сумата в размер на 
1000.00 лв., претендирана като частичен иск от общо дължимата сума, 
представляваща възнаграждение за изпълнени механизирани услуги, е обявен 
в срочната книга на 23.09.2015., осем месеца и 21 дни след приключване на 
устните състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 20637/2014г. - В о.с.з. на 08.12.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Маринова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който ответникът 
е осъден да заплати на основание чл. 79, ал. 1, пр 1-во ЗЗД, във вр. с чл. 9 
ЗЗД, сумата в размер на 10210.31 лв., представляваща възнаграждение за 
издръжка на софтуерен продукт по договор за модифициране и внедряване на 
софтуерен продукт, е обявен в срочната книга на 28.09.2015., осем месеца и 
19 след приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния 
срок.

В отговор на писмо от ИВСС изх. № Ж-02-18/22.12.2016 г., са 
предоставени следните данни за състава:
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Причини за допуснатите просрочил на съдебните решения, наличие на 
здравословни или други лични проблеми за периода на проверката - от 
12.07.2011 г. /или от встъпването в длъжност на състава/ - до 2016 г., 
включително -не са посочени.

Информация за времето, през което съдията е бил в законоустановен 
отпуск /по болест, платен, неплатен и пр./ за периода на проверката от 
12.07.2011 г./или от встъпването в длъжност на състава/ - до 2016 г.:

През периода на проверката, според Приложение № 7.1, съдия Маринова 
е ползвала общо 68 дни годишен отпуск - за периода от 28.07.2014г. до 
17.09.2016г.

Няма данни за образувано дисциплинарно производство или наложено 
дисциплинарно наказание за допуснати просрочия при постановяване на 
съдебните актове, за периода на проверката от 12.07.2011г. /или от 
встъпването в длъжност на състава/- до 2016г.

Няма данни за обжалване на отказ за образуване на дисциплинарно 
производство по смисъла на чл. 310, ал. 5, т. 2 ЗСВ за същото нарушение, 
както и данни за образувано наказателно производство по смисъла на чл. 
310, ал. 4 ЗСВ за същото нарушение.

Обобщените данни, отразяващи натовареността на съдия Маринова 56- 
ти състав от 2013г. до първото полугодие на 2016г., съобразно 
предоставената от административния ръководител на СРС справка, са както 
следва:

Нели Маринова, 56 състав, II ГО
2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

* Висящи дела останали от предходен 
период на същия съдия 417 245 249
* Висящи дела от предходен период от 
друг съдия-докладчик на същия състав

Татяна 
Костадинова

от
18.06.14г. няма няма

Новообразувани дела 1019 1066 876
Свършени дела 1191 1062 880
% свършени дела спрямо новите 
постъпления за съдията (нови дела към 
свършени)

116,88 99,62 100.46

Общо за разглеждане дела (нови и 
несвършени от минал период) 1436 1311 1125
% свършени дела спрямо всички 
постъпления за съдията (всички дела за 
разглеждане към свършени)

82,94 81,01 78.22
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Общо постъпления за отделението по 
материя ГО 29 548 36 070 32 372

% постъпления за разглеждане от 
съдията спрямо всички в 
отделението

4,86 3,63 3.48

Общо свършени дела в отделението по 
материя ГО 31 117 34 540 31 453

% свършени дела от съдията спрямо 
всички в отделението 3,83 3,07 2.80

Фактическа и правна сложност на разгледаните дела на съдията за 
периода на проверката - 2011г. - 2016г.

Видно от проверените в хода на настоящата проверка граждански дела, 
съдия Маринова е разглеждала разпределените й дела, образувани по 
обективно съединени искове с правна квалификация чл. 422 ГПК, във вр. с 
чл. 79 и чл. 86 ЗЗД, искове с правна квалификация чл. 226, ал. 1 КЗ, чл. 90 
ЗЗД, обективно евентуално съединени искове с правна квалификация чл. 213, 
ал. 1 КЗ и чл. 45, ал. 1 ЗЗД, обективно съединени установителни искове с 
правна квалификация чл. 422, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1 ЗЗД, във вр. с 
чл. 149 ЗЕ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД за консумирана топлинна енергия, искове с 
правна квалификация чл. 59 ЗЗД, чл. 208, ал. 1 КЗ, обективно съединените 
искове с правна квалификация чл. 128, чл. 224, чл. 296, ал. 1 и чл. 220, ал. 1 
КТ и др.

Съгласно представената подробна информация в Приложение № 1 - 
просрочени решения на състава, от общо 143 просрочени съдебни актове, 53 
бр. са с „индекс 800“ - установителни искове за право/правоотношение; 
установителни искове за факти; установителни искове за нищожност на 
съдебно решение; искове за установяване съществуване на вземане по 
издадена заповед за изпълнение - чл. 124 ГПК, чл. 415 ГПК, чл. 422 ГПК, чл. 
424 ГПК, чл. 439 ГПК- в голямата част за консумирана и неплатена топлинна 
или електрическа енергия; 7 бр. са с „индекс 200“ - облигационни искове за 
права или правоотношения, породени или отнасящи се по договор, 
едностранна сделка, по реда на ЗЗД; 50 бр. с „индекс 210“ - искове по КЗ 
(отм.); 0 бр. с „индекс 300“ - вещни искове по реда на ЗС, ЗКИР, ЗСПЗЗ и др.

Качество на постановените съдебни актове според резултата от 
инстанционния контрол - резултати от върнати обжалвани граждански дела 
на съдията, за периода на проверката 2011 Г.-2016 г. :

Общо обжалвани решения за 2015г. - 28 бр. и за 2016г. - 60 бр., от 
които:

- решения изцяло оставени в сила за 2015г. - 21 бр.; за 2016г. - 45 
бр.;
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- изцяло отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново 
разглеждане -за 2015г. - 0 бр. и за 2016г. - 0 бр.;

- изцяло отменени или обезсилени поради невиновно поведение на 
съда - за 2015г. - 3 бр. и за 2016 г. - 4 бр.;

- оставени в сила в една част. Отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или 
не за ново разглеждане в друга част - за 2015г. - 3 бр. и за 2016г. - 0 бр.;

- оставени в сила в една част, отменени или обезсилени в друга 
част поради невиновно поведение на съда: за 2015г. - 1 бр. и за 2016г. - 
10 бр.;

- отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново 
разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга част - за 
периода 2015г. - 2016г.-Обр.;

- оставени в сила в една част; отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или 
не за ново разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга 
част поради невиновно поведение на съда - за периода 2015г. - 2016г. - 0 
бр.

- потвърдени или недопуснати до касационно обжалване в една 
част. Отменени, обезсилени или нищожни в друга част. Отменени или 
обезсилени в трета част, по обективни причини - за периода 2015г. - 
2016г.-Обр.

Данните за дежурствата на председателя на 56 състав и натовареността 
на заседателния график на съдията, за периода на проверката- 2011г.-2016г. 
съгласно Приложение № 5 са следните:

1. Дежурства в междинна архива за 2014 г. - 2 бр. през м. юли и м. 
октомври; за 2015г. - 4 бр. през три месеца и за 2016г. - Съгласно заповед № 
АС-226/12.11.2015г., от месец декември 2015г. не са давани дежурства в 
междинна архива по този ред.

2. Дежурства за произнасяне на молби за допускане на обезпечения на 
бъдещи искове и по молби за разкриване на банкови тайни, по години както 
следва:

- за 2014г. - две седмични дежурства през три месеца;
- за 2015 г. - четири седмични дежурства през два и три месеца;
- за 2016г. - четири седмични дежурства през три месеца.
3. Натовареност на заседателния график

Проведените съдебни заседания и разгледаните дела от 56 състав, ГО, 
СРС за периода от 01.01.2015 г. до 31.08.2016 г.:
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Месец Брой открити с.з. / година 
2011- 2012- 2013-2014- 2015-2016

Брой разгледани дела в о.с.з./год.
2011-2012- 2013- 2014- 2015- 2016

Януари 1 2 23 13
Февруари 4 4 47 55
Март 4 4 - - 58 58
Април 4 4 47 49
Май 3 3 46 47
Юни 4 4 46 57
Юли 1 2 2 5 31 25
Август 0 0 0 0 0 0
септември 5 1 2 35 17 28
Октомври 4 4 4 - 108 51 57
Ноември 4 5 5 75 70 65
Декември 4 6 2 61 48 27
Общо за 18 38 36 284 484 481
периода

Поощрения и/или наказания, прилагане на мярката по чл. У2Л ЗСВ на 
съдията, за периода на проверката 2011 г. - 2016 г.:

Съдия Маринова не е била поощрявана и не е е налагано дисциплинарно 
наказание след всъпването й в длъжност на състава.

Действия за преодоляване на констатираните нарушения за съдията, за 
периода на проверката 2011 г. - 2016 г. - няма такива.

Данни за ангажираността в изпълнението на други служебни задачи 
извън основната дейност на СРС- за съдията, за периода на проверката - 2011 
г. - 2016 г. - не са посочени.

Данни за обективното състояние на съответния орган на съдебната 
власт-

Според предоставената информация, данните за периода м. 04.2016г. - 
м. 12.2016 г. от Системата за индивидуална натовареност на съдиите (СИНС 
в коефициенти) са следните:

Обща натовареност на гражданските съдии в СРС - 179.47;
Индивидуалната натовареност на съдия Нели Маринова - 191.6;
Обща и индивидуална натовареност спрямо отделението по материя
19 1.6 натовареност на съдия Нели Маринова към 159.75 натовареност на 
II ГО.

В края на проверката бе представена актуална информация за 
просрочените, непостановени съдебни решения /дела обявени за решаване, 
по които към 10.01.2017 г. няма съдебно решение след изтичане на законовия 
срок/.

Общ брой просрочени решения без постановен съдебен акт към 
10.01.2017 г. - 0 бр.
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Приложение: справка на СРС изх. № 4396/16.01.2017 г. за 56 състав 
съдия Нели Маринова

СЪДИЯ НИКОЛА НИКОЛОВ ПОПОВ с ранг „съдия в ОС“ е встъпил 
в длъжността районен съдия на 18.04.2005г. Председател е на 59 състав, 
считано от 2005г.

За нуждите на проверката и на основание чл. 59 от ЗСВ бе изискана и 
предоставена информация с писмо на СРС изх. № 9002132/25.11.2016г., 
допълнена и коригирана /за 59 състав/ с писмо изх. № 105884/07.12.2016 г., 
съдържащи актуални данни, обобщени в табличен вид - Приложение № 1 - 
просрочени съдебни актове от 12.07.2011г. до 16.08.2016 г. и Приложение № 
2-просрочени съдебни актове от 16.08.2017г. до 17.11.2016 г.

Посочената в таблиците забава в календарни дни по чл.235, ал.5 от ГПК 
е изчислена към датата на постановяване на съдебния акт, а където такъв 
липсва - към определената дата.

По години информацията е както следва:
Общ брой просрочени съдебни актове за периода 12.07.2011г. - 17.11. 

2016г. - 613 бр.
От 12.07.2011г. до 31.12.2011г.
Общ брой обявени за решаване дела - 80 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 80 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
За 2012г.
Общ брой обявени за решаване дела - 289 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 59 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 230 бр.
За 2013г.
Общ брой обявени за решаване дела - 266 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 130 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 136 бр.
За 2014г.
Общ брой обявени за решаване дела - 325 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 135 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 190 бр.
За 2015г.
Общ брой обявени за решаване дела - 119 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 65 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 54 бр.
Обявени за решаване до 17.11.2016г.
Общ брой обявени за решаване дела - 34 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 31 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 3 бр.
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В периода 16.08.2016г. до 17.11.2016г. не е постановен нито един 
съдебен акт.

Според обобщената информация от 15.12.2016г., изготвена от СРС, 
данните от приложение № 1 и приложение № 2 за съдия Никола Попов са 
следните:

А . Дела с постановен съдебен акт за периода до 16.08.2016г. 
(Приложение № 1):

- Забава от 1 ден до 180 дни - 119 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 141 бр.
- Забава над 361 дни - 75 бр.
Б. Дела без постановен съдебен акт към 16.08.2016 г. (Приложение №1):
- Забава от 1 ден до 180 дни - 3 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 14 бр.
- Забава над 361 дни - 261 бр.
В . Дела с постановен съдебен акт за периода 16.08.2016г. - 17.11.2016г. 

(Приложение №2):
- Забава от 1 ден до 180 дни - 0 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 0 бр.
- Забава над 361 дни - 0 бр.

Информацията за просрочените съдебни решения над 1 година по 
състави, съобразно Приложение №1 (12.07.2011 - 16.08.2016 г.) и
Приложение №2 (16.08.2016 - 17.11.2016 г.), по справка изх. № 
2189/09.01.2017 г. на СРС, за съдия Никола Попов - 59 състав е следната:

А. Дела с постановен съдебен акт за периода (Приложение №1):
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 17 бр.
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 21 бр.
- Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 27 бр.
- Забава от 631 до 720 дни (до 2 години) - 6 бр.
- Забава от 721 до 810 дни (до 2 години и 3 месеца) - 1 бр.
- Забава от 811 до 900 дни (до 2 години и 6 месеца) - 2 бр.
- Забава от 991 до 1080 дни (до 3 години) - 1 бр.
Б. Дела без постановен съдебен акт към 16.08.2016 г. (Приложение №1):
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 14 бр.
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 19 бр.
- Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 16 бр.
- Забава от 631 до 720 дни (до 2 години) - 15 бр.
- Забава от 721 до 810 дни (до 2 години и 3 месеца) - 37 бр.
- Забава от 811 до 900 дни (до 2 години и 6 месеца) - 71 бр.
- Забава от 901 до 990 дни (до 2 години и 9 месеца) - 10 бр.
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- Забава от 991 до 1080 дни (до 3 години) - 13 бр.
- Забава от 1081 до 1170 дни (до 3 години и 3 месеца) - 17 бр.
- Забава от 1171 до 1260 дни (до 3 години и 6 месеца) - 28 бр.
- Забава от 1261 до 1350 дни (до 3 години и 9 месеца) - 18 бр.
- Забава от 1351 до 1440 дни (до 4 години) - 3 бр.

В. Дела с постановен съдебен акт за периода (Приложение №2) - няма.

По отношение на постъпили и свършени частни граждански дела в 
закрити съдебни заседания, данните предоставени от СРС през посочените 
години, на доклад на съдия Никола Попов са както следва:

2011г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 50 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 729 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 703 бр.
2012г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 76 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 762 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 699 бр.
2013г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 63 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 583 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 417 бр.
2014г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 230 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 718 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 429 бр.
2015г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 519 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 582 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 131 бр.
До 30.06.2016г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 970 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 283 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 298 бр.

От гражданските дела с просрочени съдебни актове, бяха проверени 
следните дела на доклад на съдия Никола Попов:

Гр. дело № 7262/2013г. е образувано на 21.02.2013г. по обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 422, ал. 1 ГПК, във р. с чл. 79, 
ал. 1 ЗЗД, чл. 266, чл. 258 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, с цена на иска 22143.72 лв. 
Липсва разпореждане по чл. 131 ГПК по делото, но на ответника е изпратено 
съобщение с препис от ИМ за отговор. Същият е уведомен на 30.04.2013г. С 

87



ръкописна резолюция от 22.10,2013г. съдът е насрочил открито съдебно 
заседание за 29.11.2013г. - липсва определение по чл. 140 ГПК. В това 
съдебно заседание съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще се 
произнесе с решение на 08.01,2014г. Решението е постановено на 30.10.2015г. 
(след една година и единадесет месеца) и е влязло в сила на 04.02.2016г.

Гр. дело № 24828/2013г. е образувано на 11.06.2013г. по изпратени по 
подсъдност от PC-Бургас обективно съединени искове с правна 
квалификация чл. 415 ГПК, във р. с чл. 79, ал. 1 ЗЗД, чл. 183, чл. 200, ал. 1 и 
чл. 86, ал. 1 ЗЗД за консумирана ел. енергия. С разпореждане в з.з. от 
15.07.2013г. е указано на ищеца да представи документ за внесена пред СРС 
държавна такса, делото е насрочено „в о.с.з. за 15.11.2013г., след като и ако 
бъде изпълнено указанието да се призоват страните, като се връчи и препис 
за отговор на ответника“. Няма определение по чл. 140 ГПК, Указанията са 
изпълнени от ищеца с молба от 23.07.2013г., ответникът е уведомен за 
насроченото съдебно заседание на 19.08.2013г., като в това с.з. не е даден ход 
на делото и съдът го е отложил за 29.11.2013г. Проведени са три съдебни 
заседания по доказателствата - 29.11.2013г., 07.03.2014г. и на 12.05.2014г., 
когато съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение 
на 12.06.2014г. Решението е постановено на 08.02.2016г. (след повече от 
една година и осем месеца), влязло е в сила на 01.04.2016г. и върху него е 
положен печат за издаден ИЛ, съобразно чл. 406, ал. 3 ГПК.

Гр. дело № 33739/2012г. е образувано на 16.07.2012г. по обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 213, във вр. с чл. 226, чл. 223 КЗ 
и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, с цена на иска 267.04 лв. С писмена резолюция от 
27.07.2012г. е указано исковата молба да бъде изпратена на ответника за 
отговор. Ответната страна е уведомена на 22.08.2012г., а отговор на ИМ е 
депозиран по делото на 23.08.2012г. С разпореждане в з.з. от 30.04.2013г. 
съдът е допуснал изслушване на АТЕ със задачи поставени от ищеца, 
определил е ВЛ и размера на депозита и е насрочил съдебно заседание на 
07.06.2013г. - липсва определение по чл. 140 ГПК, с проект на доклад по 
делото. Проведени са четири съдебни заседания по доказателствата - 
07.06.2013г., 07.10.2013г., 09.12.2013г. и на 10.03.2014г., когато съдът е дал 
ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение на 10.04.2014г. 
Решението е постановено на 01.12.2015г. (след повече от една година и 
осем месеца), влязло е в сила на 05.01.2016г..

Гр. дело № 51912/2013г. е образувано на 13.12.2013г. по обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 КТ 
(бързо производство). С разпореждане в з.з. от 16.12.2013г. съдът е дал 
указания на ищеца да отстрани нередовности, след изпълнение на които 
препис от ИМ и доказателствата да се връчат на ответника за отговор. 
Ищецът е уведомен на 13.01.2014г., а нередовностите са отстранени с молба 
от 15.01.2014г. Ответната страна е уведомена на 28.01.2014г., а отговор на 
ИМ е депозиран по делото на 28.02.2014г. С определение по чл. 140 ГПК 
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съдът е допуснал приложените с ИМ и отговора писмени доказателства, дал е 
указания и е насрочил о.с.з. за 25.04.2014г. Проведени са две съдебни 
заседания по доказателствата - на 25.04.2014г. и на 06.06.2014г., когато съдът 
е дал ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение на 
06.07.2014г. Решението е постановено на 16.11.2015г. (след една година и 
пет месеца) и е влязло в сила на 20.09.2016г. Решението е потвърдено от 
въззивния съд, а ВКС не е допуснал касационно обжалване.

Гр. дело № 2435/2013г. е образувано на 21.01.2013г. по обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 422, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 79, 
ал. 1 ЗЗД, с цена на иска 14276.59 лв. С разпореждане от 17.04.2013г. ИМ е 
оставена без движение с указания за отстраняване на нередовности. Ищецът е 
уведомен на 26.04.2013г., а указанията са изпълнени с молба от 29.04.2013г. 
(липсва разпореждане по чл. 131 ГПК по делото). Ответникът е уведомен на 
07.05.2013г., а отговор на ИМ е депозиран по делото на 11.08.2013г.С 
ръкописна резолюция върху ИМ съдът е насрочил открито съдебно заседание 
за 29.11.2013г. - липсва определение по чл. 140 ГПК. Проведени са три 
съдебни заседания по доказателствата - на 29.11.201 Зг., 07.03.2014г. и на 
09.05.2014г., когато съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще се 
произнесе с решение на 11.06.2014г. Решението е постановено на 27.02.2015г. 
(след повече от девет месеца) и срещу него е подадена въззивна жалба, 
върната като просрочена с разпореждане от 23.11.2016г.

Информацията от извършената на 11.01.2017г. по срочните книги на 59 
състав проверка на произволно избрани дела с най-големи просрочил при 
постановяване на съдебния акт / над 4 години/, е следната:

Гр. дело № 5984/2012г. - В о.с.з. на 02.11.2012 г. делото е разгледано от 
съдия Попов и е обявено за решаване. При извършената на 11.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
четири години , един месец и 8 дни след приключване на устните 
състезания и изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при 
съдията за постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително 
деловодна разпечатка за движението му, според която данните по делото са 
следните: образувано е на 09.02.2012г. по установителен иск по чл. 124 ГПК, 
чл. 415 и сл. ГПК и е разпределено на доклад на съдия Никола Попов. 
Проведени са две закрити разпоредителни заседания - и двете на 27.02.2012г. 
и едно о.с.з. на 02.11.2012г., когато е приключило съдебното дирене и съдът е 
обявил, че ще се произнесе с решение.

Гр. дело № 7493/2012г. - В о.с.з. на 02.11.2012 г. делото е разгледано от 
съдия Попов и е обявено за решаване. При извършената на 11.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
четири години, един месец и 8 дни след приключване на устните състезания 
и изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за 
постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна 
разпечатка за движението му, според която данните по делото са следните: 
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образувано е на 20.02.2012г. по предявени облигационни искове - гл. 8 
ЗЗППТ и е разпределено на доклад на съдия Никола Попов. Проведено е едно 
закрито разпоредително заседание на 27.02.2012г. и едно о.с.з. - на 
02.11.2012г., когато е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще 
се произнесе с решение.

Гр. дело № 9545/2012г. - В о.с.з. на 02.11.2012. делото е разгледано от 
съдия Попов и е обявено за решаване. При извършената на 11.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
четири години, един месец и 8 дни след приключване на устните състезания 
и изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за 
постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна 
разпечатка за движението му, според която данните по делото са следните: 
образувано е на 27.02.2012г. по предявени облигационни искове по гл. 8 
ЗЗППТ и е разпределено на доклад на съдия Никола Попов. Проведено е едно 
закрито разпоредително заседание на 05.03.2012г. и едно о.с.з. - на 
02.11.2012г., когато е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще 
се произнесе с решение.

Гр. дело № 40119/2011г. - В о.с.з. на 05.11.2012 г. делото е разгледано от 
съдия Попов и е обявено за решаване. При извършената на 11.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
четири години, един месец и 5 дни след приключване на устните състезания 
и изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за 
постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна 
разпечатка за движението му, според която данните по делото са следните: 
образувано е на 21.09.2011г. по предявени облигационни искове - гл. 8 
331П1Т. Проведени са три закрити разпоредителни заседания на 05.10.2011г., 
26.10.2011г. и на 09.01.2012г., както и две о.с.з. - на 22.06.2012г. и на 
05.11.2012г., когато е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще 
се произнесе с решение.

Гр. дело № 1522/2012г. - В о.с.з. на 05.11.2012 г. делото е разгледано от 
съдия Попов и е обявено за решаване. При извършената на 11.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
четири години, един месец и 5 дни след приключване на устните състезания 
и изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за 
постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна 
разпечатка за движението му, според която данните по делото са следните: 
образувано е на 13.01.2012г. по предявени облигационни искове по гл. 8 
ЗЗППТ и е разпределено на доклад на съдия Никола Попов. Проведени са две 
закрити разпоредителни заседания - и двете на 18.06.2012г., както и две о.с.з. 
- на 05.11.2012г. и на 04.03.2013г., когато е приключило съдебното дирене и 
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение.
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С оглед констатираната прекомерно голяма забава при постановяване на 
съдебните актове на състава, на 11.01.2017г. бяха проверени допълнително 
по срочните книги и следните дела:

Гр. дело № 11142/2012г. - В о.с.з. на 12.11.2012 г. делото е разгледано от 
съдия Попов и е обявено за решаване. При извършената на 11.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
четири години и 29 дни след приключване на устните състезания и изтичане 
на едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за постановяване на 
съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна разпечатка за 
движението му, според която данните по делото са следните: образувано е на 
05.03.2012г. по предявени облигационни искове по гл. 8 ЗЗППТ и е 
разпределено на доклад на съдия Никола Попов. Проведени са едно закрито 
заседание на 23.03.2012г. и едно о.с.з. - на 12.11.2012г., когато е приключило 
съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение.

Гр. дело № 11538/2012г. - В о.с.з. на 16.11.2012 г. делото е разгледано от 
съдия Попов и е обявено за решаване. При извършената на 11.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
четири години и 25 дни след приключване на устните състезания и 
изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за 
постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна 
разпечатка за движението му, според която данните по делото са следните: 
образувано е на 07.03.2012г. по предявени облигационни искове по гл. 8 
ЗЗППТ и е разпределено на доклад на съдия Никола Попов. Проведени са 
едно закрито заседание на 23.03.2012г. и едно о.с.з. на 16.11.2012г., когато е 
приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение.

Гр. дело № 14860/2012г. - В о.с.з. на 16.11.2012 г. делото е разгледано от 
съдия Попов и е обявено за решаване. При извършената на 11.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
четири години и 25 дни след приключване на устните състезания и изтичане 
на едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за постановяване на 
съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна разпечатка за 
движението му, според която данните по делото са следните: образувано е на 
27.03.2012г. по предявени облигационни искове по гл. 8 ЗЗППТ и е 
разпределено на доклад на съдия Никола Попов. Проведено е едно закрито 
заседание на 06.04.2012г. и едно о.с.з. - на 16.11.2012г., когато е приключило 
съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение.

Гр. дело № 16719/2012г. - В о.с.з. на 16.11.2012 г. делото е разгледано 
от съдия Попов и е обявено за решаване. При извършената на 11.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
четири години и 25 дни след приключване на устните състезания и изтичане 
на едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за постановяване на 
съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна разпечатка за 
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движението му, според която данните по делото са следните: образувано е на 
05.04.2012г. по предявени облигационни искове по гл. 8 ЗЗППТ и е 
разпределено на доклад на съдия Никола Попов. Проведено е едно закрито 
заседание на 10.04.2012г. и едно о.с.з. - на 16.11.2012г., когато е приключило 
съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение.

Гр. дело № 47966/2011г. - В о.с.з. на 19.11.2012 г. делото е разгледано 
от съдия Попов и е обявено за решаване. При извършената на 11.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
четири години и 22 дни след приключване на устните състезания и 
изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за 
постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна 
разпечатка за движението му, според която данните по делото са следните: 
образувано е на 09.11.2011г. по предявени облигационни искове по гл. 8 
ЗЗППТ и е разпределено на доклад на съдия Никола Попов. Проведени са две 
закрити разпоредителни заседания на 29.11.2011г. и на 03.01.2012г., както и 
две о.с.з. - на 22.06.2012г. и на 19.11.2012г., когато е приключило съдебното 
дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение.

В отговор на писмо от ИВСС изх. № Ж-02-18/22.12.2016 г., с писмо на 
СРС изх. № 9000060/12.01.2017г., постъпило в ИВСС - вх.№ КЖ-02- 
18/16/13.01.2017г., са предоставени следните данни за съдия Никола Попов:

Причини за допуснатите просрочия на съдебните решения, наличие на 
здравословни или други лични проблеми за периода на проверката - от 
12.07.2011 г. /или от встъпването в длъжност на състава/- до 2016 г., 
включително не са посочени.

Информация за времето, през което съдията е бил в законоустановен 
отпуск /по болест, платен, неплатен и пр./ за периода на проверката от 
12.07.2011 г. /или от встъпването в длъжност на състава/ - до 2016 г., 
включително:

През периода на проверката, според Приложение № 8.1, председателят 
на 59 състав е ползвал общо 58 дни годишен отпуск - за периода от 
29.08.2011г. до 25.04.2014г.

Данни за образувано дисциплинарно производство или наложено 
дисциплинарно наказание за допуснати просрочия при постановяване на 
съдебните актове, за периода на проверката от 12.07.2011г. /или от 
встъпването в длъжност на състава/- до 2016г.:

Образувано е дисциплинарно дело № 1/2016 г., обединено с д.д. № 
10/2016 г. по описа на Висшия съдебен съвет.

Данни за обжалване на отказ за образуване на дисциплинарно 
производство по смисъла на чл. 310, ал. 5, т. 2 ЗСВ за същото нарушение - 
няма такива.

Данни за образувано наказателно производство по смисъла на чл. 310, 
ал. 4 ЗСВ за същото нарушение - Няма такива.
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Натовареността на съдия Попов за 2012г. е както следва:
Останали несвършени дела от предходен период на съдията - 474 бр.; 

новообразувани дела на съдията - 1119 бр.; свършени дела на съдията 1090 
бр.; процент свършени дела спрямо новите постъпления на съдията 97.40 %; 
общо дела за разглеждане 1593 бр.; процент свършени дела спрямо всички 
постъпления на съдията 68.42 %; общо постъпления за отделението 31503 
бр.; процент постъпления за разглеждане от съдията спрямо всички в 
отделението 5.05 %; общо свършени дела в отделението 29897 бр.; процент 
свършени дела от съдията спрямо всички в отделението 3.64 %; общ брой 
дела за разглеждане в отделението 41222 бр.

Обобщените данни, отразяващи натовареността на съдия Попов - 59-ти 
състав от 2013г. до първото полугодие на 2016г., съобразно предоставената 
от административния ръководител на СРС справка, са както следва:

Никола Попов, 59 състав, II ГО
2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

* Висящи дела останали от предходен 
период на същия съдия 503 732 904 881
* Висящи дела от предходен период от 
друг съдия-докладчик на същия състав няма няма няма няма

Новообразувани дела 988 963 572 376
Свършени дела 759 791 595 228
% свършени дела спрямо новите 
постъпления за съдията (нови дела към 
свършени)

76,82 82,14 104,02 60.64

Общо за разглеждане дела (нови и 
несвършени от минал период) 1491 1695 1476 1257
% свършени дела спрямо всички 
постъпления за съдията (всички дела за 
разглеждане към свършени)

50,91 46,67 40,31 18.14

Общо постъпления за отделението по 
материя ГО 27 718 29 548 36 070 32 372

% постъпления за разглеждане от 
съдията спрямо всички в 
отделението

5,38 5,74 4,09 3.88

Общо свършени дела в отделението по 
материя ГО 27 638 31 117 34 540 31 453

% свършени дела от съдията спрямо 
всички в отделението 2,75 2,54 1,72 0.72
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Фактическа и правна сложност на разгледаните дела на съдията за 
периода на проверката - 2011г. - 2016г.:

Видно от проверените в хода на настоящата проверка граждански дела, 
съдия Попов е разглеждал разпределените му дела, образувани по обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 422 ГПК, във вр. с чл. 79 и чл. 
86 ЗЗД, искове с правна квалификация чл. 226, ал. 1 КЗ, чл. 208 КЗ, чл. 90 
ЗЗД, обективно евентуално съединени искове с правна квалификация чл. 213, 
ал. 1 КЗ и чл. 45, ал. 1 ЗЗД, обективно съединени установителни искове с 
правна квалификация чл. 422, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1 ЗЗД, във вр. с 
чл. 149 ЗЕ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, за консумирана топлинна енергия, искове с 
правна квалификация чл. 128, чл. 224, чл. 296, ал. 1 и чл. 220, ал. 1 КТ и др.

Съгласно представената подробна информация в Приложение № 1 - 
просрочени решения на състава, от общо 613 просрочени съдебни актове, 216 
бр. са с „индекс 800“ - установителни искове за право/правоотношение; 
установителни искове за факти; установителни искове за нищожност на 
съдебно решение; искове за установяване съществуване на вземане по 
издадена заповед за изпълнение - чл. 124 ГПК, чл. 415 ГПК, чл. 422 ГПК, чл. 
424 ГПК, чл. 439 ГПК- в голямата част за консумирана и неплатена топлинна 
или електрическа енергия; 16 бр. са с „индекс 200“ - облигационни искове за 
права или правоотношения, породени или отнасящи се по договор, 
едностранна сделка, по реда на ЗЗД; 239 бр. с „индекс 210“ - искове по КЗ 
(отм.); 5 бр. с „индекс 300“ - вещни искове по реда на ЗС, ЗКИР, ЗСПЗЗ и др.

Качество на постановените съдебни актове според резултата от 
инстанционния контрол - резултати от върнати обжалвани граждански дела 
на съдията, за периода на проверката 2011 Г.-2016 г. :

Общо обжалвани решения за 2011г. - 66, за 2012г. - 78 бр., за 2013 г. - 
84 бр., за 2014г. - 67 бр., за 2015г. - 42 бр. и за 2016г. - 34 бр., от които:

- решения изцяло оставени в сила за 2011г. - 35 бр.; за 2012г. - 54 
бр.; за 2013г. - 59 бр.; за 2014г. - 47 бр.; за 2015г. - 28 бр.; за 2016г. - 18 
бр.;

- изцяло отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново 
разглеждане - за 2011 г. - 8 бр., за 2012г. - 3 бр., за 2013г. - 8 бр., за 
2014г. -4 бр., за 2015г. - 3 бр. и за 2016г. - 0 бр.;

- изцяло отменени или обезсилени поради невиновно поведение на 
съда - за 2011г. - 4 бр., за 2012г. - 1 бр., за 2013г. - 2 бр., за 2014г. - 2 
бр., за 2015г. - 1 бр. и за 2016 г. - 8 бр.;

- оставени в сила в една част. Отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или 
не за ново разглеждане в друга част - за 2011г. - 19 бр., за 2012г. - 20 бр., 
за 2013г. - 15 бр., за 2014г. - 14 бр., за 2015г. - 6 бр. и за 2016г. - 0 бр.;
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- оставени в сила в една част, отменени или обезсилени в друга 
част поради невиновно поведение на съда: за 2011г. - 0 бр., за 2012г. - 0 
бр., за 2013г. - 0 бр., за 2014г. - 0 бр., за 2015г. - 4 бр. и за 2016г. - 8 бр.;

- отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново 
разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга част - за 
периода 2011 г. - 2016г.-Обр.;

- оставени в сила в една част; отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или 
не за ново разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга 
част поради невиновно поведение на съда - за периода 2011г. - 2016г. - 0 
бр.

- потвърдени или недопуснати до касационно обжалване в една 
част. Отменени, обезсилени или нищожни в друга част. Отменени или 
обезсилени в трета част, по обективни причини - за периода 2015г. - 
2016г. - 0 бр.

Данните за дежурствата на председателя на 59 състав и натовареността 
на заседателния график на съдията, за периода на проверката- 2011г.-2016г. 
съгласно Приложение № 5 са следните:

1. Дежурства в междинна архива за 2012 г. са 4 бр. - през м. февруари, м. 
май, м. август и м. октомври; за 2013 г. няма данни; за 2014 г. - 4 бр. - през м. 
януари, м. април, м. юли и м. октомври; за 2015г. - 2 бр. през м. януари и м. 
май.

За периода на 2011г. и 2013г. не са предоставени писмени данни, а по 
информация на ръководството на гражданските отделения, съдиите са давали 
дежурство в междинна архива, по същия ред и със същата честота. Съгласно 
заповед № АС-226/12.11.2015г. на предедателя на СРС, от месец декември 
2015г. не са давани дежурства в междинна архива по този ред.

2. Дежурства за произнасяне на молби за допускане на обезпечения на 
бъдещи искове и по молби за разкриване на банкови тайни, по години както 
следва:

- за 2014г. - четири седмични дежурства през два и три месеца;
- за 2015 г. - четири седмични дежурства през два и три месеца;
- за 2016г. - две седмични дежурства през три месеца.
3. Натовареност на заседателния график

Проведените съдебни заседания и разгледаните дела от 59 състав, ГО, 
СРС за периода от 12.07.2011 г. до 31.08.2016 г.:

Месец Брой открити с.з. / година Брой разгледани дела в о.с.з./год.
2011- 2012- 2013-2014-2015-2016 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016

януари 11 0 10 17 0 10
февруари 7 8 8 8 4 125 106 123 94 26
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март - 9 8 8 6 4 - 128 70 126 44 15
април - 7 7 6 6 3 - 74 61 80 56 18
май - 7 7 8 6 2 - 89 63 117 39 19
юни - 8 6 8 6 3 - 114 118 105 35 25
юли 3 5 8 3 2 1 24 36 32 30 8 7
август 0 1 3 0 0 0 0 1 10 0 0 0
септември 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
октомври 8 7 0 7 6 0 104 116 126 74 47 0
ноември 6 8 8 6 4 0 65 131 100 49 24 0
декември 2 4 4 2 4 0 26 41 49 21 21 0
Общо 19 64 62 56 49 17 219 856 742 725 369 110

Поощрения и/или наказания, прилагане на мярката по чл. 327 ЗСВ на 
съдията, за периода на проверката -2011 г. - 2016 г.:

Отбелязано е, че на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ на заседание, 
проведено на 14.04.2011 г. Висшия съдебен съвет е поощрил съдия Никола 
Попов с отличие "служебна благодарност и грамота".

По предложение на председателя на СРС - Методи Лалов, на 
26.04.2016г. срещу съдия Никола Николов Попов е образувано 
дисциплинарно производство ДД № 10/2016г. По предложение на съдийската 
колегия на ВСС производствата по дисциплинарно дело № 1/2016г. и 
дисциплинарно дело № 10/2016г. и двете по описа на ВСС, образувани срещу 
Никола Николов Попов - съдия в Софийски районен съд за нарушения по чл. 
307, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5 ЗСВ, са обединени в едно общо производство, което 
да продължи по дисциплинарно дело № 1/2016г.

Действия за преодоляване на констатираните нарушения за съдията, за 
периода на проверката - 2011 г. - 2016 г.

Председателят на СРС е издал следните заповеди на основание чл. 80, 
ал.1,т.1 ЗСВ:

1. Със заповед № АС-105/01.07.2015г. е разпоредено ръководителя на 
П-ро ГО при СРС да спре от разпределянето на нови дела на 59-ти състав, с 
изключение на производствата по реда на: чл. 422 ГПК.

2. Със заповед № АС-171/15.09.2015г. е разпоредено ръководителя на 
П-ро ГО при СРС да възобнови разпределението на нови дела на 59-ти 
състав.

3. Със заповед № АС-28/16.02.2016г., на основание чл. 310 и чл. 313, ал. 
1 ЗСВ, по повод констатирани дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 
5 ЗСВ е образувано дисциплинарно производство срещу съдия Никола Попов 
за неявяването му на работа в периода 18.12.2015г. - 28.01.2016г.

4. Със заповед № АС-108/21.04.2016г. е възложено на съдия Лилия 
Терзиева да разглежда дела, образувани по заявления за издаване на заповеди 
за изпълнение и да разглежда дела, образувани по искове с правна
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квалификация чл. 422 ГПК, разпределени на 59-ти състав, изброени в 
Приложение № 1 към заповедта.

5. Със заповед № АС-184/23.06.2016г. е разпоредено да се спре 
разпределението на нови дела на съдия Попов, с изключение на делата, 
образувани по реда на чл. 422 ГПК и на председател на 59-ти състав е дадено 
указание, в срок до 01.09.2016г. да изготви обявените от него за решаване 
съдебни актове.

Данни за ангажираността в изпълнението на други служебни задачи 
извън основната дейност на СРС- за съдията, за периода на проверката - 2011 
г. - 2016 г.:

Посочена е работата с няколко стажант-юристи.
Данни за обективното състояние на съответния орган на съдебната власт:
Според предоставената информация, данните за периода м. 04.2016г. - 

м. 12.2016 г. от Системата за индивидуална натовареност на съдиите (СИНС 
в коефициенти) са следните:

Обща натовареност на гражданските съдии в СРС - 179.47;
Индивидуалната натовареност на съдия Никола Попов - 60.12;
Обща и индивидуална натовареност спрямо отделението по материя
60 .12 натовареност на съдия Никола Попов към 159.75 натовареност на 
II ГО.

В края на проверката бе представена актуална информация за 
просрочените, непостановени съдебни решения /дела обявени за решаване, 
по които към 10.01.2017 г. няма съдебно решение след изтичане на законовия 
срок/.

Общ брой просрочени решения без постановен съдебен акт на съдия 
Никола Попов към 10.01.2017 г. - 278 бр.

Обобщените данни за просрочените съдебни решения по дела, обявени 
за решаване преди 31.08.2016г., по които няма постановен акт към 
10.01.2017г. - 278 броя, са както следва:

- Забава до 90 дни (до 3 месеца) - 12 бр.
- Забава от 181 до 360 дни (до 1 година) - 3 бр.
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 11 бр.
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 5 бр.
- Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 15 бр.
- Забава от 631 до 720 дни (до 2 години) - 11 бр.
- Забава от 721 до 810 дни (до 2 години и 3 месеца) - 31 бр.
- Забава от 811 до 900 дни (до 2 години и 6 месеца) - 8 бр.
- Забава от 901 до 990 дни (до 2 години и 9 месеца) - 51 бр.
- Забава от 991 до 1080 дни (до 3 години) - 44 бр.
- Забава от 1081 до 1170 дни (до 3 години и 3 месеца) - 23 бр.
- Забава от 1171 до 1260 дни (до 3 години и 6 месеца) - 2 бр.
- Забава от 1261 до 1350 дни (до 3 години и 9 месеца) - 20 бр.
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- Забава от 1351 до 1440 дни (до 4 години) - 24 бр.
- Забава от 1441 до 1530 дни (до 4 години и 3 месеца) - 18 бр.

Приложение: справка на СРС изх. № 4396/16.01.2017 г. и справка в 
табличен вид с просрочените дела на състава - приложение към писмо вх. № 
КЖ-02-18/16/13.01.2017г. по описа на ИВСС.

През 2016г. със заповед на председателя на СРС съдия Никола Попов е 
бил спрян от разпределение на гр. дела, считано от 04.07.2016г. до момента 
на проверката, през който период е постановил 1 решение, /приложение: 
писмо изх. № 5175/18.01.2017 г. на СРС/

СЪДИЯ АНГЕЛИНА КОЛЕВА БОЕВА с ранг „съдия в ОС“, 
встъпила в длъжност районен съдия на 17.03.2014г. Председател е на 60-ти 
състав от 26.05.2016г.

Председателят на СРС, на основание чл. 80, ал.1,т.1 ЗСВ е издал заповед 
№ АС-75/01.04.2016г., с която считано от 04.04.2016г. е възложено на съдия 
Ангелина Боева разглеждането на делата, образувани по заявления за 
издаване на заповеди за изпълнение, разпределени на 60 състав, като в 
периода 04.04.2016г. - 11.05.2016г. на съдия Боева да не бъдат разпределяни 
дела и същата да не бъде включвана в графици за дежурства.

За нуждите на проверката и на основание чл. 59 от ЗСВ бе изискана и 
предоставена информация с писмо на СРС изх. № 9002132/25.11.2016г., 
допълнена и коригирана /за 60 състав Ангелина Боева/ с писмо изх. № 
105693/07.12.2016 г., съдържащи актуални данни, обобщени в табличен вид - 
Приложение № 1 - просрочени съдебни актове от 12.07.2011г. до 16.08.2016 
г. и Приложение № 2 - просрочени съдебни актове от 16.08.2017г. до 
17.11.2016 г.

По години информацията е както следва:
От 12.07.20Hr. до 31.12.2011г.
Общ брой обявени за решаване дела - 0 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
За 2012г.
Общ брой обявени за решаване дела - 0 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
За 2013г.
Общ брой обявени за решаване дела - 0 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
За 2014г.
Общ брой обявени за решаване дела - 0 бр.
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Решени в срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
За 2015г.
Общ брой обявени за решаване дела - 0 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
Обявени за решаване до 17.11.2016г.
Общ брой обявени за решаване дела - 26 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 14 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 6 бр.

В периода 16.08.2016 г. - 17.11.2016 г. след срока са постановени общо 6 
бр. съдебни актове, подробно описани в Приложение № 2 /60 състав/.

Според обобщена информация на СРС изх. № 108511/15.12.2016г., 
изготвена от СРС, данните от приложение № 1 и приложение № 2 за съдия 
Боева са следните:

А. Дела с постановен съдебен акт за периода до 16.08.2016г. 
(Приложение № 1):

-Забава от 1 ден до 180 дни - 0 бр.
-Забава от 181 дни до 360 дни - 0 бр.
-Забава над 361 дни - 0 бр.
Б. Дела без постановен съдебен акт към 16.08.2016 г. (Приложение №1):
-Забава от 1 ден до 180 дни - 6 бр.
-Забава от 181 дни до 360 дни - 0 бр.
-Забава над 361 дни - 0 бр.
В. Дела с постановен съдебен акт за периода 16.08.2016г. - 17.11.2016г. 

(Приложение №2):
-Забава от 1 ден до 180 дни - 6 бр.
-Забава от 181 дни до 360 дни - 0 бр.
-Забава над 361 дни - 0 бр.
Съгласно предоставените с изх. № 2189/09.01.2017 г. обобщени данни за 

просрочените съдебни решения над 1 година по състави, съобразно 
Приложение №1 (12.07.2011 - 16.08.2016 г.) и Приложение №2 (16.08.2016 - 
17.11.2016 г., изготвени от СРС, съдия Ангелина Боева няма такива 
просрочил.

Просрочените съдебни актове на съдия Ангелина Боева към 
17.11.2016г. са 6 броя със забава в рамките до 2 месеца, както следва:

№ № на 
дело

Дата на 
образуване Индекс

Дата на 
обявяванве на 
делото за 
решаване

Дата на 
обявяване на 
съд. акт

1 53763 06.10.2014 г. 210 27.05.2016 г. 25.08.2016 г.
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2 7979 17.02.2015 г. 500 30.05.2016 г. 25.08.2016 г.
3 20454 01.10.2003 г. 400 08.06.2016 г. 08.09.2016 г.
4 1380 21.02.2002 г. 400 15.06.2016 г. 15.09.2016 г.
5 22111 23.04.2015 г. 210 22.06.2016 г. 21.09.2016 г.
6 27253 21.05.2015 г. 210 27.06.2016 г. 27.09.2016 г.

Информацията от извършената на 11.01.2017г. по срочните книги на 60 
състав /Ангелина Боева/ проверка на произволно избрани дела от 12-те 
просрочени дела / от 8 дни до 62 дни/, е следната:

Гр. дело № 53763/2014г. - В о.с.з. на 27.05.2016г. делото е разгледано от 
съдия Боева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който застрахователят 
е осъден на основание чл. 213, ал. 1 КЗ (отм.) да заплати сумата от 2420.14 
лв. ведно със законната лихва на основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД, е обявен в 
срочната книга на 25.08.2016 г., два месеца след приключване на устните 
състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 7979/2015г. - В о.с.з. на 30.05.2016 г. делото е разгледано от 
съдия Боева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който ответникът е 
осъден да заплати на основание чл. 128, т. 2 КТ сума в размер на 3139.60 лв. 
за дължимо трудово възнаграждение, е обявен в срочната книга на 25.08.2016 
г., един месец и 24 дни след приключване на устните състезания и изтичане 
на едномесечния срок;

Гр. дело № 1380/2002г. - В о.с.з. на 15.06.2016г. делото е разгледано от 
съдия Боева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е изнесен на 
публична продан, на основание чл. 288, ал. 1 ГПК (отм.), допуснатият до 
делба с решение от 2009г. недвижим имот, е обявен в срочната книга на 
15.09.2016 г., два месеца след приключване на устните състезания и 
изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 22111/2015г. - В о.с.з. на 22.06.2016 г. делото е разгледано от 
съдия Боева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който са отхвърлени 
предявените искове с правна квалификация чл. 79, ал. 1, пред. 1-во, във вр. с 
чл. 149 и сл. ЗЕ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, е обявен в срочната книга на 21.09.2016 г., 
един месец и 29 дни след приключване на устните състезания и изтичане на 
едномесечния срок;

Гр. дело № 27253/2015г. - В о.с.з. на 27.06.2016 г. делото е разгледано от 
съдия Боева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който са отхвърлени 
предявени искове с правна квалификация чл. 208, ал. 1 КЗ (отм.) и чл. 86, ал. 
1 ЗЗД, е обявен в срочната книга на 27.09.2016 г., два месеца след 
приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок.

В отговор на писмо от ИВСС изх. № Ж-02-18/22.12.2016 г., с писмо на 
СРС изх. № 9000060/12.01.2017г., постъпило в ИВСС - вх.№ КЖ-02- 
18/16/13.01.2017г., са предоставени следните данни за съдия Боева:

Като причини за допуснатите просрочил на съдебните решения, наличие 
на здравословни или други лични проблеми за периода на проверката - от 
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12.07.2011 г. /или от встъпването в длъжност на състава/- до 2016 г. се сочи: 
тежкото състояние, в което е поела председателството на 60 състав - 70 бр. 
заповедни производства и около 150 бр. искови дела, оставени висящи на 
състава около 600 бр. заповедни производства, с постановен съдебен акт по 
тях през м. април 2016 г., като около 60 от заповедните производства са 
преминали в искови производства, висящи на същия състав. Въпреки 
спирането на състава от разпределение до 03.10.2016 г. е посочено, че новите 
постъпления не са по-малко от тези на останалите състави. Изложени са и 
следните причини - адмнистриране на постъпили жалби срещу решение на 
съдия Ваклева, произнасяне по искания за допълване или поправка на ОФГ, 
част от дела са по ГПК (отм.), което налала разглеждането на исканията в 
открито съдебно заседание. На 03.10.2016 г. 60 състав отново е включен в 
разпределението на нови дела. За лични причини се сочат и грижи за двете й 
малки деца (на 2 и 5 год.), които през по-голямата част от годината не й 
позволява да работи след 17 ч. и в почивните дни. Изрично е подчертано, че 
работата на състава постепенно се нормализира и в сравнително кратък 
период от време ще е налице обективна възможност за спазване на срока по 
чл. 235, ал. 5 ГПК. Отбелязано е, че причините са изложени от съдия Боева.

Информация за времето, през което съдията е бил в законоустановен 
отпуск /по болест, платен, неплатен и пр./ за периода на проверката от 
12.07.2011 г./или от встъпването в длъжност на състава/ - до 2016 г., 
включително:

От 26.05.2016 г. - датата, на която на съдия Боева е възложено 
председателството на 60 състав, до настоящия момент не е ползвала никакъв 
вид отпуск.

Няма данни за образувано дисциплинарно производство или наложено 
дисциплинарно наказание за допуснати просрочил при постановяване на 
съдебните актове, за периода на проверката от 12.07.2011г. /или от 
встъпването в длъжност на състава/- до 2016г.

Данни за обжалване на отказ за образуване на дисциплинарно 
производство по смисъла на чл. 310, ал. 5, т. 2 ЗСВ за същото нарушение - 
няма такива.

Данни за образувано наказателно производство по смисъла на чл. 310, 
ал. 4 ЗСВ за същото нарушение - няма такива.

Обобщените данни, отразяващи натовареността на съдия Боева - 60-ти 
състав от 2013г. до първото полугодие на 2016г., съобразно предоставената 
от административния ръководител на СРС справка, са както следва:

Ангелина Боева, 60 състав, II ГО
2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

* Висящи дела останали от предходен 
период на същия съдия 377 206 209
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* Висящи дела от предходен период от 
друг съдия-докладчик на същия състав

Йорданка 
Ваклева

Йорданка 
Ваклева

Йорданка 
Ваклева

Йорданка 
Ваклева

Новообразувани дела 7 526

Свършени дела 175 819
% свършени дела спрямо новите 
постъпления за съдията (нови дела към 
свършени)

155.70

Общо за разглеждане дела (нови и 
несвършени от минал период) 384 206 735

% свършени дела спрямо всички 
постъпления за съдията (всички дела за 
разглеждане към свършени)

45,57 111.43

Общо постъпления за отделението по 
материя ГО 29 548 36 070 32 372

% постъпления за разглеждане от 
съдията спрямо всички в 
отделението

1,30 0,57 ’ 2.27

Общо свършени дела в отделението по 
материя ГО 31 117 34 540 31 453

% свършени дела от съдията спрямо 
всички в отделението 0,56 0,00 2.60

Фактическа и правна сложност на разгледаните дела на съдията за 
периода на проверката - 2011г. - 2016г.

Видно от проверените в хода на настоящата проверка граждански дела, 
съдия Боева е разглеждала разпределените и дела, образувани по искове с 
правна квалификация чл. 213, ал. 1 КЗ (отм.), чл. 128, т. 2 КТ, обективно 
съединени установителни искове с правна квалификация чл. 422, ал. 1 ГПК, 
във вр. с чл. 79, ал. 1 ЗЗД, във вр. с чл. 149 ЗЕ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД за 
консумирана топлинна енергия, искове с правна квалификация чл. 208, ал. 1 
КЗ и др.

Качество на постановените съдебни актове според резултата от 
инстанционния контрол - резултати от върнати обжалвани граждански дела 
на съдията, за периода на проверката 2011 Г.-2016 г. :

Общо обжалвани решения за 2015г. - 2 бр. и за 2016г. - 2 бр., от които:
- решения изцяло оставени в сила за 2015г. - 1 бр.; за 2016г. - 2 

бр.;
- изцяло отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 

материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново 
разглеждане -за 2015г. - 0 бр. и за 2016г. - 0 бр.;
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- изцяло отменени или обезсилени поради невиновно поведение на 
съда - за 2015г. - 1 бр. и за 2016 г. - 0 бр.;

- оставени в сила в една част. Отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или 
не за ново разглеждане в друга част - за периода 2015г. и 2016г. - 0 бр.;

- оставени в сила в една част, отменени или обезсилени в друга 
част поради невиновно поведение на съда: за периода 2015г. и 2016г. - 0 
бр.;

- отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново 
разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга част - за 
периода 2015г. - 2016г.-Обр.;

- оставени в сила в една част; отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или 
не за ново разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга 
част поради невиновно поведение на съда - за периода 2015г. - 2016г. - 0 
бр.

- потвърдени или недопуснати до касационно обжалване в една 
част. Отменени, обезсилени или нищожни в друга част. Отменени или 
обезсилени в трета част, по обективни причини - за периода 2015г. - 
2016г. -Обр.
Данните за дежурствата на председателя на 56 състав и натовареността 

на заседателния график на съдията, за периода на проверката- 2011г.-2016г. 
съгласно Приложение № 5 са следните:

1. Дежурства в междинна архива за 2016г. - Съгласно заповед № АС- 
226/12.11.2015г., от месец декември 2015г. не са давани дежурства в 
междинна архива по този ред.

2. Дежурства за произнасяне на молби за допускане на обезпечения на 
бъдещи искове и по молби за разкриване на банкови тайни, по години както 
следва:

- за 2016г. - три седмични дежурства през два и три месеца.
3. Натовареност на заседателния график
Проведените съдебни заседания и разгледаните дела от съдия Боева, 60 

състав, ГО, СРС за 2016 г. - съгласно предоставената справка - общо 8 о.с.з. и 
15 разгледани в о.с.з. гр. дела

Поощрения и/или наказания, прилагане на мярката по чл. 327 ЗСВ на 
съдията, за периода на проверката - 2011 г. - 2016 г. - няма такива.

Действия за преодоляване на констатираните нарушения за съдията, за 
периода на проверката 2011 г. - 2016 г. - няма нарушения, обуславящи 
предприемане на действия от страна на административното ръководство. 
Поради огромната висящност на състава, председателстван преди това от 
съдия Йорданка Ваклева, 60-ти състав е спрян от разпределение на нови дела 
за периода от 20.05.2016 г. до 03.10.2016 г.
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Данни за ангажираността в изпълнението на други служебни задачи 
извън основната дейност на СРС- не са посочени.

Данни за обективното състояние на съответния орган на съдебната власт

Според предоставената информация, данните за периода м. 04.2016г. - 
м. 12.2016 г. от Системата за индивидуална натовареност на съдиите (СИНС) 
са следните:

Обща натовареност на гражданските съдии в СРС - 179.47;
Индивидуалната натовареност на съдия Ангелина Боева - 196.4;
Обща и индивидуална натовареност спрямо отделението по материя 
196.4 натовареност на съдия Ангелина Боева към 159.75 натовареност на 
II ГО.

В края на проверката бе представена актуална информация за 
просрочените, непостановени съдебни решения /дела обявени за решаване, 
по които към 10.01.2017 г. няма съдебно решение след изтичане на законовия 
срок/.

Общ брой просрочени решения без постановен съдебен акт към 
10.01.2017 г. - 0 бр.

Приложение: справка на СРС изх. № 4396/16.01.2017 г. за 60 състав 
съдия Ангелина Боева

СЪДИЯ ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ВАКЛЕВА с ранг „съдия в ОС“ е 
встъпила в длъжността районен съдия на 15.10.1993г. Председател е на 60 
състав, считано от 02.04.2012г.

За нуждите на проверката и на основание чл. 59 от ЗСВ бе изискана и 
предоставена информация с писмо на СРС изх. № 9002132/25.11.2016г., 
допълнена и коригирана /за 60 състав- съдия Йорданка Ваклева/ с писмо изх. 
№ 105222/06.12.2016 г., съдържащи актуални данни, обобщени в табличен 
вид - Приложение № 1 - просрочени съдебни актове от 12.07.2011г. до 
16.08.2016 г. и Приложение № 2 - просрочени съдебни актове от 16.08.2017г. 
до 17.11.2016 г. Посочената в таблиците забава в календарни дни по чл.235, 
ал.5 от ГПК е изчислена към датата на постановяване на съдебния акт, а 
където такъв липсва - към определената дата.

По години информацията е както следва:
От 12.07.20Hr. до 31.12.2011 г.
Общ брой обявени за решаване дела - 0 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
За 2012 г.
Общ брой обявени за решаване дела - 52 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
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Решения извън срок по чл.235 ГПК - 52 бр.
За 2013 г.
Общ брой обявени за решаване дела - 51 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 51 бр.
За 2014 г.
Общ брой обявени за решаване дела - 90 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 90 бр.
За 2015 г.
Общ брой обявени за решаване дела - 68 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 68 бр.
Обявени за решаване до 17.11.16 г.
Общ брой обявени за решаване дела - 15 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 15 бр.
В периода 16.08.2016 г. - 17.11.2016 г. са постановени 34 бр. съдебни 

актове, подробно описани в Приложение № 2 /60 състав- съдия Ваклева/.
Според обобщената информация от 15.12.2016г., изготвена от СРС, 

данните от приложение № 1 и приложение № 2 за съдия Йорданка Ваклева са 
следните:
А. Дела с постановен съдебен акт за периода до 16.08.2016г. (Приложение 
№1):
- Забава от 1 ден до 180 дни - 0 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 0 бр.
- Забава над 361 дни - 1 бр.
Б. Дела без постановен съдебен акт към 16.08.2016 г. (Приложение №1):
- Забава от 1 ден до 180 дни - 14 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 23 бр.
- Забава над 361 дни - 204 бр.
В. Дела с постановен съдебен акт за периода 16.08.2016г. - 17.11.2016г. 
(Приложение №2):
- Забава от 1 ден до 180 дни - 1 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 2 бр.
- Забава над 361 дни - 31 бр.

Информацията за просрочените съдебни решения над 1 година по 
състави, съобразно Приложение №1 (12.07.2011 - 16.08.2016 г.) и
Приложение №2 (16.08.2016 - 17.11.2016 г.), по справка изх. № 
2189/09.01.2017 г. на СРС, за съдия Йорданка Ваклева - 60 състав е 
следната:
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А. Дела c постановен съдебен акт за периода (Приложение №1):
- Забава от 721 до 810 дни (до 2 години и 3 месеца) - 1 бр.

Б. Дела без постановен съдебен акт към 16.08.2016 г. (Приложение №1):
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 8 бр.
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 31 бр.
- Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 8 бр.
- Забава от 631 до 720 дни (до 2 години) - 14 бр.
- Забава от 721 до 810 дни (до 2 години и 3 месеца) - 21 бр.
- Забава от 811 до 900 дни (до 2 години и 6 месеца) - 29 бр.
- Забава от 901 до 990 дни (до 2 години и 9 месеца) - 14 бр.
- Забава от 991 до 1080 дни (до 3 години) - 8 бр.
- Забава от 1081 до 1170 дни (до 3 години и 3 месеца) - 12 бр.
- Забава от 1171 до 1260 дни (до 3 години и 6 месеца) - 12 бр.
- Забава от 1261 до 1350 дни (до 3 години и 9 месеца) - 12 бр.
- Забава от 1351 до 1440 дни (до 4 години) - 15 бр.
- Забава от 1441 до 1530 дни (до 4 години и 3 месеца) - 15 бр.
- Забава от 1531 до 1620 дни (до 4 години и 6 месеца) - 5 бр.

В. Дела с постановен съдебен акт за периода (Приложение №2):
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 1 бр.
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 1 бр.
- Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 4 бр.
- Забава от 631 до 720 дни (до 2 години) - 7 бр.
- Забава от 721 до 810 дни (до 2 години и 3 месеца) - 3 бр.
- Забава от 811 до 900 дни (до 2 години и 6 месеца) - 2 бр.
- Забава от 901 до 990 дни (до 2 години и 9 месеца) - 4 бр.
- Забава от 991 до 1080 дни (до 3 години) - 1 бр.
- Забава от 1171 до 1260 дни (до 3 години и 6 месеца) - 3 бр.
- Забава от 1261 до 1350 дни (до 3 години и 9 месеца) - 2 бр.
- Забава от 1441 до 1530 дни (до 4 години и 3 месеца) - 1 бр.
- Забава от 1531 до 1620 дни (до 4 години и 6 месеца) - 1 бр.
- Забава от 1621 до 1710 дни (до 4 години и 9 месеца) - 1 бр.

По отношение на постъпили и свършени частни граждански дела в 
закрити съдебни заседания, данните предоставени от СРС през посочените 
години, на доклад на съдия Йорданка Ваклева са както следва: 

2012г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 3 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 683 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 456 бр.
2013г.
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Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 235 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 582бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 544 бр.
2014г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 274 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 273 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 250 бр. 
2015г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 171 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 806 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 380 бр.
До 30,06.2016г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 584 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 18 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 6 бр.

От гражданските дела с просрочени съдебни актове, бяха проверени 
следните дела на доклад на съдия Йорданка Ваклева:

Гр. дело № 9035/2012г. е образувано на 23.02.2012г. по обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 415, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 79, 
ал. 1 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, с цена на иска 3307.92 лв. за консумирана 
топлинна енергия. С ръкописна резолюция от 27.02.2012г. съдът е указал на 
ищеца да отстрани нередовностите по ИМ, изпълнено с молба от 14.03.2012г. 
С ръкописна резолюция от 15.03.2012г. съдът е указал препис от ИМ да се 
изпрати на ответника за отговор. Ответната страна е уведомена на 
02.04.2012г., а отговор на ИМ е депозиран по делото на 27.04.2012г. С 
определение по чл. 140, ал. 1 ГПК от 29.09.2012г. (след 5 месеца) съдът е 
конституирал трето лице - помагач на ищеца, допуснал е СТЕ с формулирани 
задачи, определил е ВЛ и размер на депозита, допуснал е ССЕ с формулирани 
задачи, определил е ВЛ и размера на депозита, съставил е писмен доклад по 
делото и е насрочил открито съдебно заседание за 29.10.2012г. Проведени са 
две съдебни заседания по доказателствата - 29.10.2012г. и на 28.11.2012г., 
когато съдът е дал ход на устните състезания и е обявил, че ще се произнесе с 
решение. Решението е постановено на 17.08.2016г. (след повече от три 
година и осем месеца), влязло е в сила на 29.09.2016г.

Гр. дело № 24449/2013г. е образувано на 10.06.2013г. по иск с правна 
квалификация чл. 213, ал. 1 КЗ (отм.), с цена на иска 224.62 лв. С 
разпореждане по чл. 131 ГПК от 20.09.2013г. е указано препис от ИМ да се 
изпрати на ответника за отговор. Ответната страна е уведомена на 
30.09.2013г., а отговор на ИМ е депозиран по делото на 22.10.2013г. С 
определение по чл. 140, ал. 1 ГПК от 17.04.2014г. (след пет месеца) съдът е 
допуснал представените с ИМ доказателства, допуснал е САвТЕ с 
формулирани задачи, определил е ВЛ и размера на депозита, дал е указания и 
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е насрочил открито съдебно заседание за 14.05.2014г. В това съдебно 
заседание е приключило съдебното дирене, съдът е дал ход по същество и е 
обявил, че ще се произнесе с решение. Решението е постановено на 
01.08.2016г. (след две години и два месец), влязло е в сила на 06.09.2016г.

Гр. дело № 18160/2012г. е образувано на 12.04.2012г. по иск с правна 
квалификация чл. 213, ал. 1 КЗ, с цена на иска 2154.07 лв. С разпореждане по 
чл. 131 ГПК от 29.06.2012г. съдът е указал препис от ИМ да се изпрати на 
ответника за отговор. Ответната страна е уведомена на 12.07.2012г., но 
отговор на ИМ не е постъпил по делото. С определение в з.з. по чл. 140, ал. 1 
ГПК от 26.09.2013г. (след 1 година и месец) съдът е допуснал представените 
с ИМ писмени доказателства, дал е указания и е насрочил открито съдебно 
заседание за 16.10.2013г., когато не е даден ход на делото и заседанието е 
отложено за 13.11.201 Зг. В това с.з. също не е даден ход и делото е отложено 
за 29.01.2014г., когато е приключило съдебното дирене, съдът е дал ход по 
същество и е обявил, че ще се произнесе с решение. Решението е постановено 
на 19.08.2016г. (след повече от две години и шест месеца), влязло е в сила 
на 05.10.2016г. и върху него е положен печат за издаден ИЛ, съгласно чл. 
406, ал. 3 ГПК.

Гр. дело № 38465/2012г., изпратено по подсъдност от PC-Кърджали, е 
образувано на 14.08.2012г. по обективно съединени искове с правна 
квалификация чл. 221, ал. 1 КТ и чл. 86 ЗЗД. С определение в з.з. по чл. 140, 
ал. 1 ГПК от 26.09.2013г. (след една година и месец) съдът е допуснал 
представените с ИМ писмени доказателства, дал е указания и е насрочил 
открито съдебно заседание за 11.11.2013г., когато не е даден ход на делото и 
заседанието е отложено за 11.12.2013г. В това с.з. е приключило съдебното 
дирене, съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с 
решение в срок. Решението е постановено на 29.08.2016г. (след повече от 
две години и осем месеца), страните са уведомени съответно на 14.11.2016г. 
и на 31.10.2016г.

Гр. дело № 43725/2012г. е образувано на 20.09.2012г. по иск с правна 
квалификация чл. 213, ал. 1 КЗ (отм.), с цена на иска 139.60 лв. С 
разпореждане в з.з. от 15.11.2012г. по чл. 131 ГПК съдът е указал препис от 
ИМ да се изпрати на ответника за отговор. Ответната страна е уведомена на 
27.11.2012г., а отговор на ИМ е депозиран по делото на 06.12.2012г. С 
определение в з.з. по чл. 140, ал. 1 ГПК от 14.01.2014г. (след 1 година) съдът 
е допуснал представените с ИМ писмени доказателства, допуснал е 
назначаването на САвТЕ с формулирани задачи, определил е ВЛ и размера на 
депозита, дал е указания и е насрочил открито съдебно заседание за 
12.02.2014г. В това с.з. е приключено съдебното дирене, съдът е дал ход по 
същество и е обявил, че ще се произнесе с решение. Решението е постановено 
на 30.08.2016г. (след повече от две години и шест месеца), влязло е в сила 
на 04.10.2016г.
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Информацията от извършената на 11.01.2017г. по срочните книги на 60 
състав /Йорданка Ваклева/ проверка на произволно избрани дела с най- 
големи просрочил при постановяване на съдебния акт / над 3 години и 7 
месеца /, е следната:

Гр. дело № 36024/2011г. - В о.с.з. на 02.04.2012 г. делото е разгледано от 
съдия Ваклева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е признато за 
установено по предявените обективно съединени искове с правно основание 
чл. 415, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 124, ал. 1 ГПГ и чл. 240, ал. 1 ЗЗД и чл. 86, ал. 
1 ЗЗД задължения към финансова институция, възникнали от сключен 
договор за паричен заем, е постановен на 01.11.2016 г., четири години, пет 
месеца и 29 дни след приключване на устните състезания и изтичане на 
едномесечния срок;

Гр. дело № 39788/2008г. - В о.с.з. на 27.06.2012г. делото е разгледано от 
съдия Ваклева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който на основание 
чл. 348 ГПК е изнесен на публична продан, допуснат до съдебна делба НИ, е 
обявен в срочната книга на състава с номер без дата, като е посочено, че 
делото е върнато в деловодството на съда на 15.11.2016г. Спрямо тази дата 
забавата е в размер на четири години, три месеца и 18 дни след 
приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок. В 
електронния съдебен регистър по чл. 235, ал. 5 ГПК е посочена дата на 
обявяване на съдебния акт - 09.11.2016г.;

Гр. дело № 3042/2012г. - В о.с.з. на 03.10.2012 г. делото е разгледано от 
съдия Ваклева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който се признава 
за установено по искове с правно основание чл. 415, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 
79, ал. 1, пр. 1-во ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, задължение на ответника към 
топлоснабдителното дружество - ищец, е постановен на 01.11.2016 г., три 
години години, единадесет месеца и 28 дни след приключване на устните 
състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 54171/2011г. - В о.с.з. на 21.11.2012г. делото е разгледано от 
съдия Ваклева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който се признава 
за установено по искове с правно основание чл. 415, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 
79, ал. 1, пр. 1-во ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, задължение на ответника към 
топлоснабдителното дружество - ищец, е постановен на 25.08.2016 г., три 
години, осем месеца и 3 дни след приключване на устните състезания и 
изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 40473/2009г. - В о.с.з. на 28.05.2012г. делото е разгледано от 
съдия Ваклева и е обявено за решаване. При извършената на 11.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
три години, шест месеца и 13 дни след приключване на устните състезания 
и изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за 
постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна 
разпечатка за движението му, според която данните по делото са следните: 
образувано е на 18.08.2009г. по установителен иск по чл. 124 ГПК, чл. 415 и 
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сл. ГПК, предявен от топлоснабдително дружество срещу ФЛ-длъжник и е 
разпределено на доклад на съдия Йорданка Ваклева. Проведени са четири 
закрити разпоредителни заседания за отстраняване на нередовности по ИМ и 
две о.с.з. - на 18.04.2012г. и на 28.05.2012г., когато е приключило съдебното 
дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение. В деловодната 
разпечатка по делото за председател на съдебния състав в с.з. на 18.04.2012г. 
за съдия-докладчик е посочена Йорданка Ваклева, а до този момент за съдия- 
докладчик е посочен съдия Иво Дачев.

С оглед констатираната прекомерно голяма забава при постановяване на 
съдебните актове на състава, на 12.01.2017г. бяха проверени допълнително 
по срочните книги и следните дела:

Гр. дело № 23284/2012г. - В о.с.з. на 17.04.2013г. делото е разгледано от 
съдия Ваклева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който на основание 
чл. 245, ал. 1 КТ ответникът е осъден да заплати сума, представляваща 
дължимо обезщетение за забава върху трудово възнаграждение на ищеца, е 
постановен на 25.08.2016 г., три години, три месеца и 7 дни след 
приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 42233/2011г. - В о.с.з. на 20.05.2013г. делото е разгледано от 
съдия Ваклева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който се признава 
за установено по искове с правно основание чл. 415, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 
79, ал. 1, пр. 1-во ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, задължения на ответника към 
топлоснабдителното дружество - ищец, е постановен на 07.11.2016 г., три 
години, четири месеца и 17 дни след приключване на устните състезания и 
изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 2735/2012г. - В о.с.з. на 24.06.2013г. делото е разгледано от 
съдия Ваклева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който на основание 
чл. 415 ГПК, във вр. с чл. 124, ал. 1 ГПК и чл. 240, ал. 1 ЗЗД, е признато за 
установено задължение на ответника към финансова институция, възникнало 
от договор за потребителски заем, е постановен на 01.11.2016 г., три години, 
три месеца и 7 дни след приключване на устните състезания и изтичане на 
едномесечния срок;

Гр. дело № 18780/2012г. - В о.с.з. на 21.10.2013г. делото е разгледано от 
съдия Ваклева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който на основание 
чл. 213, ал. 1 КЗ (отм.) застрахователното дружество е осъдено да заплати на 
ищеца сумата в размер на 274.57 лв., представляваща незаплатен остатък от 
регистрирана претенция от щета, възникнала от ПТП, е постановен на 
17.09.2016 г., две години, девет месеца и 26 дни след приключване на 
устните състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 19949/2012г. - В о.с.з. на 13.11.2013г. делото е разгледано от 
съдия Ваклева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който на основание 
чл. 213, ал. 1 КЗ (отм.) застрахователното дружество е осъдено да заплати на 
ответника сумата от 455.58 лв., дължима по регресна претенция за заплатено 
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застрахователно обезщетение по щета от настъпило ПТП, е постановен на 
25.08.2016 г., две години, осем месеца и 11 дни след приключване на 
устните състезания и изтичане на едномесечния срок;

При извършената проверка по срочните книги на състава се установи, че 
се допуска несъответствие между датата на съдебното решение, съдържащо 
се в делото, датата на връщане на делото в деловодството на съда, посочена в 
съответната графа на срочната книга /в някои случаи и без подпис на 
деловодител или без вписана дата/, с датата на обявяване на решението, 
вписана в електронния регистър ( в СРС не се води регистър според нормата 
на чл. 50 б ПАС).

В отговор на писмо от ИВСС изх. № Ж-02-18/22.12.2016 г., с писмо на 
СРС изх. № 9000060/12.01.2017г., постъпило в ИВСС - вх.№ КЖ-02- 
18/16/13.01.2017г., са предоставени следните данни за съдия Ваклева;

Причини за допуснатите просрочил на съдебните решения, наличие на 
здравословни или други лични проблеми за периода на проверката - от 
12.07.2011 г. /или от встъпването в длъжност на състава/- до 2016 г.:

Посочените здравословни причини са: претърпяна рхолецистектомия - 
оперативно отстраняване на жлъчния мехур през 2010 г., установени ритъмни 
нарушения на сърцето през 2012 г., както и инсулинова резистентност. През 
2015 г. е било установено заболяване на щитовидната жлеза - болест на 
Хашимото и е назначено отново постоянно медикаментозно лечение с 
хормонален препарат, а през 2016 г. задносубкапсуларна катаракта на 
дясното око и начална кортикална катаракта на лявото око. Отбелязяно е, че 
причините са посочени от съдия Ваклева.

Информация за времето, през което съдията е бил в законоустановен 
отпуск /по болест, платен, неплатен и пр./ за периода на проверката от 
12.07.2011 г. /или от встъпването в длъжност на състава/ - до 2016 г., 
включително:

През периода на проверката, според Приложение № 6.1, съдия Ваклева е 
ползвала общо 387 дни законоустановен отпуск. От тях 61 дни е отсъствала 
по болест или за гледане на болно дете /за периода 12.10.2011г. - 
15.04.2016г./. За останалите общо 326 дни, председателят на 60 състав е 
ползвала годишен отпуск - за периода от 01.01.2011г. до 01.07.2016г.

Данни за образувано дисциплинарно производство или наложено 
дисциплинарно наказание за допуснати просрочил при постановяване на 
съдебните актове, за периода на проверката от 12.07.2011г. /или от 
встъпването в длъжност на състава/- до 2016г.:

За посочения период са образувани две дисциплинарни производства по 
инициатива на Инспектората на ВСС. По първото има постановено съдебно 
решение № 7900 от 29.06.2015г. по адм. дело № 3785/2015г. по описа на ВАС 
- Петчленен състав — II колегия, с което е отменено наложеното с решение на 
ВСС по т. 40 на протокол № 23 от 05.06.2014 г. дисциплинарно наказание по 
чл. 308, ал. 1, т. 3 ЗСВ - намаляване на основното трудово възнаграждение от 
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15 на сто за срок от 1 година и 6 месеца - за системно неспазване на 
сроковете, което е определил като дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 
4, т. 3 ЗСВ.

Второто производство все още не е приключило във ВСС.
Няма данни за обжалване на отказ за образуване на дисциплинарно 

производство по смисъла на чл. 310, ал. 5, т. 2 ЗСВ за същото нарушение, 
както и данни за образувано наказателно производство по смисъла на чл. 
310, ал. 4 ЗСВ за същото нарушение.

Натовареността на съдия Ваклева за 2012г. е както следва:
Останали несвършени дела от предходен период на съдията - 260 бр.; 

новообразувани дела на съдията - 1078 бр.; свършени дела на съдията 665 
бр.; процент свършени дела спрямо новите постъпления на съдията 61.68 %; 
общо дела за разглеждане 1338 бр.; процент свършени дела спрямо всички 
постъпления на съдията 49.70 %; общо постъпления за отделението 31503 
бр.; процент постъпления за разглеждане от съдията спрямо всички в 
отделението 4.24 %; общо свършени дела в отделението 29897 бр.; процент 
свършени дела от съдията спрямо всички в отделението 2.22 %; общ брой 
дела за разглеждане в отделението 41222 бр.

Обобщените данни, отразяващи натовареността на съдия Ваклева - 60-ти 
състав от 2013г. до първото полугодие на 2016г., съобразно предоставената 
от административния ръководител на СРС справка, са както следва:

Йорданка Ваклева, 60 състав, II ГО
2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

* Висящи дела останали от предходен 
период на същия съдия 672 996 428 995
* Висящи дела от предходен период от 
друг съдия-докладчик на същия състав няма няма няма няма

Новообразувани дела 998 566 1017 19

Свършени дела 674 409 450 155
% свършени дела спрямо новите 
постъпления за съдията (нови дела към 
свършени)

67,54 72,26 44,25

Общо за разглеждане дела (нови и 
несвършени от минал период) 1670 1586 1445 1014

% свършени дела спрямо всички 
постъпления за съдията (всички дела за 
разглеждане към свършени)

40,36 25,79 31,14 15.29

Общо постъпления за отделението по 
материя ГО 27 718 29 548 36 070 32 372
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% постъпления за разглеждане от 
съдията спрямо всички в 
отделението

6,02 5,37 4,01 3.13

Общо свършени дела в отделението по 
материя ГО 27 638 31 117 34 540 31 453

% свършени дела от съдията спрямо 
всички в отделението 2,44 1,31 1,30 0.49

Фактическа и правна сложност на разгледаните дела на съдията за 
периода на проверката - 2011г. - 2016г.

Видно от проверените в хода на настоящата проверка граждански дела, 
съдия Ваклева е разглеждала разпределените й дела, образувани по 
обективно съединени искове с правна квалификация чл. 415, ал. 1 ГПК, във 
вр. с чл. 79, ал. 1 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, за консумирана топлинна енергия, 
искове с правна квалификация чл. 213, ал. 1 КЗ (отм.), искове с правна 
квалификация чл. 221, ал. 1 КТ и чл. 86 ЗЗД, облигационни искове с правна 
квалификация чл. 415 ГПК, във вр. с чл. 124, ал. 1 ГПК и чл. 240, ал. 1 ЗЗД и 
ДР-

Съгласно представената подробна информация в Приложение № 1 - 
просрочени решения на състава, от общо 242 просрочени съдебни актове, 81 
бр. са с „индекс 800“ - установителни искове за право/правоотношение; 
установителни искове за факти; установителни искове за нищожност на 
съдебно решение; искове за установяване съществуване на вземане по 
издадена заповед за изпълнение - чл. 124 ГПК, чл. 415 ГПК, чл. 422 ГПК, чл. 
424 ГПК, чл. 439 ГПК- в голямата част за консумирана и неплатена топлинна 
или електрическа енергия; 16 бр. са с „индекс 200“ - облигационни искове за 
права или правоотношения, породени или отнасящи се по договор, 
едностранна сделка, по реда на ЗЗД; 112 бр. с „индекс 210“ - искове по КЗ 
(отм.); 1 бр. с „индекс 300“ - вещни искове по реда на ЗС, ЗКИР, ЗСПЗЗ и др.

Качество на постановените съдебни актове според резултата от 
инстанционния контрол - резултати от върнати обжалвани граждански дела 
на съдията, за периода на проверката 2011 Г.-2016 г. :

Общо обжалвани решения за 2011г. - 13, за 2012г. - 28 бр., за 2013 г. - 
20 бр., за2014г. - 17 бр., за 2015г. - 11 бр. и за 2016г. - 7 бр. от които:

- решения изцяло оставени в сила за 2011 г. — 7 бр.; за 2012г. — 21 
бр.; за 2013г. - 11 бр.; за 2014г. - 13 бр.; за 2015г. - 9 бр. и за 2016г. - 6 
бр.;

- изцяло отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново 
разглеждане - за 2011 г. - 1 бр., за 2012г. - 3 бр., за 2013г. - 3 бр., за 
2014г. - 2 бр., за 2015г. - 1 бр. и за 2016г. - 1 бр.;
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- изцяло отменени или обезсилени поради невиновно поведение на 
съда — за 2011г. — 3 бр., за 2012г. — 2 бр., за 2013г. — 2 бр., за 2014г. — 1 
бр.; за 2015г. - 0 бр. и за 2016г. - 0 бр.;

о ставени в сила в една част. Отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или 
не за ново разглеждане в друга част - за 2011г. - 0 бр., за 2012г. - 0 бр., за 
2013г. - 1 бр., за 2014г. - 0 бр.; за 2015г. - 0 бр. и за 2016г. - 0 бр.;

- оставени в сила в една част, отменени или обезсилени в друга 
част поради невиновно поведение на съда: за 2011г. - 0 бр., за 2012г. - 1 
бр., за 2013г. - 0 бр., за 2014г. - 0 бр.; за 2015г. - 0 бр. и за 2016г. - 0 бр.;

- отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново 
разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга част - за 
периода 2011г. - 0 бр., за 2012г. - 1 бр. и за периода 2013г. - 2016г. - 0 
бр.;

- оставени в сила в една част; отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или 
не за ново разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга 
част поради невиновно поведение на съда - за периода 2011г. - 2016г. - 0 
бр.

- потвърдени или недопуснати до касационно обжалване в една 
част. Отменени, обезсилени или нищожни в друга част. Отменени или 
обезсилени в трета част, по обективни причини - за периода 2011г. - 
2014г. - Няма данни; за 2015г. - 0 бр. и за 2016г. - 0 бр.

Данните за дежурствата на председателя на 60 състав - съдия Ваклева и 
натовареността на заседателния график на съдията за периода на проверката 
2011г.-2016г. съгласно Приложение № 5 са следните:

1. Дежурства в междинна архива за 2012 г. са 4 бр. - през м. февруари, м. 
май, м. август и м. октомври; за 2013 г. няма данни; за 2014 г. - 4 бр. - през 
три месеца; за 2015г. - 4 бр. през три месеца.

За периода на 2011г. и 2013г. не са предоставени писмени данни, а по 
информация на ръководството на гражданските отделения, съдиите са давали 
дежурство в междинна архива, по същия ред и със същата честота. Съгласно 
заповед № АС-226/12.11.2015г., от месец декември 2015г. не са давани 
дежурства в междинна архива по този ред.

2. Дежурства за произнасяне на молби за допускане на обезпечения на 
бъдещи искове и по молби за разкриване на банкови тайни, по години както 
следва:

- за 2014г. - четири седмични дежурства през два и три месеца;
- за 2015г. - четири седмични дежурства през два и три месеца;
- за 2016г. - две седмични дежурства през три месеца.
3. Натовареност на заседателния график
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Проведените съдебни заседания и разгледаните дела от 60 състав -
Ваклева, ГО, СРС за периода от 12.07.2011 г. до 31.08.2016 г.:

Месец Брой открити с.з. / година Брой разгледани дела в о.с.з./год.
2011- 2012- 2013-2014- 2015-2016 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016

януари - 0 3 3 3 1 - 0 3 10 3 1
февруари - 0 7 8 9 6 - 0 26 64 55 22
март - 0 6 4 3 5 - 0 22 18 14 12
април - 3 6 8 6 5 - 42 12 34 24 18
май - 7 5 5 4 4 - 57 27 41 19 11
юни - 7 7 9 6 0 - 53 22 51 27 0
юли 0 3 6 0 2 0 0 10 17 0 12 0
август 0 1 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0
септември 0 1 3 0 2 2 0 5 11 0 19 0
октомври 0 9 7 7 7 0 0 55 50 48 33 0
ноември 0 10 7 7 7 0 0 49 49 47 27 0
декември 0 5 7 5 4 0 0 29 33 26 11 0
Общо за 
периода

0 46 65 56 53 21 0 302 275 339 244 64

Поощрения и/или наказания, прилагане на мярката по чл. 327 ЗСВ на 
съдията, за периода на проверката - 2011 г. - 2016 г.:

Съдия Ваклева не е била поощрявана. Наложеното и дисциплинарно 
наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 ЗСВ - намаляване на основното трудово 
възнаграждение от 15 на сто за срок от 1 година и 6 месеца - за системно 
неспазване на сроковете, което е определено като дисциплинарно нарушение 
по чл. 307, ал. 4, т. 3 ЗСВ, е било отменено с решение № 7900 от 29.06.2015г. 
по адм. дело № 3785/2015г. по описа на ВАС - Петчленен състав - II колегия.

Второто дисциплинарно производство -ДД № 14/2015г. по описа на 
ВСС, образувано по предложение на председателя на СРС - Методи Лалов 
срещу Йорданка Ваклева - съдия в Софийски районен съд за допуснати 
дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т.1 и т. 2 ЗСВ все още не е 
приключило.

Действия за преодоляване на констатираните нарушения за съдията, за 
периода на проверката - 2011 г. - 2016 г.-

Председателят на СРС е издал следните заповеди на основание чл. 80, 
ал.1,т.1 ЗСВ:

1. Със заповед АС-45/10.04.2014г. е разпоредено ръководителя на П-ро 
ГО при СРС да спре разпределянето на нови дела на 60-ти състав, с 
изключение на производствата по реда на чл. 422 ГПК. Със същата заповед е 
възложено разглеждането на делата на 60-ти състав на съдиите Ангелина 
Боева и Гергана Недева.
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2. Със заповед № АС-94/25.06.2014г. е образувано дисциплинарно 
производство за допуснати нарушения - системно неспазване на сроковете 
предвидени в процесуалните закони по движение и приключване на 
гражданските производства, срещу съдия Йорданка Ваклева, председател на 
60 състав.

3. Със заповед № АС-75/01.04.2016г. е възложено на съдия Боева 
разглеждането на делата, образувани по заявления за издаване на заповед за 
изпълнение и делата, образувани по искове с правна квалификация чл. 422 
ГПК на 60-ти състав.

4. Със заповед № АС-145/19.05.2016г. е разпоредено: 1 - Да се създаде 
нов 146 състав, считано от 01.07.2016г., председателстването на който е 
възложено на съдия Йорданка Ваклева; 2 - Най-късно до 01.07.2016г. съдия 
Ваклева да изготви обявените от нея за решаване в открито съдебно 
заседание до 19.05.2016г. съдебни актове по дела на 60-ти състав.

5. Със заповед № АС-203/01.07.2016г. е разпоредено да бъде отложено 
действието на т. 1 от заповед № АС-145/19.05.2016г., като деловодителя на 
състава да изготвя ежемесечно отчети за постановените решения, които да 
бъдат докладвани на ръководителя на Второ ГО при СРС.

Данни за ангажираността в изпълнението на други служебни задачи 
извън основната дейност на СРС- за съдията, за периода на проверката - 2011 
г. - 2016 г.:

Посочена е работата по Стажантска програма Fulbright и работа със 
стажанти, които провеждат задължителния си стаж в СРС, след тяхното 
дипломиране, както и със студенти - през задължителния им двуседмичен 
стаж по време на обучението им в университета. Отбелязано е, че данните са 
на съдия Ваклева.

Данни за обективното състояние на съответния орган на съдебната власт.
Според предоставената информация, данните за периода м. 04.2016г. - 

м. 12.2016 г. от Системата за индивидуална натовареност на съдиите (СИНС) 
са следните:

Обща натовареност на гражданските съдии в СРС - 179.47;
Индивидуалната натовареност на съдия Йорданка Ваклева - 0.13;
Обща и индивидуална натовареност спрямо отделението по материя
0.13 натовареност на съдия Йорданка Ваклева към 161.12 натовареност 
на II ГО.
В края на проверката бе представена актуална информация за 

просрочените, непостановени съдебни решения /дела обявени за решаване, 
по които към 10.01.2017 г. няма съдебно решение след изтичане на законовия 
срок/.

Общ брой просрочени решения без постановен съдебен акт на съдия 
Йорданка Ваклева към 10.01.2017 г. - 241 бр.
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Обобщените данни за просрочените съдебни решения по дела, обявени 
за решаване преди 31.08.2016г., по които няма постановен акт към 
10.01.2017г. - 241 броя, са както следва:

- Забава от 181 до 360 дни (до 1 година) - 14 бр.
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 23 бр.
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 1 бр.
- Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 11 бр.
- Забава от 631 до 720 дни (до 2 години) - 27 бр.
- Забава от 721 до 810 дни (до 2 години и 3 месеца) - 22 бр.
- Забава от 811 до 900 дни (до 2 години и 6 месеца) - 3 бр.
- Забава от 901 до 990 дни (до 2 години и 9 месеца) - 28 бр.
- Забава от 991 до 1080 дни (до 3 години) - 21 бр.
- Забава от 1081 до 1170 дни (до 3 години и 3 месеца) - 21 бр.
- Забава от 1171 до 1260 дни (до 3 години и 6 месеца) - 5 бр.
- Забава от 1261 до 1350 дни (до 3 години и 9 месеца) - 8 бр.
- Забава от 1351 до 1440 дни (до 4 години) - 11 бр.
- Забава от 1441 до 1530 дни (до 4 години и 3 месеца) - 23 бр.
- Забава от 1531 до 1620 дни (до 4 години и 6 месеца) - 4 бр.
- Забава от 1621 до 1710 дни (до 4 години и 9 месеца) - 17 бр.
- Забава от 1711 до 1800 дни (до 5 години) - 2 бр.

Приложение: справка на СРС изх. № 4396/16.01.2017 г. и справка в 
табличен вид с просрочените дела на състава - приложение към писмо вх. № 
КЖ-02-18/16/13.01.2017г. по описа на ИВСС.

През 2016г. със заповед на председателя на СРС съдия Йорданка 
Ваклева е била спряна от разпределение на гр. дела, считано от 19.05.2016г. 
до момента на проверката, през който период е постановила 91 решения, 
/приложение: писмо изх. № 5175/18.01.2017 г. на СРС/

СЪДИЯ АДЕЛИНА НИКОЛАЕВА АНДРЕЕВА с ранг „съдия в ОС“ е 
встъпила в длъжност районен съдия на 20.09.1999г. и от тогава е титуляр на 
68 състав. Съдия Андреева не е спирана от разпределение на дела.

За нуждите на проверката и на основание чл. 59 от ЗСВ бе изискана и 
предоставена информация с писмо на СРС изх. № 9002132/25.11.2016г., 
допълнена и коригирана /за 68 състав/ с писмо изх. № 105676/07.12.2016 г., 
съдържащи актуални данни, обобщени в табличен вид - Приложение № 1 - 
просрочени съдебни актове от 12.07.2011г. до 16.08.2016 г. и Приложение № 
2 - просрочени съдебни актове от 16.08.2017г. до 17.11.2016 г. Посочената в 
таблиците забава в календарни дни по чл.235, ал.5 от ГПК е изчислена към 
датата на постановяване на съдебния акт, а където такъв липсва - към 
определената дата.

По години информацията е както следва:
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От 12.07.20Hr. до 31.12.2011 г.
Общ брой обявени за решаване дела - 121 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 121 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
За 2012г.
Общ брой обявени за решаване дела - 284 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 284 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
За 2013г.
Общ брой обявени за решаване дела - 321 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 321 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
За 2014г.
Общ брой обявени за решаване дела - 215 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 215 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
За 2015г.
Общ брой обявени за решаване дела - 180 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 180 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
Обявени за решаване до 17.11.2016г.
Общ брой обявени за решаване дела - 168 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 161 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 0 бр.

Според обобщена информация на СРС изх. № 108511/15.12.2016г., 
изготвена от СРС, данните от приложение № 1 и приложение № 2 за съдия 
Аделина Андреева са следните:

А. Дела с постановен съдебен акт за периода до 16.08.2016г. 
(Приложение №1):

-Забава от 1 ден до 180 дни - 0 бр.
-Забава от 181 дни до 360 дни - 0 бр.
-Забава над 361 дни - 0 бр.
Б. Дела без постановен съдебен акт към 16.08.2016 г. (Приложение №1):
-Забава от 1 ден до 180 дни - 0 бр.
-Забава от 181 дни до 360 дни - 0 бр.
-Забава над 361 дни - 0 бр.
В. Дела с постановен съдебен акт за периода 16.08.2016г. - 17.11.2016г. 

(Приложение №2):
-Забава от 1 ден до 180 дни - 0 бр.
-Забава от 181 дни до 360 дни - 0 бр.
-Забава над 361 дни - 0 бр.
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Съгласно предоставените с изх. № 2189/09.01.2017 г. обобщени данни за 
просрочените съдебни решения над 1 година по състави, съобразно 
Приложение №1 (12.07.2011 - 16.08.2016 г.) и Приложение №2 (16.08.2016 - 
17.11.2016 г., изготвени от СРС, съдия Аделина Андреева няма такива 
просрочил.

По отношение на постъпили и свършени частни граждански дела в 
закрити съдебни заседания, данните предоставени от СРС през посочените 
години, на доклад на съдия Аделина Андреева са както следва:

2011г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 17 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 735 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 733 бр.
2012г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 14 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 690 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 696 бр.
2013г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 8 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 586 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 589 бр.
Свършени в тримесечен срок ч.гр.д. - 589 бр.
2014г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 5 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 713 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 703 бр.
2015г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 15 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 806 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 799 бр.
До 30.06.2016г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 22 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 303 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 267 бр.

Информацията от извършената на 11.01.2017г. по срочните книги на 68 
състав /Аделина Андреева/ проверка на произволно избрани дела е следната:

Гр. дело № 47435/2015г. - В о.с.з. на 25.03.2016 г. делото е разгледано от 
съдия Андреева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който ответникът 
е осъден да заплати сумата от 3105.00 лв., представляваща цената на стоките, 
доставени от ищеца на ответника по договор за продажба, е обявен в 
срочната книга на 30.03.2016 г. - в петдневен срок, преди срока по чл. 
235,ал.5 ГПК;
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Гр. дело № 19672/2015г. - В о.с.з. на 18.05.2016 г. делото е разгледано от 
съдия Андреева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който се признава 
за установено, на основание чл. 422 ГПК, във вр. с чл. 415, ал. 1 ГПК, 
задължение в размер на 504.69 лв., представляваща незаплатена топлинна 
енергия, е обявен в срочната книга на 15.06.2016 г. - в едномесечен срок, 
съгласно чл. 235,ал.5 ГПК;

Гр. дело № 38852/2013г. - В о.с.з. на 20.03.2015г. делото е разгледано от 
съдия Андреева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който 
застрахователят е осъден да заплати сума в размер на 303.50 лв., 
представляваща дължимото от ответното дружество, на основание чл. 213, 
ал. 1 КЗ, платено от ищеца застрахователно обезщетение по риск 
„Автокаско“, е обявен в срочната книга на 17.04.2015 г. - в едномесечен 
срок, съгласно чл. 235, ал.5 ГПК;

Гр. дело № 46868/2014г. - В о.с.з. на 25.11.2015 г. делото е разгледано от 
съдия Андреева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който на 
основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ е отменена заповедта за прекратяване на 
трудово правоотношение и ответникът е възстановен на работа, е обявен в 
срочната книга на 09.12.2015 г.- в двуседмичен срок, съгласно чл. 316 
ГПК;

Гр. дело № 22369/2012г. - В о.с.з. на 05.12.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Андреева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който на 
основание чл. 348 ГПК е изнесен на публична продан допуснат до съдебна 
делба НИ, е обявен в срочната книга на 05.01.2015 г. - в едномесечен срок, 
съгласно чл. 235,ал.5 ГПК;

В отговор на писмо от ИВСС изх. № Ж-02-18/22.12.2016 г., с писмо на 
СРС изх. № 9000060/12.01.2017г., постъпило в ИВСС - вх.№ КЖ-02- 
18/16/13.01.2017г., са предоставени следните данни за съдия Андреева:

Причини за допуснатите просрочил на съдебните решения, наличие на 
здравословни или други лични проблеми за периода на проверката - от 
12.07.2011 г. /или от встъпването в длъжност на състава/- до 2016 г., 
включително - Няма просрочени съдебни актове.

Информация за времето, през което съдията е бил в законоустановен 
отпуск /по болест, платен, неплатен и пр./ за периода на проверката от 
12.07.2011 г. /или от встъпването в длъжност на състава/ - до 2016 г., 
включително:

През периода на проверката, според Приложение № 11.1, председателят 
на 68 състав е ползвала общо 128 дни законоустановен отпуск, от които 2 
дни отпуск по болест, за периода 07.07.2011г. - 09.07.2011г. и 126 платен 
годишен отпуск - за периода от 01.08.2011г. до 25.09.2015г.

Няма данни за образувано дисциплинарно производство или наложено 
дисциплинарно наказание за допуснати просрочил при постановяване на 
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съдебните актове, за периода на проверката от 12.07.2011г. /или от 
встъпването в длъжност на състава/- до 2016г.

Няма данни за обжалване на отказ за образуване на дисциплинарно 
производство по смисъла на чл. 310, ал. 5, т. 2 ЗСВ за същото нарушение и за 
образувано наказателно производство по смисъла на чл. 310, ал. 4 ЗСВ за 
същото нарушение.

Натовареността на съдия Андреева за 2012г. е както следва:
Останали несвършени дела от предходен период на съдията - 403 бр.; 

новообразувани дела на съдията - 1112 бр.; свършени дела на съдията 1060 
бр.; процент свършени дела спрямо новите постъпления на съдията 95.32 %; 
общо дела за разглеждане 1515 бр.; процент свършени дела спрямо всички 
постъпления на съдията 69.96 %; общо постъпления за отделението 31503 
бр.; процент постъпления за разглеждане от съдията спрямо всички в 
отделението 4.80 %; общо свършени дела в отделението 29897 бр.; процент 
свършени дела от съдията спрямо всички в отделението 3.54 %; общ брой 
дела за разглеждане в отделението 41222 бр.

Обобщените данни, отразяващи натовареността на съдия Андреева - 68- 
ми състав от 2013г. до първото полугодие на 2016г., съобразно 
предоставената от административния ръководител на СРС справка, са както 
следва:

Аделина Андреева, 68 състав, II ГО
2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

* Висящи дела останали от предходен 
период на същия съдия 455 457 448 493
* Висящи дела от предходен период от 
друг съдия-докладчик на същия състав няма няма няма няма

Новообразувани дела 988 973 1091 872

Свършени дела 986 982 1044 760
% свършени дела спрямо новите 
постъпления за съдията (нови дела към 
свършени)

99,80 100,92 95,69 87.16

Общо за разглеждане дела (нови и 
несвършени от минал период) 1443 1430 1539 1365

% свършени дела спрямо всички 
постъпления за съдията (всички дела за 
разглеждане към свършени)

68,33 68,67 67,84 55.68

Общо постъпления за отделението по 
материя ГО 27 718 29 548 36 070 32 372
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% постъпления за разглеждане от 
съдията спрямо всички в 
отделението

5,21 4,84 4,27 4.22

Общо свършени дела в отделението по 
материя ГО 27 638 31 117 34 540 31 453

% свършени дела от съдията спрямо 
всички в отделението 3,57 3,16 3,02 2.42

Фактическа и правна сложност на разгледаните дела на съдията за 
периода на проверката - 2011г. - 2016г.

Видно и от проверените в хода на настоящата проверка граждански дела, 
съдия Андреева е разглеждала разпределените и дела, образувани по 
облигационни искове, установителни искове по чл. 422 ГПК, във вр. с чл. 
415, ал. 1 ГПК, за незаплатена топлинна енергия, искове с правна 
квалификация чл. 213, ал. 1 КЗ, искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ и др.

Качество на постановените съдебни актове според резултата от 
инстанционния контрол - резултати от върнати обжалвани граждански дела 
на съдията, за периода на проверката 2011 Г.-2016 г. :

Общо обжалвани решения за 2011г. - 106, за 2012г. - 100 бр., за 2013 г. 
-117 бр., за 2014г. - 138 бр., за 2015г. - 109 бр. и за 2016г. - 81 бр., от които:

- решения изцяло оставени в сила за 2011г. - 55 бр.; за 2012г. - 53 
бр.; за 2013г. - 61 бр.; за 2014г. - 76 бр.; за 2015г. - 52 бр.; за 2016г. - 36 
бр.;

- изцяло отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново 
разглеждане - за 2011 г. - 15 бр., за 2012г. - 13 бр., за 2013г. - 15 бр., за 
2014г. - 17 бр., за 2015г. - 13 бр. и за 2016г. - 0 бр.;

- изцяло отменени или обезсилени поради невиновно поведение на 
съда - за 2011г. - 4 бр., за 2012г. - 3 бр., за 2013г. - 3 бр., за 2014г. - 4 
бр., за 2015г. - 13 бр. и за 2016 г. - 16 бр.;

- оставени в сила в една част. Отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или 
не за ново разглеждане в друга част - за 2011г. - 27 бр., за 2012г. - 26 бр., 
за 2013г. - 37 бр., за 2014г. - 38 бр., за 2015г. - 14 бр. и за 2016г. - 3 бр.;

- оставени в сила в една част, отменени или обезсилени в друга 
част поради невиновно поведение на съда: за 2011г. - 0 бр., за 2012г. - 0 
бр., за 2013г. - 0 бр., за 2014г. - 0 бр., за 2015г. - 4 бр. и за 2016г. - 8 бр.;

- отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново 
разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга част - за 
периода 2011г. - 5 бр., 2012г. - 5 бр., 2013г. - 1 бр., 2014г. - 3 бр., 2015г. 
- 15, и 2016г. - 24 бр.;
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- оставени в сила в една част; отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или 
не за ново разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга 
част поради невиновно поведение на съда - за периода 2011 г. - 2014г. - 0 
бр.

- потвърдени или недопуснати до касационно обжалване в една 
част. Отменени, обезсилени или нищожни в друга част. Отменени или 
обезсилени в трета част, по обективни причини - за периода 2015г. - 
2016г. -Обр.

Данните за дежурствата на председателя на 68 състав и натовареността 
на заседателния график на съдията, за периода на проверката 2011г.-2016г. 
съгласно Приложение № 5 са следните:

1. Дежурства в междинна архива за 2012 г. са 4 бр. - през м. март, м. 
юни, м. август и м. ноември; за 2013 г. няма данни; за 2014 г. - 4 бр. - през 
три месеца; за 2015г. - 4 бр. през три месеца и за 2016г. - няма данни.

За периода на 2011г. и 2013г. не са предоставени писмени данни, а по 
информация на ръководството на гражданските отделения, съдиите са давали 
дежурство в междинна архива, по същия ред и със същата честота. Съгласно 
заповед № АС-226/12.11.2015г., от месец декември 2015г. не са давани 
дежурства в междинна архива по този ред.

2. Дежурства за произнасяне на молби за допускане на обезпечения на 
бъдещи искове и по молби за разкриване на банкови тайни, по години както 
следва:

- за 2014г. - четири седмични дежурства през два и три месеца;
- за 2015 г. - три седмични дежурства през шест и три месеца;
- за 2016г. - четири седмични дежурства през два и три месеца.
3. Натовареност на заседателния график

Проведените съдебни заседания и разгледаните дела от 68 състав, ГО, 
СРС за периода от 12.07.2011 г. до 31.08.2016 г.:

Месец Брой открити с.з. / година 
2011- 2012- 2013-2014-2015- 2016

Брой разгледани дела в о.с.з./год.
2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016

януари - 1 2 3 2 2 - 8 21 38 20 19
февруари - 3 5 4 3 3 - 29 61 50 40 28
Март - 7 6 5 3 5 - 85 68 62 30 53
Април - 5 6 5 5 5 - 62 91 55 52 58
Май - 5 5 4 4 4 - 67 72 50 29 46
Юни - 7 5 4 3 5 - 104 71 51 27 64
юли 1 4 5 2 3 5 9 68 69 26 31 52
август 0 1 1 0 1 1 0 8 1 0 10 9
септември 0 0 1 0 1 2 0 0 6 0 8 20
октомври 6 8 7 6 5 6 103 124 82 74 51 64
ноември 7 6 6 5 4 5 101 104 97 49 41 60
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декември 5 4 6 4 4 3 74 80 71 21 52 39
Общо за 
периода

19 51 55 42 38 46 287 739 710 725 391 512

Поощрения и/или наказания, прилагане на мярката по чл. 327 ЗСВ на 
съдията, за периода на проверката 2011 г. - 2016 г. - няма такива.

Действия за преодоляване на констатираните нарушения за съдията, за 
периода на проверката 2011 г. - 2016 г. - няма нарушения, обуславящи 
предприемане на действия от страна на административното ръководство.

Данни за ангажираността в изпълнението на други служебни задачи 
извън основната дейност на СРС- за съдията, за периода на проверката - 2011 
г. - 2016 г. - няма такива.

Данни за обективното състояние на съответния орган на съдебната власт:
Според предоставената информация, данните за периода м. 04.2016г. - 

м. 12.2016 г. от Системата за индивидуална натовареност на съдиите (СИНС) 
са следните:

Обща натовареност на гражданските съдии в СРС — 179.47;
Индивидуалната натовареност на съдия Аделина Андреева - 180.1;
Обща и индивидуална натовареност спрямо отделението по материя
180.1 натовареност на съдия Аделина Андреева към 159.75 натовареност 

на II ГО.
В края на проверката бе представена актуална информация за 

просрочените, непостановени съдебни решения /дела обявени за решаване, 
по които към 10.01.2017 г. няма съдебно решение след изтичане на законовия 
срок/.

Общ брой просрочени решения без постановен съдебен акт към 
10.01.2017 г. - 0 бр.

Приложение: справка на СРС изх. № 4396/16.01.2017 г. за 68 състав 
съдия Аделина Андреева

СЪДИЯ ИВАНКА ПЕТКОВА БОЛГУРОВА с ранг „съдия в ОС“ е 
встъпила в длъжност районен съдия на 26.06.2015г. Преди тази дата съдия 
Болгурова е била командирована в СРС. Председател е на 69-ти състав от 
03.12.2014г., като преди нея председател на състава е била съдия Моника 
Добринова за периода 14.05.2014г. - 03.12.2014г.

За нуждите на проверката и на основание чл. 59 от ЗСВ бе изискана и 
предоставена информация с писмо на СРС изх. № 9002132/25.11.2016г., 
допълнена и коригирана /за 69 състав/ с писмо изх. № 106092/08.12.2016 г., 
съдържащи актуални данни, обобщени в табличен вид - Приложение № 1 - 
просрочени съдебни актове от 12.07.2011г. до 16.08.2016 г. и Приложение № 
2 - просрочени съдебни актове от 16.08.2017г. до 17.11.2016 г.
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Посочената в таблиците забава в календарни дни по чл.235, ал.5 от ГПК 
е изчислена към датата на постановяване на съдебния акт, а където такъв 
липсва - към определената дата.

По години информацията е както следва:
От 12.07.20Hr. до 31.12.2011г.
Общ брой обявени за решаване дела - 0 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК -0 бр.
За 2012г.
Общ брой обявени за решаване дела - 0 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК -0 бр.
За 2013г.
Общ брой обявени за решаване дела - 0 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК -0 бр.
За 2014г.
Общ брой обявени за решаване дела - 30 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 4 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 26 бр.
За 2015г.
Общ брой обявени за решаване дела - 194 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 32 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 162 бр.
Обявени за решаване до 17.11.2016г.
Общ брой обявени за решаване дела - 77 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 51 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 26 бр.
В периода 16.08.2016 г. - 17.11.2016 г. са постановени общо 18 бр. 

съдебни актове, подробно описани в Приложение № 2/69 състав/.
Според обобщената информация от 15.12.2016г., изготвена от СРС, 

данните от приложение № 1 и приложение № 2 за съдия Иванка Болгурова са 
следните:

А. Дела с постановен съдебен акт за периода до 16.08.2016г.
(Приложение №1):

-Забава от 1 ден до 180 дни - 11 бр.
-Забава от 181 дни до 360 дни - 41 бр.
-Забава над 361 дни - 24 бр.

Б. Дела без постановен съдебен акт към 16.08.2016 г. (Приложение 
№1):

- Забава от 1 ден до 180 дни - 20 бр.
-Забава от 181 дни до 360 дни - 27 бр.
-Забава над 361 дни - 73 бр.
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В. Дела с постановен съдебен акт за периода 16.08.2016г. - 17.11.2016г. 
(Приложение №2):

- Забава от 1 ден до 180 дни - 2 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 4 бр.
- Забава над 361 дни - 12 бр.

Информацията за просрочените съдебни решения над 1 година по 
състави, съобразно Приложение №1 (12.07.2011 - 16.08.2016 г.) и
Приложение №2 (16.08.2016 - 17.11.2016 г.), по справка изх. № 
2189/09.01.2017 г. на СРС, за съдия Иванка Болгурова - 69 състав е следната:

А. Дела с постановен съдебен акт за периода (Приложение №1):
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 15 бр.
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 6 бр.
- Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 3 бр.
Б. Дела без постановен съдебен акт към 16.08.2016 г. (Приложение №1):
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 30 бр.
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 37 бр.
- Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 6 бр.
В. Дела с постановен съдебен акт за периода (Приложение №2):
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 5 бр.
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 4 бр.
- Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 2 бр.
- Забава от 631 до 720 дни (до 2 години) - 1 бр.

По отношение на постъпили и свършени частни граждански дела в 
закрити съдебни заседания, данните предоставени от СРС през посочените 
години, на доклад на съдия Иванка Болгурова са както следва:

2014г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 8 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 75 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 69 бр.
2015г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 6 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 815 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 722 бр.
До 30.06.2016г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 99 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 297 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 242 бр.

От гражданските дела с просрочени съдебни актове, бяха проверени 
следните дела на доклад на съдия Иванка Болгурова:
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Гр. дело № 21787/2014г. е образувано на 24.04.2014г. по обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 422 ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1 
ЗЗД, във вр. с чл. 240 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД, с цена на иска 2135.12 лв. С 
ръкописно разпореждане в з.з. от 07.05.2014г. ИМ е оставена без движение с 
указания за отстраняване на нередовности, изпълнени с молба от 23.05.2014г. 
С разпореждане в з.з по чл. 131 ГПК от 13.05.2014г. препис от ИМ е изпратен 
на ответника за отговор и са дадени указания. С ръкописно разпореждане от 
07.08.2014г. делото е насрочено в открито съдебно заседание за 04.12.2014г. 
Липсва определение по чл. 140 ГПК. В това с.з. е приключило съдебното 
дирене, съдът е дал ход на устните състезания и е обявил, че ще се произнесе 
с решение. Решението е постановено на 16.08.2016г. (след една година и 
осем месеца) и е влязло в сила на 13.10.2016г.

Гр. дело № 7825/2014г. е образувано на 13.02.2014г. по обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 422 ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1 
ЗЗД, във вр. с чл. 149 ЗЕ и чл. 86 ЗЗД, с цена на иска 906.22 лв. С 
разпореждане в з.з. от 25.02.2014г. ИМ е оставена без движение с указания за 
отстраняване на нередовности, изпълнени с молба от 13.03.2014г. С 
разпореждане по чл. 131 ГПК от 17.03.2014г. препис от ИМ е изпратен на 
ответника за отговор и са дадени указания. Ответната страна е уведомена на 
28.03.2014г., а писменият отговор на ИМ е депозиран по делото на 
23.04.2014. С повторно разпореждане от 17.07.2014г, съдът е оставил ИМ без 
движение с указания за отстраняване на нередовности, свързани с периода на 
доставка на топлинна енергия. Ищецът е уведомен на 30.07.2014г., а 
указанията са изпълнени с молба от 05.08.2014г. С определение в з.з. по чл. 
140, ал. 1 ГПК от 13.08.2014г. (след седмица) съдът е конституирал трето 
лице - помагач на ищеца, изготвил е проектодоклад по делото, приел е 
представените към ИМ и отговора писмени доказателства, допуснал е СТЕ с 
формулирани задачи, назначил е ВЛ и е определил размера на депозита, 
допуснал е ССЕ с формулирани задачи, назначил е ВЛ и е определил размера 
на депозита, дал е указания и е насрочил делото в открито съдебно заседание 
за 11.12.2014г. В това с.з. е приключило съдебното дирене, съдът е дал ход на 
устните състезания и е обявил, че ще се произнесе с решение. Решението е 
постановено на 22.01.2016г. (след една година и един месец) и е влязло в 
сила на 18.02.2016г.

Гр. дело № 2001/2014г. е образувано на 17.01.2014г. по обективно 
съединени установителни искове с правна квалификация чл. 422, ал. 1 ГПК, 
във вр. с чл. 79, ал. 1 ЗЗД, във вр. с чл. 149 ЗЕ и чл. 86 ЗЗД, с цена на иска 
4557.02 лв. С разпореждане в з.з. от 22.01.2014г. ИМ е оставена без движение 
с указания за отстраняване на нередовности, изпълнени с молба от 
04.02.2014г. С ръкописна резолюция от 11.02.2014г. съдът е указал препис от 
ИМ да се изпрати на ответника за отговор, на основание чл. 131 ГПК. 
Ответната страна е уведомена на 28.03.2014г., а отговор на ИМ е депозиран 
по делото на 28.04.2014. С определение по чл. 140, ал. 1 ГПК от 15.07.2014г.
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(след 2 месеца) съдът е конституирал трето лице помагач на ищеца, изготвил 
е проектодоклад на делото, приел е приложените с ИМ писмени 
доказателства, допуснал е СТЕ с формулирани задачи, назначил е ВЛ и е 
определил размера на депозита, допуснал е ССЕ с формулирани задачи, 
назначил е ВЛ и е определил размера на депозита, дал е указания и е 
насрочил открито съдебно заседание за 04.12.2014г. В това с.з. е приключило 
съдебното дирене, съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще се 
произнесе с решение. Решението е постановено на 10.11.2015г. (след 
единадесет месеца) и е влязло в сила на 20.05.2016г.

Гр. дело № 50093/2013г. е образувано на 03.12.2013г. по обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 422 ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1 
ЗЗД, във вр. с чл. 149 ЗЕ и чл. 86 ЗЗД, с цена на иска 3296.01 лв. С 
разпореждане в з.з. от 12.01.2014г. ИМ е оставена без движение с указания за 
отстраняване на нередовности, изпълнено с молба от 11.02.2014г. С 
разпореждане по чл. 131 ГПК от 19.02.2014г. препис от ИМ е изпратен на 
ответника за отговор и са дадени указания. Ответната страна е уведомена на 
17.06.2014г., а писменият отговор на ИМ е депозиран по делото на 
24.07.2014. С определение по чл. 140, ал. 1 ГПК от 13.08.2014г. (след 1 
месец) съдът е конституирал трето лице - помагач на страната на ищеца, 
изготвил е проектодоклад по делото, допуснал е СТЕ с формулирани задачи, 
назначил е ВЛ и е определил размера на депозита, допуснал е ССЕ с 
формулирани задачи, назначил е ВЛ и е определил размера на депозита, дал е 
указания и е насрочил делото в открито съдебно заседание за 11.12.2014г. В 
това с.з. е даден ход на устните състезания и съдът е обявил, че ще се 
произнесе с решение. Решението е постановено на 10.11.2015г. (след 
единадесет месеца) и е влязло в сила на 01.07.2016г.

Гр. дело № 53775/2013г. е образувано на 20.12.2013г. по иск с правна 
квалификация чл. 226, ал. 1 КЗ, с цена на иска 14000.00 лв. С разпореждане 
по чл. 131 ГПК от 12.01.2014г. е указано препис от ИМ да бъде изпратен на 
ответника за отговор и са дадени указания. Ответната страна е уведомена на 
12.02.2014г., а отговор на ИМ е депозиран на 11.03.2014. С определение по 
чл. 140 ГПК от 23.04.2014г. (след един месец) съдът е изготвил 
проектодоклад по делото, приел е представените към ИМ и отговора писмени 
доказателства, допуснал е САвТЕ с формулирани задачи, назначил е ВЛ и е 
определил размера на депозита, допуснал е СМЕ с формулирани задачи, 
назначил е ВЛ и е определил размера на депозита, дал е указания и е 
насрочил делото в открито съдебно заседание за 25.09.2014г. Проведени са 
две съдебни заседания по доказателствата - на 25.09.2014г. и на 11.12.2014г., 
когато съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение. 
Решението е постановено на 22.07.2016г. (след седем месеца), влязло е в 
сила на 27.09.2016г. и върху него са положени печати за издадени ИЛ, на 
основание чл. 406, ал. 3 ГПК.

128



Информацията от извършената на 10.01.2017г. по срочните книги на 69 
състав проверка на произволно избрани дела с най-големи просрочил при 
постановяване на съдебния акт / над 1 година и 10 месеца/, е следната:

Гр. дело № 24532/2014г. - В о.с.з. на 04.12.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Болгурова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който ответникът 
е осъден, на основание чл. 79, ал. 1, пр. 1-во, във вр. с чл. 266, ал. 1 ЗЗД, да 
заплати сумата от 11 159.40 лв., представляваща незаплатена цена по договор 
за почистване на автобуси и гаражни площи, е постановен на 14.11.2016 г., 
една година, 10 месеца и 9 дни след приключване на устните състезания и 
изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 39058/2014г. - В о.с.з. на 04.12.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Болгурова и е обявено за решаване. При извършената на 10.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
две години и 5 дни след приключване на устните състезания и изтичане на 
едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за постановяване на 
съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна разпечатка за 
движението му, според която данните по делото са следните: образувано е на 
17.07.2014г. по предявен установителен иск по чл. 124 ГПК, чл. 415 и сл. 
ГПК и е разпределено на доклад на съдия Болгурова. Проведено е едно 
закрито разпоредително заседание на 26.07.2014г. и едно о.с.з. - на 
04.12.2014г., когато е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще 
се произнесе с решение. В деловодната разпечатка по делото за съдия- 
докладчик е посочена съдия Моника Добринова.

Гр. дело № 42884/2013г. - В о.с.з. на 11.12.2014г. делото е разгледано от 
съдия Болгурова и е обявено за решаване. При извършената на 10.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
близо две години след приключване на устните състезания и изтичане на 
едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за постановяване на 
съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна разпечатка за 
движението му, според която данните по делото са следните: образувано е на 
15.10.2013г. по предявени облигационни искове по гл. 8 3311ПТ и е 
разпределено на доклад на съдия Иванка Болгурова. Проведени са четири 
закрити разпоредителни заседания на 19.11.2013г., 13.01.2014г., 17.02.2014г. 
и 22.05.2014г., както и едно о.с.з. - на 11.12.2014г., когато е приключило 
съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение. В 
деловодната разпечатка по делото за съдия-докладчик е посочена съдия 
Радост Бошнакова.

Гр. дело № 33643/2014г. - В о.с.з. на 11.12.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Болгурова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е признато 
за установено, на основание чл. 422, ал. 1, във вр. с чл. 415 ГПК, във вр. с чл. 
213, ал. 1 КЗ (отм.), във вр. с чл. 45 ЗЗД задължение в размер на 1 221.72 лв., 
представляващо регресно вземане за платено застрахователно обезщетение за 
настъпило ПТП, е постановен на 01.12.2016 г., една година, 10 месеца и 19 
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дни след приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния 
срок;

Гр. дело № 62590/2010г. - В о.с.з. на 18.12.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Болгурова и е обявено за решаване. При извършената на 10.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
една година, единадесет месеца и 22 дни след приключване на устните 
състезания и изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при 
съдията за постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително 
деловодна разпечатка за движението му, според която данните по делото са 
следните: образувано е на 22.12.20Юг. по предявен иск за делба и е 
разпределено на доклад на съдия Иванка Болгурова. Първоначално делото 
три пъти е оставяно без движение, впоследствие още веднъж - с 
разпореждане в з.з. 25.04.2012г. Следващите закрити разпоредителни 
заседания са проведени на 02.07.2012г., 16.01.2013г., 26.07.2013г. и 
26.08.2013г., а о.с.з. са проведени на 11.07.2013г., 14.11.2013г., 20.02.2014г., 
30.04.2014г., 19.06.2014г., 19.10.2014г. и на 18.12.2014г., когато е 
приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение. В деловодната разпечатка по делото за съдия-докладчик е посочена 
съдия Радост Бошнакова.

С оглед констатираната голяма забава при постановяване на съдебните 
актове на състава, на 11.01.2017г. бяха проверени допълнително по срочните 
книги и следните дела:

Гр. дело № 40512/2013г. - В о.с.з. на 18.12.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Болгурова и е обявено за решаване. При извършената на 10.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
една година, единадесет месеца и 22 дни след приключване на устните 
състезания и изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при 
съдията за постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително 
деловодна разпечатка за движението му, според която данните по делото са 
следните: образувано е на 30.09.2013г. по предявени искове по КТ и е 
разпределено на доклад на съдия Иванка Болгурова. Проведени са едно 
закрито разпоредително заседание на 08.10.2013г. и шест о.с.з., проведени 
през два месеца, като в последното съдебно заседание на 18.12.2014г. е 
приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение. В деловодната разпечатка по делото за съдия-докладчик е посочена 
съдия Радост Бошнакова, дата на обявяване на съдебния акт е 11.01.2017г.

Гр. дело № 44436/2013г. - В о.с.з. на 18.12.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Болгурова и е обявено за решаване. При извършената на 10.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
една година, единадесет месеца и 22 дни след приключване на устните 
състезания и изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при 
съдията за постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително 
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деловодна разпечатка за движението му, според която данните по делото са 
следните: образувано е на 25.10.2013г. по предявени облигационни искове по 
гл. 8 ЗЗППТ и е разпределено на доклад на съдия Иванка Болгурова. 
Проведени са две закрити разпоредителни заседания на 18.11.2013г. и на 
13.01.2014г., както и две о.с.з. - на 25.09.2014г. и на 18.12.2014г., когато е 
приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение. В деловодната разпечатка по делото за съдия-докладчик е посочена 
съдия Радост Бошнакова.

Гр. дело № 43182/2012г. - В о.с.з. на 05.02.2015 г. делото е разгледано от 
съдия Болгурова и е обявено за решаване. При извършената на 10.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
една година, десет месеца и 4 дни след приключване на устните състезания 
и изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за 
постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна 
разпечатка за движението му, според която данните по делото са следните: 
образувано е на 18.09.2012г. по установителен иск по чл. 124 ГПК, чл. 415 и 
сл. ГПК и е разпределено на доклад на съдия Иванка Болгурова. Проведени 
са четири закрити разпоредителни заседания и седем о.с.з. - на 11.07.2013г., 
31.10.2013г., 13.02.2014г., 20.03.2014г., 08.05.2014г., 05.06.2014г. и на 
05.02.2015г., когато е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще 
се произнесе с решение. В деловодната разпечатка по делото за съдия- 
докладчик е посочена съдия Радост Бошнакова.

Гр. дело № 24310/2013г. - В о.с.з. на 05.02.2015 г. делото е разгледано от 
съдия Болгурова и е обявено за решаване. При извършената на 10.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
една година, десет месеца и 4 дни след приключване на устните състезания 
и изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за 
постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна 
разпечатка за движението му, според която данните по делото са следните: 
образувано е на 07.06.2013г. по предявени облигационни искове по гл. 8 
ЗЗППТ и е разпределено на доклад на съдия Иванка Болгурова. Проведени са 
едно закрито разпоредително заседание на 28.07.2013г. и пет о.с.з. - на 
20.03.2014г., 08.05.2014г., 19.06.2014г., 16.10.2014г. и на 05.02.2015г., когато 
е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение. В деловодната разпечатка по делото за съдия-докладчик е посочена 
съдия Радост Бошнакова.

Гр. дело № 1090/2014г. - В о.с.з. на 05.02.2015 г. делото е разгледано от 
съдия Болгурова и е обявено за решаване. При извършената на 10.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
една година, десет месеца и 4 дни след приключване на устните състезания 
и изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за 
постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна 
разпечатка за движението му, според която данните по делото са следните: 
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образувано е на 13.01.2014г. по установителен иск по чл. 124 ГПК, чл. 415 и 
сл. ГПК и е разпределено на доклад на съдия Иванка Болгурова. Проведени 
са едно закрито разпоредително заседание на 22.01.2014г. и две о.с.з. - на 
16.10.2014г. и на 05.02.2015г., когато е приключило съдебното дирене и 
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение. В деловодната разпечатка по 
делото за съдия-докладчик е посочена съдия Радост Бошнакова.

В отговор на писмо от ИВСС изх. № Ж-02-18/22.12.2016 г., с писмо на 
СРС изх. № 9000060/12.01.2017г., постъпило в ИВСС - вх.№ КЖ-02- 
18/16/13.01.2017г., са предоставени следните данни за съдия Болгурова:

Причини за допуснатите просрочил на съдебните решения, наличие на 
здравословни или други лични проблеми за периода на проверката - от 
12.07.2011 г. /или от встъпването в длъжност на състава/- до 2016 г:

Посочва се голяма висящност и натовареност на 69 състав.
Информация за времето, през което съдията е бил в законоустановен 

отпуск /по болест, платен, неплатен и пр./ за периода на проверката от 
12.07.2011 г. /или от встъпването в длъжност на състава/ - до 2016 г., 
включително:

През периода на проверката, според Приложение № 12.1, председателят 
на 69 състав е ползвала общо 34 дни законоустановен отпуск, от които 4 дни 
отпуск по болест, за периода 20.10.2015г. - 24.10.2015г. и 30 дни платен 
годишен отпуск - за периода от 05.08.2015г. до 27.09.2015г.

Данни за образувано дисциплинарно производство или наложено 
дисциплинарно наказание за допуснати просрочил при постановяване на 
съдебните актове, за периода на проверката от 12.07.2011г. /или от 
встъпването в длъжност на състава/- до 2016г.: няма образувани 
дисциплинарни производства.

Няма данни за обжалване на отказ за образуване на дисциплинарно 
производство по смисъла на чл. 310, ал. 5, т. 2 ЗСВ за същото нарушение, 
както и данни за образувано наказателно производство по смисъла на чл. 
310, ал. 4 ЗСВ за същото нарушение.

Обобщените данни, отразяващи натовареността на съдия Болгурова - 69- 
ти състав от 2013г. до първото полугодие на 2016г., съобразно 
предоставената от административния ръководител на СРС справка, са както 
следва:

Иванка Болгурова, 69 състав, II ГО
2013г. 2014г. 2015г. 201 бг.

* Висящи дела останали от предходен 
период на същия съдия 358 49
* Висящи дела от предходен период от 
друг съдия-докладчик на същия състав

Радост 
Бошнакова

Радост 
Бошнакова няма няма
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Новообразувани дела 1075 864
Свършени дела 1029 527
% свършени дела спрямо новите 
постъпления за съдията (нови дела към 
свършени)

95,72 61.00

Общо за разглеждане дела (нови и 
несвършени от минал период) 1433 800
% свършени дела спрямо всички 
постъпления за съдията (всички дела за 
разглеждане към свършени)

71,81 65.88

Общо постъпления за отделението по 
материя ГО 36 070 32 372

% постъпления за разглеждане от 
съдията спрямо всички в 
отделението

3,97 2.47

Общо свършени дела в отделението по 
материя ГО 34 540 31 453

% свършени дела от съдията спрямо 
всички в отделението 2,98 1.68

Фактическа и правна сложност на разгледаните дела на съдията за 
периода на проверката:

Видно от проверените в хода на настоящата проверка граждански дела, 
съдия Болгурова е разглеждал разпределените и дела, образувани по 
обективно съединени искове с правна квалификация чл. 422 ГПК, във вр. с 
чл. 79, ал. 1 ЗЗД, във вр. с чл. 240 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД, обективно съединени 
установителни искове с правна квалификация чл. 422, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 
79, ал. 1 ЗЗД, във вр. с чл. 149 ЗЕ и чл. 86 ЗЗД, искове с правна квалификация 
чл. 422, ал. 1, във вр. с чл. 415 ГПК, във вр. с чл. 213, ал. 1 КЗ (отм.), във вр. е 
чл. 45 ЗЗД и др.

Съгласно представената подробна информация в Приложение № 1 - 
просрочени решения на състава, от общо 196 просрочени съдебни актове, 88 
бр. са с „индекс 800“ - установителни искове за право/правоотношение; 
установителни искове за факти; установителни искове за нищожност на 
съдебно решение; искове за установяване съществуване на вземане по 
издадена заповед за изпълнение - чл. 124 ГПК, чл. 415 ГПК, чл. 422 ГПК, чл. 
424 ГПК, чл. 439 ГПК- в голямата част за консумирана и неплатена топлинна 
или електрическа енергия; 4 бр. са с „индекс 200“ - облигационни искове за 
права или правоотношения, породени или отнасящи се по договор, 
едностранна сделка, по реда на ЗЗД; 74 бр. с „индекс 210“ - искове по КЗ 
(отм.); 0 бр. с „индекс 300“ - вещни искове по реда на ЗС, ЗКИР, ЗСПЗЗ и др.

133



Качество на постановените съдебни актове според резултата от 
инстанционния контрол - резултати от върнати обжалвани граждански дела 
на съдията, за периода на проверката 2011 г. - 2016 г. :

Общо обжалвани решения за 2015г. - 4 бр. и за 2016г. - 8 бр., от които:
- решения изцяло оставени в сила за 2015г. - 4 бр.; за 2016г. - 7 

бр.;
- изцяло отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 

материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново 
разглеждане -за 2015г. - 0 бр. и за 2016г. - 0 бр.;

- изцяло отменени или обезсилени поради невиновно поведение на 
съда - за 2015г. - 0 бр. и за 2016 г. - 0 бр.;

- оставени в сила в една част. Отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или 
не за ново разглеждане в друга част - за 2015г. - 0 бр. и за 2016г. - 0 бр.;

- оставени в сила в една част, отменени или обезсилени в друга 
част поради невиновно поведение на съда: за 2015г. - 0 бр. и за 2016г. - 
1 бр.;

- отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново 
разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга част - за 
периода 2015г. - 2016г.-Обр.;

- оставени в сила в една част; отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или 
не за ново разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга 
част поради невиновно поведение на съда - за периода 2015г. - 2016г. - 0 
бр.

- потвърдени или недопуснати до касационно обжалване в една 
част. Отменени, обезсилени или нищожни в друга част. Отменени или 
обезсилени в трета част, по обективни причини - за периода 2015г. - 
2016г. -Обр.

Данните за дежурствата на председателя на 69 състав и натовареността 
на заседателния график на съдията, за периода на проверката- 2011г.-2016г. 
съгласно Приложение № 5 са следните:

1. Дежурства в междинна архива за 2015г. - 4 бр. през три месеца. 
Съгласно заповед № АС-226/12.11.2015г., от месец декември 2015г. не са 
давани дежурства в междинна архива по този ред.

2. Дежурства за произнасяне на молби за допускане на обезпечения на 
бъдещи искове и по молби за разкриване на банкови тайни, по години както 
следва:

- за 2015г. - четири седмични дежурства през един, два и три месеца;
- за 2016г. - четири седмични дежурства през два и три месеца.
3. Натовареност на заседателния график
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Проведените съдебни заседания и разгледаните дела от 69 състав, ГО, 
СРС за периода от 12.07.2011 г. до 31.08.2016 г.:

Месец Брой открити с.з. / година
2011- 2012- 2013-2014-2015-2016

Брой разгледани дела в о.с.з./год. 
2011-2012- 2013- 2014- 2015- 2016

януари 1 0 12 0
февруари з 2 81 37
март 5 3 86 40
април 3 2 77 21
май 3 0 70 0
юни 3 4 79 19
юли 2 0 24 0
август 0 0 0 0
септември 0 0 0 0
октомври 2 2 52 19
ноември 3 3 41 53
декември 4 3 3 82 19 35
Общо за 
периода

4 28 19 82 541 224

Поощрения и/или наказания, прилагане на мярката по чл. 327 ЗСВ на 
съдия Болгурова - няма такива.

Действия за преодоляване на констатираните нарушения за съдията, за 
периода на проверката 2011 г. - 2016 г. - няма данни.

Данни за ангажираността в изпълнението на други служебни задачи 
извън основната дейност на СРС- за съдията, за периода на проверката - 2011 
г. - 2016 г. - няма такива.

Данни за обективното състояние на съответния орган на съдебната власт
Според предоставената информация, данните за периода м. 04.2016г. - 

м. 12.2016 г. от Системата за индивидуална натовареност на съдиите (СИНС) 
са следните:

Обща натовареност на гражданските съдии в СРС — 179.47;
Индивидуалната натовареност на съдия Иванка Болгурова - 183.81;
Обща и индивидуална натовареност спрямо отделението по материя 
183.81 натовареност на съдия Иванка Болгурова към 159.75 натовареност 

на II ГО.

В края на проверката бе представена актуална информация за 
просрочените, непостановени съдебни решения /дела обявени за решаване, 
по които към 10.01.2017 г. няма съдебно решение след изтичане на законовия 
срок/.

Общ брой просрочени решения без постановен съдебен акт на съдия 
Иванка Болгурова към 10.01.2017г. - 136 бр.
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Обобщените данни за просрочените съдебни решения по дела, обявени 
за решаване преди 31.08.2016г., по които няма постановен акт към 
10.01.2017г. - 136 броя, са както следва:

- Забава до 90 дни (до 3 месеца) - 27 бр.
- Забава от 181 до 360 дни (до 1 година) - 17 бр.
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 27 бр.
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 10 бр.
- Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 24 бр.
- Забава от 631 до 720 дни (до 2 години) - 30 бр.
- Забава от 721 до 810 дни (до 2 години и 3 месеца) - 1 бр.

Приложение: справка на СРС изх. № 4396/16.01.2017 г. и справка в 
табличен вид с просрочените дела на състава - приложение към писмо вх. № 
КЖ-02-18/16/13.01.2017г. по описа на ИВСС.

СЪДИЯ ДАНИЕЛА ГЕНЧЕВА ШАНОВА с ранг „съдия в АС“ е 
встъпила в длъжност на 13.07.2005г. Председател е на 71-ви състав от 
09.05.2013г.

За нуждите на проверката и на основание чл. 59 от ЗСВ бе изискана и 
предоставена информация с писмо на СРС изх. № 9002132/25.11.2016г., 
допълнена и коригирана /за 71 състав/ с писмо изх. № 105834/07.12.2016 г., 
съдържащи актуални данни, обобщени в табличен вид - Приложение № 1 - 
просрочени съдебни актове от 12.07.2011г. до 16.08.2016 г. и Приложение № 
2 - просрочени съдебни актове от 16.08.2017г. до 17.11.2016 г. Посочената в 
таблиците забава в календарни дни по чл.235, ал.5 от ГПК е изчислена към 
датата на постановяване на съдебния акт, а където такъв липсва - към 
определената дата.

По години информацията е както следва:
За 2013г.
Общ брой обявени за решаване дела - 117 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 112 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 5 бр.
За 2014г.
Общ брой обявени за решаване дела - 219 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 147 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 72 бр.
За 2015г.
Общ брой обявени за решаване дела - 201 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 126 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 75 бр.
Обявени за решаване до 17.11.2016г.
Общ брой обявени за решаване дела - 154 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 82 бр.
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Решения извън срок по чл.235 ГПК - 72 бр.
В периода 16.08.2016 г. - 17.11.2016 г. са постановени общо 44 бр. 

съдебни актове, подробно описани в Приложение № 2/71 състав/.
Според обобщената информация от 15.12.2016г., изготвена от СРС, 

данните от приложение № 1 и приложение № 2 за съдия Даниела Шанова са 
следните:

А . Дела с постановен съдебен акт за периода до 16.08.2016г. 
(Приложение №1):

- Забава от 1 ден до 180 дни - 128 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 27 бр.
- Забава над 361 дни - 1 бр.
Б. Дела без постановен съдебен акт към 16.08.2016 г. (Приложение №1):
- Забава от 1 ден до 180 дни - 15 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 8 бр.
- Забава над 361 дни - 1 бр.
В . Дела с постановен съдебен акт за периода 16.08.2016г. - 17.11.2016г. 

(Приложение №2):
- Забава от 1 ден до 180 дни - 33 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 9 бр.
- Забава над 361 дни - 2 бр.

Информацията за просрочените съдебни решения над 1 година по 
състави, съобразно Приложение №1 (12.07.2011 - 16.08.2016 г.) и
Приложение №2 (16.08.2016 - 17.11.2016 г.), по справка изх. № 
2189/09.01.2017 г. на СРС, за съдия Даниела Шанова - 71 състав е следната:

А. Дела с постановен съдебен акт за периода (Приложение №1):
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 1 бр.
Б. Дела без постановен съдебен акт към 16.08.2016 г. (Приложение №1):
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 1 бр.
В. Дела с постановен съдебен акт за периода (Приложение №2):
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 2 бр.
По отношение на постъпили и свършени частни граждански дела в 

закрити съдебни заседания, предоставени от отдел „Информация“ на СРС 
през посочените години, на доклад на съдия Даниела Шанова са както 
следва:

2013г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 8 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 486 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 494 бр.
2014г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 1 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 720 бр.
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Свършени в з.з. ч.гр.д. - 717 бр.
2015г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 4 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 812 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 750 бр.
До 30.06.2016г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 66 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 268 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 244 бр.

От гражданските дела с просрочени съдебни актове, бяха проверени 
следните дела на доклад на съдия Даниела Шанова:

Гр. дело № 7163/2015г. е образувано на 13.02.2015г. по обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 403 ГПК и чл. 45 ЗЗД, с цена на 
иска 11000.00 лв. С разпореждане в з.з. от 18.02.2015г. ИМ е оставена без 
движение с указания за отстраняване на нередовности, отстранени с молба от 
26.02.2015г. С разпореждане в з.з. от 09.03.2015г. е наредено препис от ИМ 
да се изпрати на ответника за отговор, на основание чл. 131 ГПК. Ответната 
страна е уведомена на 14.04.2015г., а отговор на ИМ е депозиран по делото 
на 08.05.2015г. С определение в з.з. по чл. 140, ал. 1 ГПК от 21.05.2015г. 
(след две седмици) съдът е съобщил проекта на доклад по делото, 
произнесъл се е по доказателствата, допуснал е ССЕ с формулирани задачи, 
назначил е ВЛ и е определил размера на депозита, приел е приложените с ИМ 
писмени доказателства, дал е указания и е насрочил делото в открито съдебно 
заседание за 15.07.2015г. Проведени са две съдебни заседания по 
доказателствата - на 15.07.2015г. и на 25.11.2015г., когато е даден ход на 
устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение. 
Решението е постановено на 10.08.2016г. (след повече от седем месеца) и е 
влязло в сила на 27.09.2016г.

Гр. дело № 9736/2014г. е образувано на 25.02.2014г. по предявен иск с 
правна квалификация чл. 208, ал. 1 КЗ (отм.). С разпореждане в з.з. от 
26.02.2014г. е наредено препис от ИМ да се изпрати на ответника за отговор, 
на основание чл. 131 ГПК. Ответната страна е уведомена на 10.03.2014г., а 
отговор на ИМ е депозиран по делото на 10.04.2014г. С определение в з.з. по 
чл. 140, ал. 1 ГПК от 28.04.2014. (след две седмици) съдът е докладвал 
делото, приел е проекта на доклад съгласно обстоятелствената част на 
определението, допуснал е представените от ищеца и ответника писмени 
доказателства, допуснал е САвТЕ с формулирани задачи, назначил е ВЛ и е 
определил размера на депозита, дал е указания и е насрочил делото в открито 
съдебно заседание за 25.06.2014г. С разпореждане в з.з. (без дата) съдията- 
докладчик поради отпуск по болест е отсрочил делото за друга дата — 
15.10.2014г. Проведени са четири съдебни заседания по доказателствата - на 
15.10.2014г., 04.02.2015г., 29.04.2015г. и на 23.09.2015г., когато е даден ход 
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на устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение. 
Решението е постановено на 04.07.2016г. (след девет месеца), влязло е в 
сила на 02.08.2016г. и върху него са положени 2 печата за издадени ИЛ, 
съгласно чл. 406, ал. 3 ГПК.

Гр. дело № 20632/2014г. е образувано на 16.04.2014г. по иск за делба. 
След вписване на ИМ, с разпореждане в з.з. от 27.05.2014г. препис от ИМ и 
доказателствата са изпратени на ответника за отговор, на основание чл. 131 
ГПК. Ответната страна е уведомена на 20.07.2014г., а отговор на ИМ е 
депозиран по делото на 19.08.2014г. С определение по чл. 140 ГПК от 
11.09.2014. (след три седмици) съдът е приел проекта на доклад съгласно 
обстоятелствената част на определението, приел е представените с ИМ 
писмени доказателства, дал е указания и е насрочил делото в открито съдебно 
заседание за 03.12.2014г. В това съдебно заседание са приключили устните 
състезания по първа фаза на допускане на делбата и съдът е обявил, че ще се 
произнесе с решение. Решението е постановено на 16.12.2014г. (след 
тринадесет дни), влязло е в сила на 20.04.2015г. С разпореждане от 
19.05.2015г. съдът е насрочил делото за 30.09.2015г., допуснал е изслушване 
на СТЕ и е назначил ВЛ, като е определил депозит, след внасяне на който да 
се уведоми ВЛ. В съдебен протокол, в който е вписана дата на съдебното 
заседание - 23.09.2015г. съдът е приключил съдебното дирене, дал е ход на 
устните състезания и е обявил, че ще се произнесе с решение. Решението е 
постановено на 10.08.2016г. (след повече от десет месеца), влязло е в сила 
на 08.09.2016г. и върху него са положени печати за издадени ИЛ, съгласно 
чл. 406, ал. 3 ГПК.

Гр. дело № 49823/2014г. е образувано на 12.09.2014г. по предявен 
установителен иск с правна квалификация чл. 415, ал. 1 ГПК, с цена на иска 
10000.00 евро. С разпореждане в з.з. от 24.09.2014г. е указано препис от ИМ с 
доказателства да се изпрати на ответника за отговор, на основание чл. 131 
ГПК. Ответната страна е уведомена на 07.10.2014г., а отговор на ИМ е 
депозиран по делото на 07.11.2014г. С определение по чл. 140, ал. 1 ГПК от 
21.11.2014. (след две седмици) съдът е докладвал ИМ, дал е указания и е 
насрочил делото в открито съдебно заседание за 04.03.2015г. С разпореждане 
в з.з. (без дата) съдията-докладчик поради отпуск по болест е пренасрочила 
с.з. за 20.05.2015г. Проведени са две с.з. по доказателствата - на 20.05.2015г. 
и на 23.09.2015г., когато е даден ход на устните състезания и съдът е обявил, 
че ще се произнесе с решение. Решението е постановено на 05.07.2016г. (след 
девет месеца), влязло е в сила на 05.09.2016г. и върху него е положен печат 
за издаден ИЛ, съгласно чл. 406, ал. 3 ГПК.

Гр. дело № 50631/2014г. е образувано на 17.09.2014г. по обективно и 
субективно съединени искове за установяване на дължима от ответника сума 
за топлинна енергия, с цена на иска 814.69 лв. С разпореждане от 29.03.2014г. 
ИМ е оставена без движение с указания за отстраняване на нередовности, 
изпълнени с молба от 08.10.2014г. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 
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09.10.2014г. е указано препис от ИМ да се изпрати на ответника за отговор. 
Ответната страна е уведомена на 21.10.2014г., а отговор на ИМ е депозиран 
по делото на 07.11.2014г. С определение по чл. 140 ГПК от 21.11.2014г. 
(след две седмици) е докладвана ИМ, приети са писмени доказателства, 
допусната е СТЕ с формулирани задачи, назначено е ВЛ и е определен 
размера на депозита, допусната е ССЕ с формулирани задачи, назначено е ВЛ 
и е определен размера на депозита, конституирано е 3-то лице - помагач на 
страната на ищеца, дадени са указания и е насрочено открито съдебно 
заседание за 04.03.2015г. С разпореждане в з.з. (без дата) съдията-докладчик 
поради отпуск по болест е отсрочил делото за друга дата - 20.05.2015г. 
Проведени са две съдебни заседания по доказателствата - на 20.05.2015г. и на 
16.09.2015г., когато е даден ход на устните състезания и съдът е обявил, че 
ще се произнесе с решение. Решението е постановено на 21.06.2016г. (след 
девет месеца). С разпореждане от 21.09.2016г. е върната подадената въззивна 
жалба като просрочена и разпореждането е влязло в сила на 13.10.2016г.

Информацията от извършената на 12.01.2017г. по срочните, книги на 71 
състав проверка на произволно избрани дела с най-големи просрочил при 
постановяване на съдебния акт / над 1 година/, е следната:

Гр. дело № 4023/2014г. - В о.с.з. на 03.06.2015 г. делото е разгледано от 
съдия Шанова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който на основание 
чл. 79, ал. 1 ЗЗД, във вр. с чл. 258 ЗЗД, във вр. с чл. 266, ал. 1 ЗЗД, 
ответниците са осъдени да заплатят солидарно сумата от 10 679.80 евро, 
представляваща неизплатено възнаграждение по договор за СМР, е 
постановен на 09.01.2017 г., една година, шест месеца и 5 дни след 
приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 43548/2014г. - В о.с.з. на 03.06.2015 г. делото е разгледано от 
съдия Шанова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е отхвърлен 
като неоснователен предявения иск с правна квалификация чл.49, във вр. с 
чл.265, ал. 1, пр. 2-ро ЗЗД, за заплащане на сумата от 10 000.00 лв. 
обезщетение за некачествено изпълнение, е постановен на 12.09.2016 г., една 
година, два месеца и 8 дни след приключване на устните състезания и 
изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 2004/2014г. - В о.с.з. на 30.09.2015г. делото е разгледано от 
съдия Шанова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който на основание 
чл. 55, ал. 1 ЗЗД ищецът е осъден да заплати сумата от 175.22 лв., получена 
без основание от ответника по договор за мобилна гласова услуга, е 
постановен на 10.01.2017 г., една година, три месеца и 9 дни след 
приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 24563/2013г. - В о.с.з. на 14.10.2015 г. делото е разгледано от 
съдия Шанова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който са отхвърлени 
обективно кумулативно съединени искове с правна квалификация чл. 344, ал. 
1 КТ, във вр. с. чл. 13, ал. 1, т. 1 от НСОРЗ, във вр. с чл. 128, т. 2 КТ и чл. 224, 
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ал. 1 КТ за обезщетение в размер на 463.89 лв., представляващо неизползван 
платен годишен отпуск, е постановен на 12.12.2016 г., една година и 27 дни 
след приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 18600/2013г. - В о.с.з. на 21.05.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Шанова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който са отхвърлени 
обективно кумулативно съединени искове с правна квалификация чл.92, ал. 1 
ЗЗД, във вр. с чл. 23 ЗЗД за сумите от 500.00 лв. и от 20 000.00 лв., 
представляващи неустойка за неизпълнение на задълженията по договор, е 
постановен на 27.07.2015 г., една година, един месец и 5 дни след 
приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок;

С оглед констатираната голяма забава при постановяване на съдебните 
актове на състава, на 12.01.2017г. бяха проверени допълнително по срочните 
книги и следните дела:

Гр. дело № 3209/2013г. - В о.с.з. на 21.10.2015 г. делото е разгледано от 
съдия Шанова и е обявено за решаване. При извършената на 12.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма, постановен съдебен акт - 
една година, един месец и 21 дни след приключване на устните състезания и 
изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за 
постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна 
разпечатка за движението му, според която данните по делото са следните: 
образувано е на 28.01.2013г. по предявени облигационни искове по гл. 8 
331 HIT и е разпределено на доклад на съдия Даниела Шанова. Проведени са 
седем закрити разпоредителни заседания и три о.с.з. - на 19.11.2014г., 
27.05.2015г. 21.10.2015г., когато е приключило съдебното дирене и съдът е 
обявил, че ще се произнесе с решение. В деловодната разпечатка за 
докладчик по делото е посочена съдия Десислава Попколева.

Гр. дело № 44829/2013г. - В о.с.з. на 21.10.2015 г. делото е разгледано от 
съдия Шанова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е отхвърлен 
предявения иск с правна квалификация чл. 55, ал. 1, във вр. с чл. 87, ал. 2 
ЗЗД, за връщане на сумата от 2000.00 лв., платена като възнаграждение по 
договор за консултантски услуги, е постановен на 06.01.2017 г., една година, 
един месец и 15 дни след приключване на устните състезания и изтичане 
на едномесечния срок;

Гр. дело № 29149/2014г. - В о.с.з. на 11.11.2015 г. делото е разгледано от 
съдия Шанова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който на основание 
чл. 79, ал. 1, във вр. с чл. 286 ЗЗД, ответникът е осъден да заплати сумата от 
2688.00 лв., представляваща неплатена част от възнаграждение за извършени 
от ищеца услуги по сключен договор, е постановен на 06.01.2017 г., една 
година и 25 дни след приключване на устните състезания и изтичане на 
едномесечния срок;

Гр. дело № 28728/2013г. - В о.с.з. на 02.12.2015 г. делото е разгледано от 
съдия Шанова и е обявено за решаване. При извършената на 12.01.2017г. 
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проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
една година и 8 дни след приключване на устните състезания и изтичане на 
едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за постановяване на 
съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна разпечатка за 
движението му, според която данните по делото са следните: образувано е на 
04.07.2013г. по предявен установителен иск по чл. 124 ГПК, чл. 415 и сл. 
ГПК и е разпределено на доклад на съдия Даниела Шанова. Проведени са три 
закрити разпоредителни заседания и четири о.с.з. - на 03.06.2014г., 
11.11.2014г., 08.07.2015г. и 02.12.2015г. когато е приключило съдебното 
дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение.

Гр. дело № 25378/2014г. - В о.с.з. на 28.10.2015 г. делото е разгледано от 
съдия Шанова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който са отхвърлени 
изцяло предявените по реда на чл. 422 ГПК обективно съединени 
установителни искове с правна квалификация чл. 220 КТ, за сумата от 935.58 
лв. - обезщетение за неспазен срок на предизвестие и чл. 203, ал. 2 КТ, за 
които суми е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, е постановен 
на 23.11.2016 г. единадесет месец и 25 дни след приключване на устните 
състезания и изтичане на едномесечния срок;

В отговор на писмо от ИВСС изх. № Ж-02-18/22.12.2016 г., с писмо на 
СРС изх. № 9000060/12.01.2017г., постъпило в ИВСС - вх.№ КЖ-02- 
18/16/13.01.2017г., са предоставени следните данни за съдия Шанова:

Причини за допуснатите просрочия на съдебните решения, наличие на 
здравословни или други лични проблеми за периода на проверката - от 
12.07.2011 г. /или от встъпването в длъжност на състава/- до 2016 г., 
включително: не са посочени.

Информация за времето, през което съдията е бил в законоустановен 
отпуск /по болест, платен, неплатен и пр./ за периода на проверката от 
12.07.2011 г. /или от встъпването в длъжност на състава/ - до 2016 г.:

През периода на проверката, според Приложение № 13.1, председателят 
на 71 състав е ползвала общо 639 дни законоустановен отпуск, от които 58 
дни отпуск по болест, за периода 30.05.2013г. - 10.01.2016г., 189 дни за 
бременност и раждане, за периода 12.04.2011г. - 11.01.2012г., 244 дни - 
отсъствие по майчинство и 148 платен годишен отпуск - за периода от 
23.12.2012г. до22.08.2016г.

Няма данни за образувано дисциплинарно производство или наложено 
дисциплинарно наказание за допуснати просрочия при постановяване на 
съдебните актове, за периода на проверката от 12.07.2011г. /или от 
встъпването в длъжност на състава/- до 2016г.

Няма данни за обжалване на отказ за образуване на дисциплинарно 
производство по смисъла на чл. 310, ал. 5, т. 2 ЗСВ за същото нарушение, 
както и данни за образувано наказателно производство по смисъла на чл. 
310, ал. 4 ЗСВ за същото нарушение.
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Обобщените данни, отразяващи натовареността на съдия Шанова - 71-ви 
състав от 2013г. до първото полугодие на 2016г., съобразно предоставената 
от административния ръководител на СРС справка, са както следва:

Даниела Шанова, 71 състав, II ГО
2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

* Висящи дела останали от предходен 
период на същия съдия 163 241 276 359
* Висящи дела от предходен период от 
друг съдия-докладчик на същия състав няма няма няма няма

Новообразувани дела 801 1016 1091 849

Свършени дела 729 981 1008 828
% свършени дела спрямо новите 
постъпления за съдията (нови дела към 
свършени)

91,01 96,56 92,39 97.53

Общо за разглеждане дела (нови и 
несвършени от минал период) 964 1257 1367 1208

% свършени дела спрямо всички 
постъпления за съдията (всички дела за 
разглеждане към свършени)

75,62 78,04 73,74 68.54

Общо постъпления за отделението по 
материя ГО 27 718 29 548 36 070 32 372

% постъпления за разглеждане от 
съдията спрямо всички в 
отделението

3,48 4,25 3,79 3.73

Общо свършени дела в отделението по 
материя ГО 27 638 31 117 34 540 31 453

% свършени дела от съдията спрямо 
всички в отделението 2,64 3,15 2,92 2.63

Фактическа и правна сложност на разгледаните дела на съдията за 
периода на проверката - 2011 г. - 2016г.:

Видно от проверените в хода на настоящата проверка граждански дела, 
съдия Шанова е разглеждала разпределените и дела, образувани по 
установителни искове с правна квалификация чл. 415, ал. 1 ГПК, обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 403 ГПК и чл. 45 ЗЗД, иск с 
правна квалификация чл. 208, ал. 1 КЗ (отм.), искове по чл. 79, ал. 1 ЗЗД, във 
вр. с чл. 258 ЗЗД, във вр. с чл. 266, ал. 1 ЗЗД, и др.

Съгласно представената подробна информация в Приложение № 1 - 
просрочени решения на състава, от общо 180 просрочени съдебни актове, 63 
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бр. са с „индекс 800“ - установителни искове за право/правоотношение; 
установителни искове за факти; установителни искове за нищожност на 
съдебно решение; искове за установяване съществуване на вземане по 
издадена заповед за изпълнение - чл. 124 ГПК, чл. 415 ГПК, чл. 422 ГПК, чл. 
424 ГПК, чл. 439 ГПК- в голямата част за консумирана и неплатена топлинна 
или електрическа енергия; 4 бр. са с „индекс 200“ - облигационни искове за 
права или правоотношения, породени или отнасящи се по договор, 
едностранна сделка, по реда на ЗЗД; 62 бр. с „индекс 210“ - искове по КЗ 
(отм.); 0 бр. с „индекс 300“ - вещни искове по реда на ЗС, ЗКИР, ЗСПЗЗ и др.

Качество на постановените съдебни актове според резултата от 
инстанционния контрол - резултати от върнати обжалвани граждански дела 
на съдията, за периода на проверката 2011 Г.-2016 г. :

Общо обжалвани решения за 2011г. - 30, за 2012г. - 24 бр., за 2013 г. - 
10 бр., за 2014г. - 28 бр., за 2015г. - 52 бр. и за 2016г. - 53 бр., от които:

- решения изцяло оставени в сила за 2011г. - 20 бр.; за 2012г. - 14 бр.; за 
2013г. - 18 бр.; за 2014г. - 19 бр.; за 2015г. - 32 бр.; за 2016г. - 31 бр.;
- изцяло отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново 
разглеждане - за 2011 г. - 2 бр., за 2012г. - 2 бр., за 2013г. - 0 бр., за 
2014г. - 4 бр., за 2015г. - 2 бр. и за 2016г. - 0 бр.;
- изцяло отменени или обезсилени поради невиновно поведение на съда 
- за 2011г. - 0 бр., за 2012г. - 1 бр., за 2013г. - 0 бр., за 2014г. - 0 бр., за 
2015г. - 1 бр. и за 2016 г. - 1 бр.;
- оставени в сила в една част. Отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или 
не за ново разглеждане в друга част - за 2011г. - 7 бр., за 2012г. - 7 бр., за 
2013г. - 2 бр., за 2014г. - 5 бр., за 2015г. - 6 бр. и за 2016г. - 2 бр.;
- оставени в сила в една част, отменени или обезсилени в друга част 
поради невиновно поведение на съда: за 2011г. - 1 бр., за 2012г. - 0 бр., 
за 2013г. - 0 бр., за 2014г. - 0 бр., за 2015г. - 6 бр. и за 2016г. - 11 бр.;
- отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на материалния 
или процесуалния закон, върнати или не за ново разглеждане в друга 
част; отменени или обезсилени в друга част - за периода 2011г. - 2014г. 
- 0 бр., за 2015г. - 1 бр. и за 2016г. - 0 бр.;
- оставени в сила в една част; отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или 
не за ново разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга 
част поради невиновно поведение на съда - за периода 2011г. - 2016г. - 0 
бр.
- потвърдени или недопуснати до касационно обжалване в една част. 
Отменени, обезсилени или нищожни в друга част. Отменени или 
обезсилени в трета част, по обективни причини - за периода 2015г. - 
2016г.-Обр.
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Данните за дежурствата на председателя на 71 състав и натовареността 
на заседателния график на съдията, за периода на проверката- 2011г.-2016г. 
съгласно Приложение № 5 са следните:

1. Дежурства в междинна архива за 2012 г. са 4 бр. - през м. март, м. 
юни, м. септември и м. ноември ; за 2013 г. няма данни; за 2014 г. - 4 бр. - 
през три месеца; за 2015г. - 4 бр. през три месеца и за 2016г. - няма данни.

За периода на 2011г. и 2013г. не е предоставена писмени данни, а по 
информация на ръководството на гражданските отделения, съдиите са давали 
дежурство в междинна архива, по същия ред и със същата честота. Съгласно 
заповед № АС-226/12.11.2015г., от месец декември 2015г. не са давани 
дежурства в междинна архива по този ред.

2. Дежурства за произнасяне на молби за допускане на обезпечения на 
бъдещи искове и по молби за разкриване на банкови тайни, по години както 
следва:

- за 2014г. - пет седмични дежурства през два и три месеца;
- за 2015г. - четири седмични дежурства през два и три месеца;
- за 2016г. - пет седмични дежурства през два и три месеца.

3. Натовареност на заседателния график
Проведените съдебни заседания и разгледаните дела 71 състав, ГО, СРС за 

периода от 12.07.2011 г. до 31.08.2016 г.:
Месец Брой открити с.з. / година

2016
Брой разгледани дела в о.с.з./год.

2011- 2012- 2013-2014- 2015- 2011-2012- 2013- 2014- 2015- 2016

януари 3 2 2 - - 28 28 2
февруари _ _ 4 3 1 - - 60 40 13
март - - 5 3 5 - - 57 38 65
април - 4 6 4 - - 60 61 41
май 3 3 3 3 - 44 43 40 38
юни 4 3 3 5 - 43 48 37 65
юли 3 4 3 3 - 29 42 37 29
август 0 0 0 0 - 0 0 0 0
септември 3 2 3 2 - 31 21 37 27
октомври 4 5 5 5 - 55 63 44 59
ноември 4 4 4 5 - 39 46 52 66
декември 2 3 2 1 - 29 38 16 16
Общо за 
периода

23 40 37 36 - 270 506 430 421

Поощрения и/или наказания, прилагане на мярката по чл. 327 ЗСВ на 
съдията, за периода на проверката - 2011 г. - 2016 г. - няма такива

Действия за преодоляване на констатираните нарушения за съдията, за 
периода на проверката 2011 г. - 2016 г.-
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На основание чл. 80, ал.1,т.1 ЗСВ, председателят на СРС е издал заповед 
№ АС-68/24.03.2016г., с която е разпоредено на ръководителя на И-ро ГО при 
СРС да спре разпределянето на нови дела на 71-ти състав, с изключение на 
производствата по реда на чл. 422 ГПК.

Данни за ангажираността в изпълнението на други служебни задачи 
извън основната дейност на СРС- за съдията, за периода на проверката 2011 
г. -2016г.-

Посочена е работата с няколко стажант-юристи по няколко часа 
седмично, както и заместване на други съдии по дежурства.

Данни за обективното състояние на съответния орган на съдебната власт

Според предоставената информация, данните за периода м. 04.2016г. - 
м. 12.2016 г. от Системата за индивидуална натовареност на съдиите (СИНС) 
са следните:

Обща натовареност на гражданските съдии в СРС - 179.47;
Индивидуалната натовареност на съдия Даниела Шанова - 206;
Обща и индивидуална натовареност спрямо отделението по материя
206 натовареност на съдия Даниела Шанова към 159.75 натовареност на 

II ГО.

В края на проверката бе представена актуална информация за 
просрочените, непостановени съдебни решения /дела обявени за решаване, 
по които към 10.01.2017 г. няма съдебно решение след изтичане на законовия 
срок/.

Общ брой просрочени решения без постановен съдебен акт на съдия 
Даниела Шанова към 10.01.2017 г. - 17 бр.

Обобщените данни за просрочените съдебни решения по дела, обявени 
за решаване преди 31.08.2016г., по които няма постановен акт към 
10.01.2017г. - 136 броя, са както следва:

- Забава от 121 до 180 дни (до 9 месеца) - 7 бр.
- Забава от 181 до 360 дни (до 1 година) - 8 бр.
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 2 бр.

Приложение: справка на СРС изх. № 4396/16.01.2017 г. и справка в 
табличен вид с просрочените дела на състава - приложение към писмо вх. № 
КЖ-02-18/16/13.01.2017г. по описа на ИВСС.

СЪДИЯ ЕМИЛИЯН ЛЮБЕНОВ ЛАКОВ с ранг „съдия в ОС“ е 
встъпил в длъжност районен съдия на 19.03.2007г. Председател е на 73-ти 
състав считано от 23.09.20Юг.
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За нуждите на проверката и на основание чл. 59 от ЗСВ бе изискана и 
предоставена информация с писмо на СРС изх. № 9002132/25.11.2016г., 
допълнена и коригирана /за 73 състав/ с писмо изх. № 105267/06.12.2016 г., 
съдържащи актуални данни, обобщени в табличен вид - Приложение № 1 - 
просрочени съдебни актове от 12.07.2011г. до 16.08.2016 г. и Приложение № 
2 - просрочени съдебни актове от 16.08.2017г. до 17.11.2016 г.

Посочената в таблиците забава в календарни дни по чл.235, ал.5 от ГПК 
е изчислена към датата на постановяване на съдебния акт, а където такъв 
липсва - към определената дата.

По години информацията е както следва:
От 12.07.2011г. до 31.12.2011 г.
Общ брой обявени за решаване дела - 102 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 18 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 84 бр.
За 2012 г.
Общ брой обявени за решаване дела - 368 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 91 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 277 бр.
За 2013 г.
Общ брой обявени за решаване дела - 365 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 80 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 285 бр.
За 2014 г.
Общ брой обявени за решаване дела - 241 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 87 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 154 бр.
За 2015 г.
Общ брой обявени за решаване дела - 231 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 98 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 133 бр.
Обявени за решаване до 17.11.16 г.
Общ брой обявени за решаване дела - 181 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 89 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 92 бр.
В периода 16.08.2016 г. - 17.11.2016 г. са постановени общо 42 бр. 

съдебни актове, подробно описани в Приложение № 2 /73 състав/.
Според обобщената информация от 15.12.2016г., изготвена от СРС, 

данните от приложение № 1 и приложение № 2 за съдия Емилиян Лаков са 
следните:

А . Дела с постановен съдебен акт за периода до 16.08.2016г. 
(Приложение №1):

- Забава от 1 ден до 180 дни - 496 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 125 бр.
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- Забава над 361 дни - 264 бр.
Б. Дела без постановен съдебен акт към 16.08.2016 г. (Приложение №1):
- Забава от 1 ден до 180 дни - 25 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 16 бр.
- Забава над 361 дни - 57 бр.
В. Дела с постановен съдебен акт за периода 16.08.2016г. - 17.11.2016г. 

(Приложение №2):
- Забава от 1 ден до 180 дни - 8 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 11 бр.
- Забава над 361 дни - 23 бр.
Информацията за просрочените съдебни решения над 1 година по 

състави, съобразно Приложение №1 (12.07.2011 - 16.08.2016 г.) и
Приложение №2 (16.08.2016 - 17.11.2016 г.), по справка изх. № 
2189/09.01.2017 г. на СРС, за съдия Емилиян Лаков - 73 състав е следната:

А. Дела с постановен съдебен акт за периода (Приложение №1):
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 69 бр.
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 61 бр.
- Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 43 бр.
- Забава от 631 до 720 дни (до 2 години) - 28 бр.
- Забава от 721 до 810 дни (до 2 години и 3 месеца) - 23 бр.
- Забава от 811 до 900 дни (до 2 години и 6 месеца) - 7 бр.
- Забава от 901 до 990 дни (до 2 години и 9 месеца) - 20 бр. .
- Забава от 991 до 1080 дни (до 3 години) - 8 бр.
- Забава от 1081 до 1170 дни (до 3 години и 3 месеца) - 4 бр.
- Забава от 1171 до 1260 дни (до 3 години и 6 месеца) - 1 бр.
Б. Дела без постановен съдебен акт към 16.08.2016 г. (Приложение №1):
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 18 бр.
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 14 бр.
- Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 1 бр.
- Забава от 631 до 720 дни (до 2 години) - 2 бр.
- Забава от 721 до 810 дни (до 2 години и 3 месеца) - 2 бр.
- Забава от 811 до 900 дни (до 2 години и 6 месеца) - 2 бр.
- Забава от 901 до 990 дни (до 2 години и 9 месеца) - 5 бр.
- Забава от 991 до 1080 дни (до 3 години) - 5 бр.
- Забава от 1081 до 1170 дни (до 3 години и 3 месеца) - 5 бр.
- Забава от 1171 до 1260 дни (до 3 години и 6 месеца) - 3 бр.

В. Дела с постановен съдебен акт за периода (Приложение №2):
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 4 бр.
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 8 бр.
- Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 2 бр.
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- Забава от 901 до 990 дни (до 2 години и 6 месеца) - 1 бр.
- Забава от 991 до 1080 дни (до 3 години) - 2 бр.
- Забава от 1081 до 1170 дни (до 3 години и 3 месеца) - 3 бр.
- Забава от 1171 до 1260 дни (до 3 години и 6 месеца) - 3 бр.

По отношение на постъпили и свършени частни граждански дела в 
закрити съдебни заседания, данните предоставени от СРС през посочените 
години, на доклад на съдия Емилиян Лаков са както следва:

2011г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 7 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 730 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 541бр.
2012г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 196 бр.
Постъпили ч.гр.д.-681 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 778 бр.
2013г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 99 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 584 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 443 бр.
2014г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 240 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 712 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 810 бр.
2015г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 142 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 815 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 468 бр.
До 30.06.2016г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 489 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 310 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 127 бр.

От гражданските дела с просрочени съдебни актове, бяха проверени 
следните дела на доклад на съдия Емилиян Лаков:

Гр. дело № 23418/2014г. е образувано на 30.04.2014г. по установителен 
иск с правна квалификация чл. 415, ал. 1 ГПК, с цена на иска 3840.80 лв. С 
определение в з.з. от 23.05.2014г. е указано препис от ИМ с доказателства да 
се изпрати на ответника за отговор, на основание чл. 131 ГПК, а с 
разпореждане от 26.05.2014г. на ищеца са дадени указания за представяне на 
доказателства за платена ДТ. Ответната страна е уведомена на 01.06.2014г., а 
отговор на ИМ е депозиран по делото на 01.07.2014г. С определение по чл. 
140, ал. 1 ГПК от 29.10.2014г. (след три месеца) съдът е конституирал трето 
лице - помагач на ищеца, приканил е страните към спогодба, допуснал е 
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представените от страните писмени доказателства, допуснал е СТЕ с 
формулирани задачи, определил е ВЛ и размера на депозита, допуснал е ССЕ 
с формулирани задачи, определил е ВЛ и размера на депозита, изготвил е 
проект на доклад на делото, дал е указания и е насрочил открито съдебно 
заседание за 06.03.2015г., когато е даден ход по същество и съдът е обявил, 
че ще се произнесе с решение. Решението е постановено на 02.08.2016г. (след 
повече от една година и четири месеца). На 20.09.2016г. са депозирани две 
въззивни жалби от ответниците и молба от ищеца за издаване на 
изпълнителен лист за присъдените разноски. Към момента на проверката 
няма данни жалбите и молбата да са администрирани.

Гр. дело № 65734/2014г. е образувано на 0Е12.2014г. по обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 
КТ. С разпореждане в з.з. от 06.02.2015г. е указано препис от ИМ с 
доказателства да се изпрати на ответника за отговор, на основание чл. 131 
ГПК. Ответната страна е уведомена на 18.02.2015г., а отговор на ИМ е 
депозиран по делото на 12.03.2015г. С определение по чл. 140, ал. 1 ГПК от 
07.05.2015г. (след близо два месеца) съдът е приканил страните към 
спогодба, допуснал е ССЕ с формулирани задачи, определил е ВЛ и размера 
на депозита, дал е указания и е насрочил делото в открито съдебно заседание 
за 11.05.2015г. Проведени са две съдебни заседания по доказателствата - на 
11.05.2015г. и на 26.06.2015г., когато е даден ход на устните състезания и 
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение. Решението е постановено на 
29.07.2016г. (след една година и един месец). На 08.03.2016г. от ищеца е 
депозирана молба за определяне на срок при бавност, а на 23.08.2016г. 
същият е подал въззивна жалба. Към момента на проверката няма данни 
жалбата и молбата да са администрирани.

Гр. дело № 41952/2013г. е образувано на 07.10.2013г. по обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 128, ал. 1 КТ, чл. 224, ал. 1 КТ и 
чл. 262, ал. 1 КТ. С определение в з.з. от 04.11.201 Зг. е указано препис от ИМ 
с доказателства да се изпрати на ответника за отговор, на основание чл. 131 
ГПК. Ответната страна е уведомена на 12.11.2013г., а отговор на ИМ е 
депозиран по делото на 12.12.2013г. С определение по чл. 140, ал. 1 ГПК от 
04.06.2014г. (след пет месеца) съдът е приканил страните към спогодба, 
допуснал е представените писмени доказателства, допуснал е ССЕ с 
формулирани задачи, определил е ВЛ и размера на депозита, дал е указания и 
е насрочил делото в открито съдебно заседание за 04.06.2014г. Проведени са 
две съдебни заседания по доказателствата - на 04.06.2014г. и на 03.10.2014г., 
когато е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение. Решението е постановено на 12.01.2016г. (след една година и три 
месеца), влязло е в сила на 31.03.2016г. и върху него е положен печат за 
издаване на ИЛ, съгласно чл. 406, ал. 3 ГПК.

Гр. дело № 42566/2013г. е образувано на 01.10.2013г. по отрицателен 
установителен иск с правна квалификация чл. 124 ГПК. С разпореждане в з.з. 
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от 05.12.2013г. на ищеца са дадени указания, а с определиние от същия ден е 
указано препис от ИМ с доказателства да се изпрати на ответника за отговор, 
на основание чл. 131 ГПК. Ответната страна е уведомена на 16.12.2013г., а 
отговор на ИМ е депозиран по делото на 15.01.2014г. С определение по чл. 
140, ал. 1 ГПК от 05.06.2014г. (след пет месеца) съдът е приканил страните 
към спогодба, допуснал е представените от тях писмени доказателства, 
допуснал е събирането на гласни доказателства чрез разпит на свидетели при 
условията на довеждане, дал е указания и е насрочил делото в открито 
съдебно заседание за 08.07.2014г., когато е даден ход по същество и съдът е 
обявил, че ще се произнесе с решение. Решението е постановено на 
12.01.2016г. (след една година и шест месеца), влязло е в сила на 
09.02.2016г. и върху него е положен печат за издаване на ИЛ, съгласно чл. 
406, ал. 3 ГПК.

Гр. дело № 42935/2013г. е образувано на 16.10.2013г. по обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 179, ал. 1 ЗЗД, чл. 92, ал. 1 ЗЗД 
и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, с цена на иска 13388.13 лв. С определение в з.з. от 
О5.12.2О13г. е указано препис от ИМ с, доказателства да се изпрати на 
ответника за отговор, на основание чл. 131 ГПК. Ответната страна е 
уведомена на 15.01.2014г., а отговор на ИМ е депозиран по делото на 
14.02.2014г. С определение по чл. 140, ал. 1 ГПК от 23.06.2014г. (след 
четири месеца) съдът е приканил страните към спогодба, допуснал е 
представените писмени доказателства и е насрочил делото в открито съдебно 
заседание за 21.11.2014г., когато е даден ход по същество и съдът е обявил, 
че ще се произнесе с решение. Решението е постановено на 08.01.2016г. (след 
повече от една година и един месец) и е влязло в сила на 04.02.2016г.

Информацията от извършената на 12.01.2017г. по срочните книги на 73 
състав проверка на произволно избрани дела с най-големи просрочия при 
постановяване на съдебния акт / над 3 години и 6 месеца/, е следната:

Гр. дело № 15896/2011г. - В о.с.з. на 11.02.2013 г. делото е разгледано от 
съдия Лаков и е обявено за решаване. При извършената на 12.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
три години и десет месеца след приключване на устните състезания и 
изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за 
постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна 
разпечатка за движението му, според която данните по делото са следните: 
образувано е на 15.04.2011г. по предявени облигационни искове гл. 8 ЗЗППТ 
и е разпределено на доклад на съдия Емилиян Лаков. Проведени са едно 
закрито разпоредително заседание на 05.05.2011г. и шест о.с.з. - на 
04.11.2011г., 27.02.2012г., 14.05.2012г., 05.10.2012г., 18.12.2012г. и на 
11.02.2013г. когато е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще 
се произнесе с решение.
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Гр. дело № 24128/2010г. - В о.с.з. на 15.03.2013 г. делото е разгледано от 
съдия Лаков и е обявено за решаване. При извършената на 12.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
три години, осем месеца и 27 дни след приключване на устните състезания 
и изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за 
постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна 
разпечатка за движението му, според която данните по делото са следните: 
образувано е на 28.05.20Юг. по предявен установителен иск по чл. 124 ГПК, 
чл. 415 и сл. ГПК и е разпределено на доклад на съдия Емилиян Лаков. 
Проведени са пет закрити разпоредителни заседания и шест о.с.з. - на 
04.11.2011г., 24.02.2012г., 14.05.2012г., 05.10.2012г., 01.02.2013г. и
15.03.2013г., когато е приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще 
се произнесе с решение. В деловодната разпечатка по делото за съдия- 
докладчик са посочени Даниела Шанова и Анна Ненова.

Гр. дело № 47879/2010г. - В о.с.з. на 12.04.2013г. делото е разгледано от 
съдия Лаков и е обявено за решаване. При извършената на 12.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи,, че няма постановен съдебен акт 
три години, седем месеца и 30 дни след приключване на устните състезания 
и изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за 
постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна 
разпечатка за движението му, според която данните по делото са следните: 
образувано е на 05.10.2010г. по предявени облигационни искове по гл. 8 
3311ПТ и е разпределено на доклад на съдия Емилиян Лаков. Проведени са 
три закрити разпоредителни заседания и пет о.с.з. - на 04.05.2012г., 
28.09.2012г., 09.11.2012г., 18.12.2012г., 11.02.2013г. и 12.04.2013г., когато е 
приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение. В деловодната разпечатка по делото за съдия-докладчик са 
посочени Емилиян Лаков и Анна Ненова.

Гр. дело № 12730/2012г. - В о.с.з. на 20.05.2013 г. делото е разгледано от 
съдия Лаков и е обявено за решаване. При извършената на 12.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
три години, шест месеца и 22 дни след приключване на устните състезания 
и изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за 
постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна 
разпечатка за движението му, според която данните по делото са следните: 
образувано е на 15.03.2012г. по предявен установителен иск по чл. 124 ГПК, 
чл. 415 и сл. ГПК и е разпределено на доклад на съдия Емилиян Лаков. 
Проведени са едно закрито разпоредително заседание на 30.03.2012г. и 
четири о.с.з. - на 06.11.2012г., 14.12.2012г., 15.02.2013г. и 20.05.2013, когато е 
приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение. В деловодната разпечатка по делото за съдия-докладчик е посочена 
Анна Ненова.
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Гр. дело № 25608/2010г. - В о.с.з. на 31.05.2013 г. делото е разгледано от 
съдия Лаков и е обявено за решаване. При извършената на 12.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
три години, шест месеца и 11 дни след приключване на устните състезания 
и изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за 
постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна 
разпечатка за движението му, според която данните по делото са следните: 
образувано е на 07.06.20Юг. по предявен установителен иск по чл. 124 ГПК, 
чл. 415 и сл. ГПК и е разпределено на доклад на съдия Емилиян Лаков. 
Проведени са едно закрито разпоредително заседание на 05.01.2011г. и осем 
о.с.з. - на 20.02.2012г., 07.05.2012г., 18.06.2012г„ О1.Ю.2О12г., 19.11.2012г., 
18.12.2012г., 11.03.2013г. и 31.05.2013г., когато е приключило съдебното 
дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение. В деловодната 
разпечатка по делото за съдия-докладчик са посочени Даниела Шанова и 
Анна Ненова.

С оглед констатираната прекомерно голяма забава при постановяване на 
съдебните актове на състава, на 12.01.2017г. бяха проверени допълнително 
по срочните книги и следните дела:

Гр. дело № 23883/2012г. - В о.с.з. на 31.05.2013 г. делото е разгледано от 
съдия Лаков и е обявено за решаване. При извършената на 12.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
три години, шест месеца и 11 дни след приключване на устните състезания 
и изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за 
постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна 
разпечатка за движението му, според която данните по делото са следните: 
образувано е на 16.05.2012г. по предявен установителен иск по чл. 124 ГПК, 
чл. 415 и сл. ГПК и е разпределено на доклад на съдия Емилиян Лаков. 
Проведени са едно закрито разпоредително заседание на 26.06.2012г. и две 
о.с.з. - на 08.03.2013г. и 31.05.2013г., когато е приключило съдебното дирене 
и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение. В деловодната разпечатка по 
делото за съдия-докладчик е посочена Анна Ненова.

Гр. дело № 49784/2009г. - В о.с.з. на 26.06.2013 г. делото е разгледано от 
съдия Лаков и е обявено за решаване. При извършената на 12.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
три години, пет месеца и 16 дни след приключване на устните състезания и 
изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за 
постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна 
разпечатка за движението му, според която данните по делото са следните: 
образувано е на 06.11.2009г. по иск за делба и е разпределено на доклад на 
съдия Емилиян Лаков. Проведени са две закрити разпоредителни заседания и 
петнадесет о.с.з., като през 20 Юг. - едно съдебно заседание, през 2011г. - 
шест съдебни заседания, през 2012г. - шест съдебни заседания и през 2013г. 
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о.с.з. - на 11.03.201 Зг., 31.05.201 Зг. и 26.06.201 Зг., когато е приключило 
съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение. В 
деловодната разпечатка по делото за съдия-докладчик са посочени Даниела 
Шанова и Анна Ненова.

Гр. дело № 56364/2011г. - В о.с.з. на 08.04.2013 г. делото е разгледано от 
съдия Лаков и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е допуснато 
извършване на делба на НИ в гр. София между трима съсобственици, е 
постановен на 01.09.2016 г., три години, три месеца и 23 дни след 
приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 2291/2012г. - В о.с.з. на 27.05.2013 г. делото е разгледано от 
съдия Лаков и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който на основание 
чл. 422, ал. 1 ГПК, чл. 149 ЗЕ, във вр. с чл. 79, ал. 1 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД е 
признато за установено задължение на ответника към топлоснабдителното 
дружество, е постановен на 10.09.2016 г., три години, два месеца и 13 дни 
след приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 24509/2012г. - В о.с.з. на 27.05.2013 г. делото е разгледано от 
съдия Лаков и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който на основание 
чл. 422, ал. 1 ГПК, чл. 213, ал. 1 КЗ (отм.) и чл. 86, ал. 1 ЗЗД е признато за 
установено задължение на застрахователя към ищеца, е постановен на 
10.09.2016 г., три години, два месеца и 13 дни след приключване на устните 
състезания и изтичане на едномесечния срок;

В отговор на писмо от ИВСС изх. № Ж-02-18/22.12.2016 г., с писмо на 
СРС изх. № 9000060/12.01.2017г., постъпило в ИВСС - вх.№ КЖ-02- 
18/16/13.01.2017г., са предоставени следните данни за съдия Лаков:

Причини за допуснатите просрочил на съдебните решения, наличие на 
здравословни или други лични проблеми за периода на проверката - от 
12.07.2011 г. /или от встъпването в длъжност на състава/- до 2016 г.:

Посочени са: свръхнатовареност на 73-ти състав през проверявания 
период с посочен брой постановени решения, който брой „превъзхожда 
много от съдиите със стотици решения”, както и, че съставът не е спиран- 
разпределяни са дела при 100 % натовареност и не са преразпределяни дела 
от 73-ти на други състави или на други съдии. Отделно се сочи честа смяна 
на съдебни секретари и петима съдебни деловодители, довело до затруднения 
и забавяне работата на състава. Отбелязано е, че причините са посочени от 
съдия Лалов.

Информация за времето, през което съдията е бил в законоустановен 
отпуск /по болест, платен, неплатен и пр./ за периода на проверката от 
12.07.2011 г./или от встъпването в длъжност на състава/ - до 2016 г.:

През периода на проверката, според Приложение № 14.1, съдия Лаков е 
ползвал общо 83 дни законоустановен отпуск. От тях 9 дни е отсъствал по 
болест, за периода 20.02.2012г. - 24.03.2016г., 2 дни е ползвал други отпуски 
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и за останалите общо 72 дни, председателят на 73 състав е ползвал годишен 
отпуск - за периода от 31.07.2012г. до 26.09.2016г.

Данни за образувано дисциплинарно производство или наложено 
дисциплинарно наказание за допуснати просрочил при постановяване на 
съдебните актове, за периода на проверката от 12.07.2011г. /или от 
встъпването в длъжност на състава/- до 2016г. Сочи се, че по предложение на 
предходния председателя на СРС - съдия Красимир Влахов са били 
образувани 3 дисциплинарни производства, приключили с влезли в сила 
съдебни актове на 5-членни състави на ВАС, с които са отменени наложените 
от ВСС дисциплинарни наказания.

Няма данни за обжалване на отказ за образуване на дисциплинарно 
производство по смисъла на чл. 310, ал. 5, т. 2 ЗСВ за същото нарушение, 
както и данни за образувано наказателно производство по смисъла на чл. 
310, ал. 4 ЗСВ за същото нарушение.

Натовареността на съдия Лаков за 2012г. е както следва:
Останали несвършени дела от предходен период на съдията - 591 бр.; 

новообразувани дела на съдията - 1095 бр.; свършени дела на съдията 1208 
бр.; процент свършени дела спрямо новите постъпления на съдията 110.32 %; 
общо дела за разглеждане 1686 бр.; процент свършени дела спрямо всички 
постъпления на съдията 71.64 %; общо постъпления за отделението 31503 
бр.; процент постъпления за разглеждане от съдията спрямо всички в 
отделението 5.35 %; общо свършени дела в отделението 29897 бр.; процент 
свършени дела от съдията спрямо всички в отделението 4.04 %; общ брой 
дела за разглеждане в отделението 41222 бр.

Обобщените данни, отразяващи натовареността на съдия Лаков - 73-ти 
състав от 2013г. до първото полугодие на 2016г., съобразно предоставената 
от административния ръководител на СРС справка, са както следва:

Емилиян Лаков, 73 състав, II ГО
2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

* Висящи дела останали от предходен 
период на същия съдия 526 668 591 620
* Висящи дела от предходен период от 
друг съдия-докладчик на същия състав няма няма няма няма

Новообразувани дела 969 1005 1117 865
Свършени дела 872 1082 1088 934
% свършени дела спрямо новите 
постъпления за съдията (нови дела към 
свършени)

89,99 107,66 97,40 107.98
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Общо за разглеждане дела (нови и 
несвършени от минал период) 1495 1673 1708 1485

% свършени дела спрямо всички 
постъпления за съдията (всички дела за 
разглеждане към свършени)

58,33 64,67 63,70 62.90

Общо постъпления за отделението по 
материя ГО 27 718 29 548 36 070 32 372

% постъпления за разглеждане от 
съдията спрямо всички в 
отделението

5,39 5,66 4,74 4.59

Общо свършени дела в отделението по 
материя ГО 27 638 31 117 34 540 31 453

% свършени дела от съдията спрямо 
всички в отделението 3,16 3,48 3,15 2.97

Фактическа и правна сложност на разгледаните дела на съдията за 
периода на проверката - 2011 г. - 2016г.

Видно от проверените в хода на настоящата проверка граждански дела, 
съдия Лаков е разглеждал разпределените му дела, образувани по искове е 
правна квалификация чл. 415, ал. 1 ГПК, искове с правна квалификация чл. 
344, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 КТ, обективно съединени искове с правна 
квалификация чл. 128, ал. 1 КТ, чл. 224, ал. 1 КТ и чл. 262, ал. 1 КТ, 
отрицателни установителни искове, обективно съединени искове с правна 
квалификация чл. 179, ал. 1 ЗЗД, чл. 92, ал. 1 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД с правна 
квалификация чл. 124 ГПК, облигационни искове по гл. 8 3311ПТ и др.

Съгласно представената подробна информация в Приложение № 1 - 
просрочени решения на състава, от общо 983 просрочени съдебни актове, 367 
бр. са с „индекс 800“ - установителни искове за право/правоотношение; 
установителни искове за факти; установителни искове за нищожност на 
съдебно решение; искове за установяване съществуване на вземане по 
издадена заповед за изпълнение - чл. 124 ГПК, чл. 415 ГПК, чл. 422 ГПК, чл. 
424 ГПК, чл. 439 ГПК- в голямата част за консумирана и неплатена топлинна 
или електрическа енергия; 46 бр. са с „индекс 200“ - облигационни искове за 
права или правоотношения, породени или отнасящи се по договор, 
едностранна сделка, по реда на ЗЗД; 410 бр. с „индекс 210“ - искове по КЗ 
(отм.); 5 бр. с „индекс 300“ - вещни искове по реда на ЗС, ЗКИР, ЗСПЗЗ и др.

Качество на постановените съдебни актове според резултата от 
инстанционния контрол - резултати от върнати обжалвани граждански дела 
на съдията, за периода на проверката 2011 г.- 2016 г. :

Общо обжалвани решения за 2011г. - 1, за 2012г. - 21 бр., за 2013 г. - 55 
бр., за 2014г. - 64 бр., за 2015г. - 43 бр. и за 2016г. - 56 бр. от които:

- решения изцяло оставени в сила за 2011г. - 1 бр.; за 2012г. - 17 бр.; за 
2013г. - 40 бр.; за 2014г. -42 бр.; за 2015г. - 30 бр. и за 2016г. - 41 бр.;
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- изцяло отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново разглеждане - 
за 2011 г. - 0 бр., за 2012г. - 3 бр., за 2013г. - 5 бр., за 2014г. - 11 бр., за 
2015г. - 1 бр. и за 2016г. - 0 бр. ;

- изцяло отменени или обезсилени поради невиновно поведение на съда - 
за периода 2011г. - 2016г. - 0 бр.;

- оставени в сила в една част. Отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или не 
за ново разглеждане в друга част - за 2011г. - 0 бр., за 2012г. - 1 бр., за 2013г. 
- 9 бр., за 2014г. - 11 бр.; за 2015г. - 7 бр. и за 2016г. - 1 бр.;

- оставени в сила в една част, отменени или обезсилени в друга част 
поради невиновно поведение на съда: за 2011г. - 0 бр., за 2012г. - 0 бр., за 
2013г. - 1 бр., за 2014г. - 0 бр.; за 2015г. - 2 бр. и за 2016г. - 9 бр.;

- отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на материалния 
или процесуалния закон, върнати или не за ново разглеждане в друга част; 
отменени или обезсилени в друга част - за периода 2011г. - - 2016г. - 0 бр.;

- оставени в сила в една част; отменени, обезсилени или нищожни поради 
нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново 
разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга част поради 
невиновно поведение на съда - за периода 2011г. - 2014г. - 0 бр., за 2015г. - 1 
бр. и за 2016г. - 0 бр.

-потвърдени или недопуснати до касационно обжалване в една част. 
Отменени, обезсилени или нищожни в друга част. Отменени или обезсилени 
в трета част, по обективни причини - за периода 2011г. - 2014г. - Няма 
данни; за 2015г. - 0 бр. и за 2016г. - 0 бр.

Данните за дежурствата на председателя на 73 състав - съдия Лаков и 
натовареността на заседателния график на съдията, за периода на проверката- 
2011г.-2016г. съгласно Приложение № 5 са следните:

1. Дежурства в междинна архива за 2012 г. са 4 бр. - през м. март, м. 
юни, м. септември и м. декември; за 2013 г. няма данни; за 2014 г. - 4 бр. - 
през три месеца; за 2015г. - 4 бр. през три месеца и за 2016г. - няма данни.

За периода на 2011г. и 2013г. не са предоставени писмени данни, а по 
информация на ръководството на гражданските отделения, съдиите са давали 
дежурство в междинна архива, по същия ред и със същата честота. Съгласно 
заповед № АС-226/12.11.2015г., от месец декември 2015г. не са давани 
дежурства в междинна архива по този ред.

2. Дежурства за произнасяне на молби за допускане на обезпечения на 
бъдещи искове и по молби за разкриване на банкови тайни, по години както 
следва:

за 2014г. - четири седмични дежурства през три месеца;
за 2015г. - четири седмични дежурства през два и три месеца;
за 2016г. - пет седмични дежурства през два и три месеца.
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3. Натовареност на заседателния график
Проведените съдебни заседания и разгледаните дела от 73 състав, ГО, 

СРС за периода от 12.07.2011 г. до 31.08.2016 г.:
Месец Брой открити с.з. / година Брой разгледани дела в о.с.з./год.

2011- 2012- 2013-2014- 2015-2016 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016

януари - 2 2 2 1 2 - 6 39 20 1 13
февруари - 5 6 7 7 9 - 61 89 67 72 99
Март - 9 10 7 7 6 - 106 120 121 73 51
Април - 6 7 3 1 9 - 92 111 33 14 76
Май - 6 4 0 6 3 - 92 75 0 65 32
Юни - 9 9 9 9 6 - 172 140 158 111 62
Юли 0 1 5 3 0 1 0 27 70 50 0 1
август 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
септември 1 2 1 0 1 1 22 38 29 0 11 8
октомври 8 9 8 9 9 9 162 181 96 74 104 89
ноември 7 8 9 9 9 8 131 88 118 60 94 62
декември 0 7 4 5 3 5 - .0. 123 64 73 35 51 ■
Общо за 
периода

16 64 65 54 53 59 315 986 951 656 580 544

Поощрения и/или наказания, прилагане на мярката по чл. 327 ЗСВ на 
съдията, за периода на проверката 2011 г. - 2016 г. - няма такива.

Действия за преодоляване на констатираните нарушения за съдията, за 
периода на проверката - 2011 г. - 2016 г. - няма такива.

Данни за ангажираността в изпълнението на други служебни задачи 
извън основната дейност на СРС- за съдията, за периода на проверката 2011 
г. - 2016 г.:

Съдия Лаков е посочил участие в програмата „Децата и съдът“ и в 
Стажантска програма Fulbright.

Данни за обективното състояние на съответния орган на съдебната власт

Според предоставената информация, данните за периода м. 04.2016г. - 
м. 12.2016 г. от Системата за индивидуална натовареност на съдиите (СИНС) 
са следните:

Обща натовареност на гражданските съдии в СРС - 179.47;
Индивидуалната натовареност на съдия Емилиян Лаков — 202.14;
Обща и индивидуална натовареност спрямо отделението по материя
20 2.14 натовареност на съдия Емилиян Лаков към 159.75 натовареност 

на II ГО.

В края на проверката бе представена актуална информация за 
просрочените, непостановени съдебни решения /дела обявени за решаване, 
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по които към 10.01.2017 г. няма съдебно решение след изтичане на 
законовия срок/.

Общ брой просрочени решения без постановен съдебен акт на съдия 
Емилиян Лаков към 10.01.2017 г. - 91 бр.

Обобщените данни за просрочените съдебни решения по дела, обявени 
за решаване преди 31.08.2016г., по които няма постановен акт към 
10.01.2017г. - 91 броя, са както следва:

- Забава от 121 до 180 дни (до 9 месеца) - 2 бр.
- Забава от 181 до 360 дни (до 1 година) - 19 бр.
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 14 бр.
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 1 бр.
- Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 20 бр.
- Забава от 631 до 720 дни (до 2 години) - 11 бр.
- Забава от 721 до 810 дни (до 2 години и 3 месеца) - 3 бр.
- Забава от 901 до 990 дни (до 2 години и 9 месеца) - 3 бр.
- Забава от 991 до 1080 дни (до 3 години) - 1 бр.
- Забава от 1081 до 1170 дни (до 3 години и 3 месеца) - 9 бр.
- Забава от 1261 до 1350 дни (до 3 години и 9 месеца) - 6 бр.
- Забава от 1351 до 1440 дни (до 4 години) - 2 бр.

Приложение: справка на СРС изх. № 4396/16.01.2017 г. и справка в 
табличен вид с просрочените дела на състава - приложение към писмо вх, № 
КЖ-02-18/16/13.01.2017г. по описа на ИВСС.

СЪДИЯ МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА-АНГЕЛОВА с ранг„съдия в 
АС“ е встъпила в длъжност районен съдия на 23.12.2004г. Председател е на 
75-ти състав считано от 07.01.2013г.

За нуждите на проверката и на основание чл. 59 от ЗСВ бе изискана и 
предоставена информация с писмо на СРС изх. № 9002132/25.11.2016г., 
допълнена и коригирана /за 75 състав/ с писмо изх. № 105240/06.12.2016 г., 
съдържащи актуални данни, обобщени в табличен вид - Приложение № 1 - 
просрочени съдебни актове от 12.07.2011г. до 16.08.2016 г. и Приложение № 
2 - просрочени съдебни актове от 16.08.2017г. до 17.11.2016 г. Посочената в 
таблиците забава в календарни дни по чл.235, ал.5 от ГПК е изчислена към 
датата на постановяване на съдебния акт, а където такъв липсва - към 
определената дата.

По години информацията е както следва:
От 12.07.2011г. до 31.12.2011г.
Общ брой обявени за решаване дела - 0 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
За 2012г.
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Общ брой обявени за решаване дела - 0 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
За 2013г.
Общ брой обявени за решаване дела - 292 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 151 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 141 бр.
За 2014г.
Общ брой обявени за решаване дела - 224 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 20 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 204 бр.
За 2015г.
Общ брой обявени за решаване дела - 222 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 70 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 152 бр.
Обявени за решаване до 17.11.2016г.
Общ брой обявени за решаване дела - 166 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 71 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 95 бр.

В периода 16.08.2016 г. - 17.11.2016 г. са постановени общо 56 бр. 
съдебни актове, подробно описани в Приложение №2/75 състав/.

Според обобщената информация от 15.12.2016г., изготвена от СРС, 
данните от приложение № 1 и приложение № 2 за съдия Мария Иванова са 
следните:

А . Дела с постановен съдебен акт за периода до 16.08.2016г. 
(Приложение №1):

- Забава от 1 ден до 180 дни - 262 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 124 бр.
- Забава над 361 дни - 36 бр.
Б. Дела без постановен съдебен акт към 16.08.2016 г. (Приложение №1):
- Забава от 1 ден до 180 дни - 53 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни-17 бр.
- Забава над 361 дни - 44 бр.

В . Дела с постановен съдебен акт за периода 16.08.2016г. - 17.11.2016г. 
(Приложение №2):

- Забава от 1 ден до 180 дни - 13 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 14 бр.
- Забава над 361 дни - 29 бр.
- Забава над 361 дни - 23 бр.
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Информацията за просрочените съдебни решения над 1 година по 
състави, съобразно Приложение №1 (12.07.2011 - 16.08.2016 г.) и
Приложение №2 (16.08.2016 - 17.11.2016 г.), по справка изх. № 
2189/09.01.2017 г. на СРС, за съдия Мария Иванова - 75 състав е следната:

А. Дела с постановен съдебен акт за периода (Приложение №1):
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 18 бр.
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 11 бр.
- Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 4 бр.
- Забава от 631 до 720 дни (до 2 години) - 1 бр.
- Забава от 721 до 810 дни (до 2 години и 3 месеца) - 1 бр.
- Забава от 1081 до 1170 дни (до 3 години и 3 месеца) - 1 бр.
Б. Дела без постановен съдебен акт към 16.08.2016 г. (Приложение №1):
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 11 бр.
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 12 бр.
- Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 8 бр.
— Забава от 631 до 720 дни (до 2 години) - 3 бр. . .
- Забава от 721 до 810 дни (до 2 години и 3 месеца) - 6 бр.
- Забава от 811 до 900 дни (до 2 години и 6 месеца) - 3 бр.
- Забава от 1081 до 1170 дни (до 3 години и 3 месеца) - 1 бр.
В. Дела с постановен съдебен акт за периода (Приложение №2)-няма.

По отношение на постъпили и свършени частни граждански дела в 
закрити съдебни заседания, данните предоставени от СРС през посочените 
години за частните производства на доклад на съдия Мария Иванова са както 
следва:

2013г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 15 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 584 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 578 бр.
2014г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 21 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 713 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 651 бр.
2015г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 83 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 821 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 805 бр.
До 30.06.2016г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 99 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 301 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 373 бр.
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От гражданските дела с просрочени съдебни актове, бяха проверени 
следните дела на доклад на съдия Мария Иванова:

Гр. дело № 45899/2013г. е образувано на 06.11.2013г. по иск с правна 
квалификация чл. 213, ал. 1 КЗ, с цена на иска 324.86 лв. С разпореждане от 
07.11.2013г. ИМ е оставена без движение с указания за отстраняване на 
нередовности, изпълнени с молба от 19.11.2013г. С разпореждане в з.з. от 
27.11.2013г. е указано препис от ИМ с доказателства да се изпрати на 
ответника за отговор, на основание чл. 131 ГПК. Ответната страна е 
уведомена на 16.12.2013г., а отговор на ИМ е депозиран по делото на 
15.01.2014г. С определение по чл. 140, ал. 1 ГПК от 08.10.2014г. (след осем 
месеца) съдът е приел представените с ИМ писмени доказателства, допуснал 
е ССЕ с формулирани задачи, определил е ВЛ и размера на депозита и е 
насрочил делото в открито съдебно заседание за 25.11.2014г., когато е даден 
ход на устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в 
срок. Решението е постановено на 22.02.2016г. (след близо една година и 
три месеца), влязло е в сила на 27.03.2016г. и върху него е положен печат за 
издаването на ИЛ, съобразно разпоредбата на чл. 406, ал. 3 ГПК.

Гр. дело № 2521/2012г. е образувано на 19.01.2012г. по отрицателен 
установителен иск с правна квалификация чл. 124, ал. 1 ГПК, с цена на иска 
4385.97 Евро. С разпореждане от 17.02.2012г. ИМ е оставена без движение с 
указания за отстраняване на нередовности, изпълнени с молба от 08.03.2012г. 
С разпореждане в з.з. от 09.04.2012г. е указано препис от ИМ с доказателства 
да се изпрати на ответника за отговор, на основание чл. 131 ГПК. Ответната 
страна е уведомена по реда на чл. 47 ГПК на 26.11.2012г., с разпореждане от 
18.01.2013г. е назначен особен представител на ответника, а отговор на ИМ е 
депозиран по делото на 15.02.2013г. С определение по чл. 140, ал. 1 ГПК от 
07.07.2014г. (след 1 година и четири месеца) съдът е съставил проект на 
доклад, приел е представените с ИМ писмени доказателства, допуснал е ССЕ 
с формулирани задачи, определил е ВЛ и размера на депозита и е насрочил 
делото в открито съдебно заседание за 31.10.2014г., когато е даден ход на 
устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. 
Решението е постановено на 04.09.2015г. (след десет месеца), влязло е в сила 
на 12.11.2015г. и върху него е положен печат за издаването на ИЛ, съобразно 
разпоредбата на чл. 406, ал. 3 ГПК.

Гр. дело № 36752/2013г. е образувано на 03.09.2013г. по иск с правна 
квалификация чл. 213, ал. 1 КЗ, с цена на иска 324.86 лв С разпореждане в 
з.з. от 3 0.09.2013г. е указано препис от ИМ с доказателства да се изпрати на 
ответника за отговор, на основание чл. 131 ГПК. Ответната страна е 
уведомена на 15.10.2013г., а отговор на ИМ е депозиран по делото на 
14.11.2013г. С определение по чл. 140, ал. 1 ГПК от 25.06.2014г. (след седем 
месеца) съдът е съставил проект на доклад, приел е представените с ИМ 
писмени доказателства, допуснал е САвТЕ с формулирани задачи, определил 
е ВЛ и размера на депозита, дал е указания и е насрочил делото в открито 
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съдебно заседание за 09.10.2014г. Проведени са три съдебни заседания по 
доказателствата - на 09.10.2014г., на 30.10.2014г. и на 04.12.2014г., когато е 
даден ход на устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение в срок. Решението е постановено на 29.07.2015г. (след повече от 
седем месеца), влязло е в сила на 27.08.2015г. и върху него е положен печат 
за издаването на ИЛ, съобразно разпоредбата на чл. 406, ал. 3 ГПК.

Гр. дело № 34388/2013г. е образувано на 15.08.2013г. по обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 45 и чл. 52 ЗЗД, във вр. с чл. 
223, чл. 267, ал. 1 и чл. 226 КЗ, с цена на иска 5000.00 лв. С разпореждане в 
з.з. от 28.08.2013г. е указано препис от ИМ с доказателства да се изпрати на 
ответника за отговор, на основание чл. 131 ГПК. Ответната страна е 
уведомена на 11.09.2013г., а отговор на ИМ е депозиран по делото на 
14.10.2013г. С определение по чл. 140, ал. 1 ГПК от 30.06.2014г. (след седем 
месеца) съдът е съставил проект на доклад, приел е представените с ИМ 
писмени доказателства, допуснал е СМЕ с формулирани задачи, определил е 
ВЛ и размера на депозита, допуснал е до разпит един свидетел при режим на 
призоваване, допуснал е САвТЕ с формулитани задачи, определил е ВЛ и 
размер на депозит, дал е указания и е насрочил делото в открито съдебно 
заседание за 23.10.2014г., когато е даден ход на устните състезания и съдът е 
обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Решението е постановено на 
23.09.2015г. (след единадесет месеца), влязло е в сила на 28.04.2016г. и 
върху него е положен печат за издаването на ИЛ, съобразно разпоредбата на 
чл. 406, ал. 3 ГПК.

Гр. дело № 39965/2014г. е образувано на 03.09.2014г. по обективно 
съединени осъдителни искове с правна квалификация чл. 79, ал. 1 ЗЗД, във 
вр. с чл. 327, ал. 1 ТЗ, с цена на иска 43720.22 лв. С разпореждане от 
01.08.2014г. ИМ е оставена без движение с указания за отстраняване на 
нередовности,, изпълнени с молба от 01.10.2014г. С разпореждане в з.з. от 
09.10.2013г. е указано препис от ИМ с доказателства да се изпрати на 
ответника за отговор, на основание чл. 131 ГПК. Ответната страна е 
уведомена на 04.11.2014г., а отговор на ИМ не е депозиран по делото. С 
определение по чл. 140, ал. 1 ГПК от 15.05.2015г. (след шест месеца) съдът 
е съставил проект на доклад, приел е представените с ИМ писмени 
доказателства, допуснал е ССЕ с формулирани задачи, определил е ВЛ и 
размера на депозита, дал е указания и е насрочил делото в открито съдебно 
заседание за 26.06.2015г. Проведени са три съдебни заседания по 
доказателствата - на 25.06.2015г., на 22.10.2015г. и на 09.02.2016г., когато е 
даден ход на устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение в срок. Решението е постановено на 16.06.2016г. (след четири 
месеца), влязло е в сила на 09.09.2016г.
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Информацията от извършената на 12.01.2017г. по срочните книги на 75 
състав проверка на произволно избрани дела с най-големи просрочил при 
постановяване на съдебния акт / над 2 години и девет месеца/, е следната:

Гр. дело № 46705/2011г. - В о.с.з. на 16.05.2013г. делото е разгледано от 
съдия Иванова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който на основание 
чл. 422, ал. 1 ГПК, във вр. с. чл. 232, ал. 2 ЗЗД ответникът е осъден да заплати 
5247.49 лв., представляваща наемна цена ведно с консумативи и неустойка за 
забавено плащане, е обявен в срочната книга на 30.09.2016 г., три години, 
три месеца и 13 дни след приключване на устните състезания и изтичане на 
едномесечния срок;

Гр. дело № 14429/2011г. - В о.с.з. на 11.06.2013 г. делото е разгледано от 
съдия Иванова и е обявено за решаване. При извършената на 11.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
три години и шест месеца след приключване на устните състезания и 
изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за 
постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна 
разпечатка за движението му, според която данните по делото са следните: 
образувано е на 07.04.2011г. по иск за делба и е разпределено на доклад на 
съдия Мария Иванова. Проведени са две закрити разпоредителни заседания 
на 28.07.2011г. и на 02.02.2012г., както и четири о.с.з. - на 13.11.2012г., 
12.02.2013г., 25.04.2013г. и 11.06.2013г., когато е приключило съдебното 
дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение. В деловодната 
разпечатка за съдия-докладчик е посочена Илияна Станкова, а съдебният акт 
е постановен на 12.01.2017г.

Гр. дело № 17957/2006г. - В о.с.з. на 10.10.2013 г. делото е разгледано 
от съдия Иванова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е 
отхвърлена предявената от ищеца претенция за поставяне в дял по реда и 
условията на чл. 288, ал. 3 ГПК (отм.) на допуснатия до делба НИ и на 
основание чл. 288, ал. 1 ГПК (отм.), същият е изнесен на публична продан, е 
обявен в срочната книга на 30.09.2016 г., две години, десет месеца и 19 дни 
след приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 12015/2012г. - В о.с.з. на 29.10.2013г. делото е разгледано от 
съдия Иванова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който на основание 
чл. 128, т. 2 КТ, ответникът е осъден да заплати сумата от 1533.14 лв., 
представляваща нетно трудово възнаграждение, както и на основание чл. 224, 
ал. 1 КТ сумата от 420.00 лв., представляваща обезщетение за неизползван 
годишен отпуск, е обявен в срочната книга на 15.09.2016 г., две години, 
девет месеца и 16 дни след приключване на устните състезания и изтичане 
на едномесечния срок;

Гр. дело № 52883/2010г. - В о.с.з. на 11.04.2013 г. делото е разгледано от 
съдия Иванова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който на основание 
чл. 422, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1, пр. 1-во ЗЗД, във вр. с чл. 44 ЗЗД, 
във вр. с чл. 535 ТЗ и във вр. с чл. 485, ал. 1 ТЗ, е признато за установено 
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задължение на ответника в размер на 5 376.08 евро, представляващо дължима 
по запис на заповед сума ведно със законната лихва, е обявен в срочната 
книга на 23.06.2016 г., три години, един месец и 11 дни след приключване на 
устните състезания и изтичане на едномесечния срок;

С оглед констатираната прекомерно голяма забава при постановяване на 
съдебните актове на състава, на 12.01.2017г. бяха проверени допълнително 
по срочните книги и следните дела:

Гр. дело № 59333/2012г. - В о.с.з. на 09.02.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Иванова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който на основание 
чл. 79, ал. 1 ЗЗД, във вр. с чл. 327, ал. 1 ТЗ, ответникът е осъден да заплати 
сумата от 21 720. 00 лв., представляваща цена на доставена вещ - асансьор, 
ведно със законната лихва върху сумата, е обявен в срочната книга на 
09.01.2017 г., две години, девет месеца и 30 дни след приключване на 
устните състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 19319/2012г. - В о.с.з. на 13.02.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Иванова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който са 
отхвърлени предявените обективно съединени искове с правна квалификация 
чл. 79, ал. 1 ЗЗД, във вр. с чл. 82 ЗЗД за сумата от 1679.46 лв., 
представляваща пропуснати ползи и претърпени загуби като неоснователен и 
недоказан, е обявен в срочната книга на 09.01.2017 г., две години, девет 
месеца и 26 дни след приключване на устните състезания и изтичане на 
едномесечния срок;

Гр. дело № 37416/2012г. - В о.с.з. на 25.02.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Иванова и е обявено за решаване. При извършената на 12.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
две години, девет месеца и 17 дни след приключване на устните състезания 
и изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за 
постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна 
разпечатка за движението му, според която данните по делото са следните: 
образувано е на 06.08.2012г. по предявени искове по КТ и е разпределено на 
доклад на съдия Мария Иванова. Проведени са едно закрито разпоредително 
заседание на 18.10.2012г., както и едно о.с.з. - на 25.02.2014г, когато е 
приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение. В деловодната разпечатка за съдия-докладчик е посочена Нели 
Маринова.

Гр. дело № 21540/2012г. - В о.с.з. на 19.06.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Иванова и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който ответника е 
осъден, на основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД, във вр. с чл. 327, ал. 1 ТЗ, да заплати 
сумата от 4442.04 лв., дължима по данъчна фактура съгласно договор за 
продажба на стоки, ведно със законната лихва върху главницата и е 
отхвърлен иска за обезщетение за неизпълнение на договорните задължения, 
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е обявен в срочната книга на 21.12.2016 г., две години, пет месеца и 1 ден 
след приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 38757/2012г. - В о.с.з. на 19.06.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Иванова и е обявено за решаване. При извършената на 12.01.2017г. 
проверка на срочната книга се установи, че няма постановен съдебен акт - 
две години, пет месеца и 23 дни след приключване на устните състезания и 
изтичане на едномесечния срок. Гражданското дело е при съдията за 
постановяване на съдебния акт, но бе изискана допълнително деловодна 
разпечатка за движението му, според която данните по делото са следните: 
образувано е на 16.08.2012г. по предявен установителен иск и е разпределено 
на доклад на съдия Мария Иванова. Проведени са две закрити 
разпоредителни заседания на 17.10.2012г. и на 02.11.2012г., както и четири 
о.с.з. - на 18.02.2014г., 03.04.2014г., 22.05.2014г. и 19.06.2014г., когато е 
приключило съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение. В деловодната разпечатка за съдия-докладчик е посочена Нели 
Маринова.

В отговор на писмо от ИВСС изх. № Ж-02-18/22.12.2016 г., с писмо на 
СРС изх. № 9000060/12.01.2017г., постъпило в ИВСС - вх.№ КЖ-02- 
18/16/13.01.2017г., са предоставени следните данни за съдия Иванова:

Причини за допуснатите просрочия на съдебните решения, наличие на 
здравословни или други лични проблеми за периода на проверката - от 
12.07.2011 г. /или от встъпването в длъжност на състава/- до 2016 г., 
включително: не са посочени.

Информация за времето, през което съдията е бил в законоустановен 
отпуск /по болест, платен, неплатен и пр./ за периода на проверката от 
12.07.2011 г. /или от встъпването в длъжност на състава/ - до 2016 г., 
включително:

През периода на проверката, според Приложение № 15.1, председателят 
на 75 състав е ползвала общо 518 дни законоустановен отпуск, от които 26 
дни отпуск по болест, включително и за гледане на болно дете, за периода 
18.05.2011г. - 18.03.2016г., 285 дни за бременност и раждане, за периода 
02.06.2011г. - 15.07.2012г. и 126 платен годишен отпуск - за периода от 
01.08.2011г. до 25.09.2015г.

Няма данни за образувано дисциплинарно производство или наложено 
дисциплинарно наказание за допуснати просрочия при постановяване на 
съдебните актове, за периода на проверката от 12.07.2011г. /или от 
встъпването в длъжност на състава/- до 2016г.

Няма данни за обжалване на отказ за образуване на дисциплинарно 
производство по смисъла на чл. 310, ал. 5, т. 2 ЗСВ за същото нарушение, 
както и данни за образувано наказателно производство по смисъла на чл. 
310, ал. 4 ЗСВ за същото нарушение.
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Обобщените данни, отразяващи натовареността на съдия Иванова- 
Ангелова - 75-ти състав от 2013г. до първото полугодие на 2016г., съобразно 
предоставената от административния ръководител на СРС справка, са както 
следва:

Мария Иванова-Ангелова, 75 състав, II ГО
2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

* Висящи дела останали от предходен 
период на същия съдия 479 509 537 522
* Висящи дела от предходен период от 
друг съдия-докладчик на същия състав

Нели 
Маринова

Нели 
Маринова

Нели 
Маринова

Нели 
Маринова

Новообразувани дела 979 999 1113 900
Свършени дела 949 971 1128 829
% свършени дела спрямо новите 
постъпления за съдията (нови дела към 
свършени)

96,94 97,20 101,35 92.11

Общо за разглеждане дела (нови и 
несвършени от минал период) 1458 1508 1650 1422

% свършени дела спрямо всички 
постъпления за съдията (всички дела за 
разглеждане към свършени)

65,09 64,39 68,36 58.30

Общо постъпления за отделението по 
материя ГО 27 718 29 548 36 070 32 372

% постъпления за разглеждане от 
съдията спрямо всички в 
отделението

5,26 5,10 4,57 4.39

Общо свършени дела в отделението по 
материя ГО 27 638 31 117 34 540 31 453

% свършени дела от съдията спрямо 
всички в отделението 3,43 3,12 3,27 2.64

Фактическа и правна сложност на разгледаните дела на съдията за 
периода на проверката - 2011г. - 2016г.:

Видно от проверените в хода на настоящата проверка граждански дела, 
съдия Иванова-Ангелова е разглеждала разпределените и дела, образувани по 
искове с правна квалификация чл. 213, ал. 1 КЗ, отрицателни установителни 
искове с правна квалификация чл. 124, ал. 1 ГПК, обективно съединени 
искове с правна квалификация чл. 45 и чл. 52 ЗЗД, във вр. с чл. 223, чл. 267, 
ал. 1 и чл. 226 КЗ, обективно съединени осъдителни искове с правна 
квалификация чл. 79, ал. 1 ЗЗД, във вр. с чл. 327, ал. 1 ТЗ, искове по чл. 422, 
ал. 1 ГПК, във вр. с. чл. 232, ал. 2 ЗЗД и др.
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Съгласно представената подробна информация в Приложение № 1 - 
просрочени решения на състава, от общо 536 просрочени съдебни актове, 217 
бр. са с „индекс 800“ - установителни искове за право/правоотношение; 
установителни искове за факти; установителни искове за нищожност на 
съдебно решение; искове за установяване съществуване на вземане по 
издадена заповед за изпълнение - чл. 124 ГПК, чл. 415 ГПК, чл. 422 ГПК, чл. 
424 ГПК, чл. 439 ГПК- в голямата част за консумирана и неплатена топлинна 
или електрическа енергия; 10 бр. са с „индекс 200“ - облигационни искове за 
права или правоотношения, породени или отнасящи се по договор, 
едностранна сделка, по реда на ЗЗД; 209 бр. с „индекс 210“ - искове по КЗ 
(отм.); 3 бр. с „индекс 300“ - вещни искове по реда на ЗС, ЗКИР, ЗСПЗЗ и др.

Качество на постановените съдебни актове според резултата от 
инстанционния контрол - резултати от върнати обжалвани граждански дела 
на съдията, за периода на проверката 2011 г. - 2016 г. :

Общо обжалвани решения за 2011 г. - 70, за 2012г. - 85 бр., за 2013 г. - 
36 бр., за 2014г. - 33 бр., за 2015г. - 41 бр. и за 2016г. - 51 бр., от които:

решения изцяло оставени в сила за 2011г. - 43 бр.; за 2012г. - 63 . 
бр.; за 2013г. - 24 бр.; за 2014г. - 25 бр.; за 2015г. - 23 бр.; за 2016г. - 
31 бр.;

изцяло отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново 
разглеждане - за 2011 г. - 11 бр., за 2012г. - 6 бр., за 2013г. - 2 бр., за 
2014г. - 2 бр., за 2015г. - 2 бр. и за 2016г. - 0 бр.;

изцяло отменени или обезсилени поради невиновно поведение на 
съда - за 2011г. - 5 бр., за 2012г. - 6 бр., за 2013г. - 3 бр., за 2014г. - 0 
бр., за 2015г. - 4 бр. и за 2016 г. - 6 бр.;

оставени в сила в една част. Отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати 
или не за ново разглеждане в друга част - за 2011г. - 9 бр., за 2012г. - 4 
бр., за 2013г. - 6 бр., за 2014г. - 6 бр., за 2015г. - 4 бр. и за 2016г. - 0 
бр.;

оставени в сила в една част, отменени или обезсилени в друга 
част поради невиновно поведение на съда: за 2011г. - 2 бр., за 2012г. - 
6 бр., за 2013г. - 1 бр., за 2014г. - 0 бр., за 2015г. - 8 бр. и за 2016г. - 14 
бр.;

отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново 
разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга част - за 
периода 2011г. - 2016г. -Обр.;

оставени в сила в една част; отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати 
или не за ново разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в 
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друга част поради невиновно поведение на съда - за периода 2011г. - 
2016г. - 0 бр.

потвърдени или недопуснати до касационно обжалване в една 
част. Отменени, обезсилени или нищожни в друга част. Отменени или 
обезсилени в трета част, по обективни причини - за периода 2015г. - 
2016г. - 0 бр.

Данните за дежурствата на председателя на 75 състав и натовареността 
на заседателния график на съдията, за периода на проверката- 2011г.-2016г. 
съгласно Приложение № 5 са следните:

1 .Дежурства в междинна архива за 2012 г. са 4 бр. - през м. март, м. юни, 
м. септември и м. декември; за 2013 г. няма данни; за 2014 г. - 4 бр. - през 
три месеца; за 2015г. - 3 бр. през три и шест месеца и за 2016г. - няма данни. 
За периода на 2011г. и 2013г. не са предоставени писмени данни, а по 
информация на ръководството на гражданските отделения, съдиите са давали 
дежурство в междинна архива, по същия ред и със същата честота. Съгласно 
заповед № АС-226/12.11.2015г., от месец декември 2015г. не са давани 
дежурства в междинна архива по този ред.

2 .Дежурства за произнасяне на молби за допускане на обезпечения на 
бъдещи искове и по молби за разкриване на банкови тайни, по години както 
следва:

за 2014г. - четири седмични дежурства през три месеца;
за 2015г. - четири седмични дежурства през три месеца;
за 2016г. - пет седмични дежурства през два и три месеца.
3 . Натовареност на заседателния график

Проведените съдебни заседания и разгледаните дела от 75 състав, ГО, 
СРС за периода от 12.07.2011 г. до 31.08.2016 г.:

Месец Брой открити с.з. / година 
2011- 2012- 2013-2014-2015 -2016

Брой разгледани дела в 
2011-2012- 2013- 2014

о.с.з./год.
- 2015- 2016

януари 3 1 2 0 25 3 2 0
февруари 8 7 9 5 83 74 76 59
март 8 6 6 5 91 75 49 50
април 9 6 6 6 95 79 46 66
май 6 6 5 5 66 76 33 44
юни 6 7 6 8 60 63 50 65
юли 2 3 1 1 17 32 13 9
август 0 0 0 0 0 0 0 0
септември 1 1 1 1 9 10 9 7
октомври 8 8 8 8 86 89 77 53
ноември 6 7 7 9 56 91 89 83
декември 3 3 2 2 37 44 17 13
Общо за 
периода

60 55 53 50 625 636 461 449
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Поощрения и/или наказания, прилагане на мярката по чл. 327 ЗСВ на 
съдията, за периода на проверката - 2011 г. - 2016 г. - няма такива.

Действия за преодоляване на констатираните нарушения за съдията, за 
периода на проверката - 2011 г. - 2016 г. - няма такива.

Данни за ангажираността в изпълнението на други служебни задачи 
извън основната дейност на СРС- за съдията, за периода на проверката - 2011 
г. - 2016 г. - няма такива.

Данни за обективното състояние на съответния орган на съдебната власт
Според предоставената информация, данните за периода м. 04.2016г. - 

м. 12.2016 г. от Системата за индивидуална натовареност на съдиите (СИНС) 
са следните:

Обща натовареност на гражданските съдии в СРС - 179.47;
Индивидуалната натовареност на съдия Мария Иванова-Ангелова - 

203.44;
Обща и индивидуална натовареност спрямо отделението по материя
203.44 натовареност на съдия Мария Иванова-Ангелова към 159.75 

натовареност на II ГО.

В края на проверката бе представена актуална информация за 
просрочените, непостановени съдебни решения /дела обявени за решаване, 
по които към 10.01.2017 г. няма съдебно решение след изтичане на законовия 
срок/.

Общ брой просрочени решения без постановен съдебен акт на съдия 
Мария Иванова към 10.01.2017 г. - 68 бр.

Обобщените данни за просрочените съдебни решения по дела, обявени 
за решаване преди 31.08.2016г., по които няма постановен акт към 
10.01.2017г. - 68 броя, са както следва:

Забава от 91 до 120 дни (до 6 месеца) - 8 бр.
Забава от 121 до 180 дни (до 9 месеца) - 33 бр.
Забава от 181 до 360 дни (до 1 година) - 16 бр.
Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 7 бр.
Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 4 бр.

Приложение: справка на СРС изх. № 4396/16.01.2017 г. и справка в 
табличен вид с просрочените дела на състава - приложение към писмо вх. № 
КЖ-02-18/16/13.01.2017г. по описа на ИВСС.

СЪДИЯ ИВАНКА ГРИГОРОВА МИТЕВА с ранг „съдия в ОС“ е 
встъпила в длъжност районен съдия на 17.01.2001г. Председател е на 123-ти 
състав от 2011 г.

За нуждите на проверката и на основание чл. 59 от ЗСВ бе изискана и 
предоставена информация с писмо на СРС изх. № 9002132/25.11.2016г., 
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допълнена и коригирана /за 123 състав/ с писмо изх. № 105212/06.12.2016 г., 
съдържащи актуални данни, обобщени в табличен вид - Приложение № 1 - 
просрочени съдебни актове от 12.07.2011г. до 16.08.2016 г. и Приложение № 
2 - просрочени съдебни актове от 16.08.2017г. до 17.11.2016 г. Посочената в 
таблиците забава в календарни дни по чл.235, ал.5 от ГПК е изчислена към 
датата на постановяване на съдебния акт, а където такъв липсва - към 
определената дата.

По години информацията е както следва:
От 12.07.2011г. до 31.12.2011г.
Общ брой обявени за решаване дела - 8 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 8 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
За 2012г.
Общ брой обявени за решаване дела - 99 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 52 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 47 бр.
За 2013г.
Общ брой обявени за решаване дела - 146 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 44 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 102 бр.
За 2014г.
Общ брой обявени за решаване дела - 182 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 49 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 133 бр.
За 2015г.
Общ брой обявени за решаване дела - 195 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 106 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 89 бр.
Обявени за решаване до 17.11.2016г.
Общ брой обявени за решаване дела - 160 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 120 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 40 бр.

В периода 16.08.2016 г. - 17.11.2016 г. са постановени общо 86 бр. 
съдебни актове, подробно описани в Приложение №2/123 състав/.

Според обобщената информация от 15.12.2016г., изготвена от СРС, 
данните от приложение № 1 и приложение № 2 за съдия Иванка Митева са 
следните:

А. Дела с постановен съдебен акт за периода до 16.08.2016г. 
(Приложение № 1):

- Забава от 1 ден до 180 дни - 66 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 54 бр.
- Забава над 361 дни - 203 бр.
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Б. Дела без постановен съдебен акт към 16.08.2016 г. (Приложение №1):
- Забава от 1 ден до 180 дни - 0 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 0 бр.
- Забава над 361 дни - 0 бр.
В. Дела с постановен съдебен акт за периода 16.08.2016г. - 17.11.2016г. 

(Приложение №2):
- Забава от 1 ден до 180 дни - 38 бр.
- Забава от 181 дни до 360 дни - 23 бр.
- Забава над 361 дни - 27 бр.
Информацията за просрочените съдебни решения над 1 година по 

състави, съобразно Приложение №1 (12.07.2011 - 16.08.2016 г.) и
Приложение №2 (16.08.2016 - 17.11.2016 г.), по справка изх. № 
2189/09.01.2017 г. на СРС, за съдия Иванка Митева - 123 състав е следната:

А. Дела с постановен съдебен акт за периода (Приложение №1):
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 57 бр.
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 46 бр.
- Забава от 541 до 630 дни (до 1 година и 9 месеца) - 38 бр.
- Забава от 631 до 720 дни (до 2 години) - 32 бр.
- Забава от 721 до 810 дни (до 2 години и 3 месеца) - 23 бр.
- Забава от 811 до 900 дни (до 2 години и 6 месеца) - 4 бр.
- Забава от 901 до 990 дни (до 2 години и 9 месеца) - 3 бр.
Б. Дела без постановен съдебен акт към 16.08.2016 г. (Приложение №1) - 

няма
В. Дела с постановен съдебен акт за периода (Приложение №2):
- Забава от 361 до 450 дни (до 1 година и 3 месеца) - 15 бр.
- Забава от 451 до 540 дни (до 1 година и 6 месеца) - 12 бр.

По отношение на постъпили и свършени частни граждански дела в 
закрити съдебни заседания, данните предоставени от СРС през посочените 
години, за делата на доклад на съдия Иванка Митева са както следва:

2011г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 0 бр.
Постъпили ч.гр.д.-321 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 204 бр.
2012г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 117 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 685 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. -581бр.
2013г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 221 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 587 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 608 бр.
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2014г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 200 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 711 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 761 бр.
2015г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 150 бр.
Постъпили ч.гр.д.-801 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 658 бр.
До 30.06,2016г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период - 293 бр.
Постъпили ч.гр.д. - 288 бр.
Свършени в з.з. ч.гр.д. - 199 бр.

От гражданските дела с просрочени съдебни актове, бяха проверени 
следните дела на доклад на съдия Иванка Митева:

Гр. дело № 36732/2012г. е образувано на 01.08.2012г. по отрицателен 
установителен иск с правна квалификация чл. .124, ал. 1 ГПК, с цена на иска 
3895.12 лв. С разпореждане в з.з. от 26.11.2012г. е указано препис от ИМ с 
доказателствата да се изпрати на ответника за отговор, на основание чл. 131 
ГПК. Ответната страна е уведомена на 07.12.2012г., а отговор на ИМ е 
депозиран по делото на 02.01.2013г. С определение по чл. 140, ал. 1 ГПК от 
16.04.2013г. (след 3 месеца) съдът е допуснал представените с ИМ и 
отговора писмени доказателства, един свидетел до разпит при режим на 
довеждане и СТЕ с формулирани задачи, определил е ВЛ и размера на 
депозита, дал е указания и е насрочил делото в открито съдебно заседание за 
09.07.2013г. Проведени са две с.з. по доказателствата - на 09.07.2013г. и на 
31.01.2014г., когато е даден ход на устните състезания и съдът е обявил, че 
ще се произнесе с решение. Решението е постановено на 22.02.2016г. (след 
две години).

Гр. дело № 41334/2012г. е образувано на 03.09.2012г. по обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 213, ал. 1 КЗ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, 
с цена на иска 513.50 лв. - главница. С разпореждане в з.з. от 17.01.2013г. е 
указано препис от ИМ с доказателствата да се изпрати на ответника за 
отговор, на основание чл. 131 ГПК. Ответната страна е уведомена на 
22.01.2013г., а отговор на ИМ е депозиран по делото на 21.02.2013г. С 
определение по чл. 140, ал. 1 ГПК от 15.08.2013г. (след повече от пет 
месеца) съдът е допуснал представените от страните писмени доказателства, 
допуснал е САвТЕ с формулирани задачи, определил е ВЛ и размера на 
депозита, допуснал е на ищеца двама свидетели при призоваване, дал е 
указания и е насрочил делото в открито съдебно заседание за 28.02.2014г., 
когато е даден ход на устните състезания и съдът е обявил, че ще се 
произнесе с решение. Решението е постановено на 25.05.2016г. (след близо 
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две години и три месеца), влязло е в сила на 21.06.2016г. и върху него е 
положен печат за издаване на ИЛ, съгласно чл. 406, ал. 3 ГПК.

Гр. дело № 43006/2012г. е образувано на 17.09.2012г. по обективно 
съединени искове с правна квалификация чл. 213, ал. 1 КЗ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, 
с цена на иска 391.75 лв. - главница. С разпореждане в з.з. от 17.01.2013г. е 
указано препис от ИМ с доказателства да се изпрати на ответника за отговор, 
на основание чл. 131 ГПК. Ответната страна е уведомена на 28.01.2013г., а 
отговор на ИМ е депозиран по делото на 04.02.2013г. С определение по чл. 
140, ал. 1 ГПК от 15.08.2013г. (след шест месеца) съдът е допуснал 
представените от страните писмени доказателства, допуснал е САвТЕ с 
формулирани задачи, определил е ВЛ и размера на депозита, дал е указания и 
е насрочил делото в открито съдебно заседание за 28.01.2014г., когато е 
даден ход на устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение. Решението е постановено на 15.02.2016г. (след повече от две 
години), влязло е в сила на 15.03.2016г.

Гр. дело № 16402/2013г. /изпратено по подсъдност от PC-Пещера/ е 
образувано на 16.04.2013г. по обективно съединени искове с правна 
квалификация чл. 439 ГПК, във вр. с чл. 110 и сл. ЗЗД и чл. 124, ал. 1 ГПК, с 
цена на иска 391.75 лв. - главница. С определение по чл. 140, ал. 1 ГПК от 
09.08.2013г. е насрочено открито съдебно заседание за 31.01.2014г., когато е 
даден ход на устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение. Решението е постановено на 28.03.2016г. (след близо две години и 
два месеца), влязло е в сила на 27.04.2016г.

Гр. дело № 42840/2012г. е образувано на 17.09.2012г. по иск с правна 
квалификация чл. 422 ГПК. С разпореждане в з.з. от 16.01.2013г. е указано 
препис от ИМ с доказателства да се изпрати на ответника за отговор, на 
основание чл. 131 ГПК. Ответната страна е уведомена на 22.01.2013г., а 
отговор на ИМ е депозиран по делото на 20.02.2013г. С определение по чл. 
140, ал. 1 ГПК от 09.08.2013г. (след пет месеца) съдът е допуснал 
представените от страните писмени доказателства, допуснал е ССЕ с 
формулирани задачи, определил е ВЛ и размера на депозита, дал е указания и 
е насрочил делото в открито съдебно заседание за 20.12.2013г. В това с.з. е 
даден ход на устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение. Решението е постановено на 12.10.2015г. (след повече от една 
година и девет месец), влязло е в сила на 02.08.2016г. и върху него е 
положен печат за издаване на ИЛ, съгласно чл. 406, ал. 3 ГПК.

Информацията от извършената на 12.01.2017г. по срочните книги на 123 
състав проверка на произволно избрани дела с най-големи просрочил при 
постановяване на съдебния акт / над 2 години/, е следната:

Гр. дело № 61281/2011г. - В о.с.з. на 15.04.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Митева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който са отхвърлени 
изцяло обективно кумулативно съединени искове с правна квалификация чл.
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55, ал. 1, пр. 3-то ЗЗД, във вр. с чл. 88, ал. 1 ЗЗД, за сумата от 2 800.00 лв. 
платена на отпаднало основание по развален договор за финансов лизинг, е 
обявен в срочната книга на 05.07.2016 г., две години, един месец и 19 дни 
след приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 31963/2012г. - В о.с.з. на 15.04.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Митева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е признато за 
установено задължение към финансова институция в размер на 1658.39 лв. - 
главница по договор за потребителски кредит, както и по предявени искове с 
правна квалификация чл. 415, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 124, ал. 1 ГПК, във вр. с 
чл. 79, ал. 1 ЗЗД, ведно с присъдените лихви, е обявен в срочната книга на 
05.07.2016 г., две години, един месец и 19 дни след приключване на устните 
състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 55056/2012г. - В о.с.з. на 08.04.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Митева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е отхвърлен 
изцяло предявения отрицателен установителен иск с правна квалификация 
чл. 124, ал. 1 ГПК, за недължимост на сумата от 4006.70 лв., е обявен в 
срочната книга на 27.06.2016 г., две години, един месец и 18 дни след 
приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 45329/2012г. - В о.с.з. на 25.04.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Митева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който са отхвърлени 
изцяло обективно, кумулативно съединени искове с правна квалификация чл. 
79, ал. 1 ЗЗД, във вр. с чл. 286, ал. 1 ТЗ, за сумата от 8 400.00 лв. неплатено 
възнаграждение по договор за търговско представителство, е обявен в 
срочната книга на 27.06.2016 г., две години, един месец и 1 ден след 
приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 10983/2012г. - В о.с.з. на 25.04.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Митева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е осъдено 
застрахователното дружество да заплати сумата от 328.37 лв. регрес по щета, 
ведно със законната лихва и е отхвърлен предявения иск с правна 
квалификация чл. 213, ал. 1 КЗ (отм.) за разликата над тази сума, е обявен в 
срочната книга на 21.06.2016 г., две години и 26 дни след приключване на 
устните състезания и изтичане на едномесечния срок.

С оглед констатираната прекомерно голяма забава при постановяване на 
съдебните актове на състава, на 12.01.2017г. бяха проверени допълнително 
по срочните книги и следните дела:

Гр. дело № 55220/2012г. - В о.с.з. на 15.04.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Митева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е отменено 
като незаконосъобразно уволнението на ищеца, същият е възстановен на 
заеманата преди уволнението длъжност и ответникът е осъден да заплати 
сумата от 5191,80 лв., представляваща парично обезщетение за оставане без 
работа, ведно със законната лихва и сумата от 678.43 лв., представляваща 
неплатени в срок трудови възнаграждения, ведно със законната лихва, е 
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обявен в срочната книга на 27.06.2016 г., две години, един месец и 11 дни 
след приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 259/2013г. - В о.с.з. на 15.04.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Митева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който са отхвърлени 
изцяло обективно съединените искове с правна квалификация чл.415, ал. 1 
ГПК, във вр. е чл. 124, ал. 1 ГПК, във вр. е чл. 79, ал. 1 ЗЗД, за сумата от 
190.58 лв., представляваща неплатена стойност на ползвани 
далекосъобщителни услуги, е обявен в срочната книга на 27.06.2016 г., две 
години, един месец и 11 дни след приключване на устните състезания и 
изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 41040/2012г. - В о.с.з. на 13.05.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Митева и е обявено за решаване. Съдебният акт, е който е признато за 
установено задължение по фактура за наем, в размер на 202.78 лв., предявено 
с обективно съединени искове с правна квалификация чл. 415, ал. 1 ГПК, във 
вр. е чл. 124, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 232, ал. 2, пр. 1-во ЗЗД, ведно е 
присъдените лихви за забава, е обявен в срочната книга на 05.07.2016 г., две 
години и 21 дни след приключване на устните състезания и изтичане на 
едномесечния срок;

Гр. дело № 46619/2012г. - В о.с.з. на 13.05.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Митева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е отхвърлен 
изцяло предявения иск с правна квалификация чл. 210, ал. 3 КТ, е обявен в 
срочната книга на 27.06.2016 г., две години и 13 дни след приключване на 
устните състезания и изтичане на едномесечния срок;

Гр. дело № 61831/2012г. - В о.с.з. на 08.04.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Митева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е осъдено 
застрахователното дружество да заплати сумата от 877.31 лв. регрес по щета, 
ведно със законната лихва върху сумата, е обявен в срочната книга на 
25.05.2016 г., две години и 16 дни след приключване на устните състезания и 
изтичане на едномесечния срок;

В отговор на писмо от ИВСС изх. № Ж-02-18/22.12.2016 г., с писмо на 
СРС изх. № 9000060/12.01.2017г., постъпило в ИВСС - вх.№ КЖ-02- 
18/16/13.01.2017г., са предоставени следните данни за съдия Митева са 
следните:

Причини за допуснатите просрочил на съдебните решения, наличие на 
здравословни или други лични проблеми за периода на проверката - от 
12.07.2011 г. /или от встъпването в длъжност на състава/- до 2016 г., 
включително -не са посочени.

Информация за времето, през което съдията е бил в законоустановен 
отпуск /по болест, платен, неплатен и пр./ за периода на проверката от 
12.07.2011 г. /или от встъпването в длъжност на състава/ - до 2016 г.:

През периода на проверката, според Приложение № 17.1, председателят 
на 123 състав е ползвала общо 193 дни законоустановен отпуск, от които 17 
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дни отпуск по болест и гледане на болно дете, за периода 04.03.2013г. - 
15.04.2016г. и 146 платен годишен отпуск - за периода от 20.08.2012г. до 
03.10.2016г.

Няма данни за образувано дисциплинарно производство или наложено 
дисциплинарно наказание за допуснати просрочил при постановяване на 
съдебните актове, за периода на проверката от 12.07.2011г. /или от 
встъпването в длъжност на състава/- до 2016г.

Няма данни за обжалване на отказ за образуване на дисциплинарно 
производство по смисъла на чл. 310, ал. 5, т. 2 ЗСВ за същото нарушение, 
както и данни за образувано наказателно производство по смисъла на чл. 
310, ал. 4 ЗСВ за същото нарушение.

Натовареността на съдия Митева за 2012г. е както следва:
Останали несвършени дела от предходен период на съдията - 238 бр.; 

новообразувани дела на съдията - 1089 бр.; свършени дела на съдията 737 
бр.; процент свършени дела спрямо новите постъпления на съдията 67.67 %; 
общо дела за разглеждане 1327 бр.; процент свършени дела спрямо всички 
постъпления на съдията 55.53 %; общо постъпления за отделението 31503 
бр.; процент постъпления за разглеждане от съдията спрямо всички в 
отделението 4.21 %; общо свършени дела в отделението 29897 бр.; процент 
свършени дела от съдията спрямо всички в отделението 2.46 %; общ брой 
дела за разглеждане в отделението 41222 бр.

Обобщените данни, отразяващи натовареността на съдия Митева - 123- 
ти състав от 2013г. до първото полугодие на 2016г., съобразно 
предоставената от административния ръководител на СРС справка, са както 
следва:

Иванка Митева, 123 състав, II ГО
2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

* Висящи дела останали от предходен 
период на същия съдия 590 755 692 755
* Висящи дела от предходен период от 
друг съдия-докладчик на същия състав няма няма няма няма

Новообразувани дела 1000 955 792 600

Свършени дела 823 1018 729 892
% свършени дела спрямо новите 
постъпления за съдията (нови дела към 
свършени)

82,30 106,60 92,05 148.67

Общо за разглеждане дела (нови и 
несвършени от минал период) 1590 1710 1484 1355
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% свършени дела спрямо всички 
постъпления за съдията (всички дела за 
разглеждане към свършени)

51,76 59,53 49,12 65.83

Общо постъпления за отделението по 
материя ГО 27 718 29 548 36 070 32 372

% постъпления за разглеждане от 
съдията спрямо всички в 
отделението

5,74 5,79 4,11 4.19

Общо свършени дела в отделението по 
материя ГО 27 638 31 117 34 540 31 453

% свършени дела от съдията спрямо 
всички в отделението 2,98 3,27 2,11 2.84

Фактическа и правна сложност на разгледаните дела на съдията за 
периода на проверката 2011 г. - 2016г.:

Видно от проверените в хода на настоящата проверка граждански дела, 
съдия Митева е разглеждала разпределените и дела, образувани по 
отрицателни установителни искове с правна квалификация чл. 124, ал. 1 
ГПК, обективно съединени искове с правна квалификация чл. 213, ал. 1 КЗ и 
чл. 86, ал. 1 ЗЗД, обективно съединени искове с правна квалификация чл. 439 
ГПК, във вр. с чл. 110 и сл. ЗЗД и чл. 124, ал. 1 ГПК, обективно, кумулативно 
съединени искове с правна квалификация чл. 55, ал. 1, пр. 3-то ЗЗД, във вр. с 
чл. 88, ал. 1 ЗЗД, обективно съединени искове с правна квалификация чл. 415, 
ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 124, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 232, ал. 2, пр. 1-во ЗЗД и 
др.

Качество на постановените съдебни актове според резултата от 
инстанционния контрол - резултати от върнати обжалвани граждански дела 
на съдията, за периода на проверката 2011 Г.-2016 г. :

Общо обжалвани решения за 2011г. - 10, за 2012г. - 9 бр., за 2013 г. - 15 
бр., за 2014г. - 13 бр., за 2015г. - 76 бр. и за 2016г. - 37 бр., от които:

- решения изцяло оставени в сила за 2011 г. - 5 бр.; за 2012г. - 5 
бр.; за 2013г. - 9 бр.; за 2014г. — 9 бр.; за 2015г. - 30 бр.; за 2016г. - 19 
бр.;

- изцяло отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново 
разглеждане - за 2011 г. - 0 бр., за 2012г. - 0 бр., за 2013г. - 3 бр., за 
2014г. - 0 бр., за 2015г. - 1 бр. и за 2016г. - 0 бр.;

- изцяло отменени или обезсилени поради невиновно поведение на 
съда - за 2011г. - 0 бр., за 2012г. - 2 бр., за 2013г. - 1 бр., за 2014г. - 1 
бр., за 2015г. - 3 бр. и за 2016 г. - 10 бр.;
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- оставени в сила в една част. Отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или 
не за ново разглеждане в друга част - за 2011г. - 0 бр., за 2012г. - 1 бр., за 
2013г. - 2 бр., за 2014г. - 1 бр., за 2015г. - 7 бр. и за 2016г. - 1 бр.;

- оставени в сила в една част, отменени или обезсилени в друга 
част поради невиновно поведение на съда: за 2011г. - 5 бр., за 2012г. - 1 
бр., за 2013г. - 0 бр., за 2014г. - 2 бр., за 2015г. - 6 бр. и за 2016г. - 31 
бр.;

- отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново 
разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга част - за 
периода 2011г. - 2015г. - 0 бр. и за 2016г. - 4 бр.;

- оставени в сила в една част; отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или 
не за ново разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга 
част поради невиновно поведение на съда - за периода 2011г. - 2016г. - 0 
бр.

- потвърдени или недопуснати до касационно обжалване в една 
част. Отменени, обезсилени или нищожни в друга част. Отменени или 
обезсилени в трета част, по обективни причини - за периода 2015г. - 
2016г.-Обр.
Данните за дежурствата на председателя на 123 състав и натовареността 

на заседателния график на съдията, за периода на проверката- 2011г.-2016г. 
съгласно Приложение № 5 са следните:

1. Дежурства в междинна архива за 2012 г. са 4 бр. - през м. март, м. 
юни, м. септември и м. декември; за 2013 г. няма данни; за 2014 г. - 4 бр. - 
през три месеца; за 2015г. - 4 бр. през три месеца и за 2016г. - няма данни.

За периода на 2011г. и 2013г. не са предоставени писмени данни, а по 
информация на ръководството на гражданските отделения, съдиите са давали 
дежурство в междинна архива, по същия ред и със същата честота. Съгласно 
заповед № АС-226/12.11.2015г., от месец декември 2015г. не са давани 
дежурства в междинна архива по този ред.

2. Дежурства за произнасяне на молби за допускане на обезпечения на 
бъдещи искове и по молби за разкриване на банкови тайни, по години както 
следва:

- за 2014г. - три седмични дежурства през два и три месеца;
- за 2015г. - четири седмични дежурства през три месеца;
- за 2016г. - четири седмични дежурства през два и три месеца.
3. Натовареност на заседателния график

Проведените съдебни заседания и разгледаните дела от 123 състав, ГО, 
СРС за периода от 12.07.2011 г. до 31.08.2016 г.:
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Месец Брой открити с.з. / година Брой разгледани дела в о.с.з./год.
2011- 2012- 2013-2014- 2015-2016 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016

януари - 2 0 2 2 1 - 9 0 26 14 6
февруари - 4 5 3 6 5 - 18 48 30 47 40
март - 4 5 5 5 5 - 26 52 43 65 31
април - 5 3 6 6 5 - 31 28 70 66 38
май - 3 4 3 4 4 - 28 36 37 38 23
юни - 6 5 5 4 6 - 49 60 48 28 40
юли 0 3 2 1 0 0 0 9 9 15 0 0
август 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
септември 0 1 3 4 2 1 0 12 28 24 23 17
октомври 0 4 4 2 3 6 0 34 38 17 30 55
ноември 2 4 4 6 6 8 4 32 45 55 61 80
декември 4 3 5 4 2 3 17 15 58 29 26 31
Общо за 
периода

6 39 40 41 40 44 21 263 402 394 398 361

Поощрения и/или наказания, прилагане на мярката по чл. 327 ЗСВ на 
съдията, за периода на проверката - 2011 г. - 2016 г. - няма такива

Действия за преодоляване на констатираните нарушения за съдията, за 
периода на проверката 2011 г. - 2016 г.:

На основание чл. 80, ал.1,т.1 ЗСВ, председателят на СРС е издал заповед 
№ АС-149/26.05.2016г., с която е разпоредено да се спре разпределението на 
нови дела, с изключение на делата, образувани по искови молби, предявени 
по реда на чл. 422 от ГПК, на съдия Иванка Митева - председател на 123 
състав за периода 01.07.-03.10.2016г. поради забавяния при решаването на 
дела. Производства по чл. 410 и чл. 417 от ГПК са преразпределени на съдия 
Мария Мисова-Стоева.

Със заповед № АС-120/16.07.2015г. на съдия Митева са указани срокове 
за изготвяне на актове.

Данни за ангажираността в изпълнението на други служебни задачи 
извън основната дейност на СРС- за съдията, за периода на проверката - 2011 
г. - 2016 г. - няма такива.

Данни за обективното състояние на съответния орган на съдебната власт:
Според предоставената информация, данните за периода м. 04.2016г. - 

м. 12.2016 г. от Системата за индивидуална натовареност на съдиите (СИНС) 
са следните:

Обща натовареност на гражданските съдии в СРС - 179.47;
Индивидуалната натовареност на съдия Иванка Митева - 130.78;
Обща и индивидуална натовареност спрямо отделението по материя 
130.78 натовареност на съдия Иванка Митева към 159.75 натовареност 
на II ГО.
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В края на проверката бе представена актуална информация за 
просрочените, непостановени съдебни решения /дела обявени за решаване, 
по които към 10.01.2017 г. няма съдебно решение след изтичане на законовия 
срок/.

Общ брой просрочени решения без постановен съдебен акт към 
10.01.2017 г. - 0 бр.

Приложение: справка на СРС изх. № 4396/16.01.2017 г. за 123 състав 
съдия Иванка Митева

Съдията от Ш-ро ГО на СРС, чиято работа се проверява съгласно 
заповедта на главния инспектор по подадения сигнал от председателя на 
САК е Даниела Димова Стоева. Съдебните състави в Ш-то ГО са както 
следва:

№ състав отделение Име на съдия материя
1 80 III ГО ТАНЯ КАНДИЛОВА
2 81 III ГО РОСИЦА ВЕЛКОВА II ГО
3 82 III ГО РАЙНА СТЕФАНОВА 1ГО
4 83 III ГО СНЕЖАНА ЧАЛЪКОВА
5 84 III ГО ЦВЕТЕЛИНА КЪРЖЕВА
6 85 III ГО ДАНИЕЛА ПОПОВА 1ГО
7 86 III ГО ДАНИЕЛА СТОЕВА
8 87 III го ЦВЕТЕЛИНА КОСТОВА II ГО
9 88 III го ЦВЕТАНКА БЕНИНА 1ГО
10 89 III го ТОДОР ТОДОРОВ
11 90 III го СТОЮ ЗГУРОВ 1ГО
12 91 III го ДЕНИЦА УРУМОВА
13 92 III го ИВЕЛИНА КОЛЕВА
14 113 III го МАЯ МИХАЙЛОВА II ГО
15 117 III го НИКОЛАЙ МАДЖАРОВ
16 128 III го СОФИЯ ИКОНОМОВА 1ГО
17 138 III го МАРИЯ МЕСОВА - СТОЕВА II ГО
18 139 III го ДАНИЕЛА РАДЕВА
19 140 III го ТЕМИСЛАВ ДИМИТРОВ 1ГО
20 141 III го ИВА АНАСТАСИАДИС II ГО
21 142 III го СИЛВИЯ КИРОВА 1ГО
22 143 III го ПЕНКА ВЕЛИНОВА 1ГО

23 144 III го ЛИЛИЯ ТЕРЗИЕВА - 
ВЛАДИМИРОВА II ГО

24 145 III го ВАНЯ ИВАНОВА-ЗГУРОВА II ГО
25 148 III го ФИЛИП САВОВ II го
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26 149 III ГО ЕЛЕНА ДИНЕВА - ИЛИЕВА
27 150 III ГО МАРГАРИТА ДИМИТРОВА I ГО

28 151 III го МАРИЯ ШЕЙТАНОВА - 
ВОДЕНИЧАРОВА 1ГО

29 153 III го НИКОЛАЙ ЧАКЪРОВ II ГО
30 154 III го ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА
31 155 III го КАЛИНКА ПАНДОХОВА 1ГО

СЪДИЯ ДАНИЕЛА ДИМОВА СТОЕВА с ранг „съдия във ВКС и 
ВАС“ е встъпила в длъжност районен съдия на 11.10.1999г. и от тогава е 
титуляр на 86-ти състав.

За нуждите на проверката и на основание чл. 59 от ЗСВ бе изискана и 
предоставена информация с писмо на СРС изх. № 9002132/25.11.2016г., 
допълнена и коригирана /за 86 състав/ с писмо изх. № 105087/05.12.2016 г., 
съдържащи актуални данни, обобщени в табличен вид - Приложение № 1 - 
просрочени съдебни актове от 12.07.2011г. до 16.08.2016 г. и Приложение № 
2 - просрочени съдебни актове от 16.08.2017г. до 17.11.2016 г. Посочената в 
таблиците забава в календарни дни по чл.235, ал.5 от ГПК е изчислена към 
датата на постановяване на съдебния акт, а където такъв липсва - към 
определената дата.

По години информацията е както следва:
От 12.07.2011г. до 31.12.2011г.
Общ брой обявени за решаване дела - 72бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 72 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
За 2012г.
Общ брой обявени за решаване дела - 242 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 242 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
За 2013г.
Общ брой обявени за решаване дела - 285 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 285 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
За 2014г.
Общ брой обявени за решаване дела - 360 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК - 360 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
За 2015г.
Общ брой обявени за решаване дела - 365 бр.
Решени в срок по чл.235 ГПК — 365 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 0 бр.
Обявени за решаване до 17.11.2016г.
Общ брой обявени за решаване дела - 369 бр.
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Решени в срок по чл.235 ГПК - 347 бр.
Решения извън срок по чл.235 ГПК - 0 бр.

Според обобщена информация на СРС изх. № 108511/15.12.2016г., 
изготвена от СРС, данните от приложение № 1 и приложение № 2 за съдия 
Даниела Стоева са следните:

А. Дела с постановен съдебен акт за периода до 16.08.2016г. 
(Приложение № 1):

-Забава от 1 ден до 180 дни - 0 бр.
-Забава от 181 дни до 360 дни - 0 бр.
-Забава над 361 дни - 0 бр.
Б. Дела без постановен съдебен акт към 16.08.2016 г. (Приложение №1):
-Забава от 1 ден до 180 дни - 0 бр.
-Забава от 181 дни до 360 дни - 0 бр.
-Забава над 361 дни - 0 бр.
В. Дела с постановен съдебен акт за периода 16.08.2016г. - 17.11.2016г. 

(Приложение №2):
-Забава от 1 ден до 180 дни - 0 бр.
-Забава от 181 дни до 360 дни - 0 бр.
-Забава над 361 дни - 0 бр.
Съгласно предоставените с изх. № 2189/09.01.2017 г. обобщени данни за 

просрочените съдебни решения над 1 година по състави, съобразно 
Приложение №1 (12.07.2011 - 16.08.2016 г.) и Приложение №2 (16.08.2016 - 
17.11.2016 г., изготвени от СРС, съдия Даниела Стоева няма такива 
просрочил.

По отношение на постъпили и свършени частни граждански дела в 
закрити съдебни заседания, данните предоставени от СРС през посочените 
години, на доклад на съдия Даниела Стоева са както следва:

2011 г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период 35 бр.
Постъпили ч.гр.д. 1136 бр.
Свършени ч.гр.д. 1081 бр.
2012 г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период 90 бр.
Постъпили ч.гр.д. 1480 бр.
Свършени ч.гр.д. 1540 бр.
2013 г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период 30 бр.
Постъпили ч.гр.д. 1259 бр.
Свършени ч.гр.д. 1213 бр.
2014 г.
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Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период 76 бр.
Постъпили ч.гр.д. 357 бр.
Свършени ч.гр.д. 424 бр.
2015 г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период 9 бр.
Постъпили ч.гр.д. 301 бр.
Свършени ч.гр.д. 305 бр., от които
свършени в тримесечен срок 305 бр.
Първо шестмесечие на 2016 г.
Останали несвършени ч.гр.д. от предходен период 5 бр.
Постъпили ч.гр.д. 156 бр.
Свършени ч.гр.д. 150 бр.

Извършената по срочните книги на Даниела Стоева - 86 състав проверка на 
произволно избрани дела е следната:

Гр. дело № 29390/2014г. - В о.с.з. на 30.10.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Стоева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е прекратен 
брака по взаимно съгласие на страните и на основание чл. 50 СК е утвърдено 
споразумение между съпрузите, е обявен в срочната книга на 24.11.2014 г. - в 
едномесечен срок, съгласно чл. 235,ал.5 ГПК;

Гр. дело № 19543/2013г. - В о.с.з. на 13.11.2014 г. делото е разгледано от 
съдия Стоева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е признато за 
установено, че ответникът дължи всички суми - главница и лихви по заповед 
за изпълнение, е обявен в срочната книга на 18.11.2014 г. - в петдневен срок;

Гр. дело № 25043/2014г. - В о.с.з. на 04.02.2015 г. делото е разгледано от 
съдия Стоева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е прекратено 
настаняването на дете в специализирана институция и същото е настанено в 
приемно семейство, е обявен в срочната книга на 06.02.2015 г. - в двудневен 
срок;

Гр. дело № 67950/2014г. - В о.с.з. на 23.04.2015 г. делото е разгледано от 
съдия Стоева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е прекратен 
брака по взаимно съгласие на страните и на основание чл. 50 СК е утвърдено 
споразумение между съпрузите, е обявен в срочната книга на 20.05.2015 г. - в 
едномесечен срок, съгласно чл. 235,ал.5 ГПК;

Гр. дело № 12918/2016г. - В о.с.з. на 22.06.2016 г. делото е разгледано от 
съдия Стоева и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е прекратен 
брака между страните, родителските права са предоставени на майката на 
детето и е определена месечна издръжка в размер на 250 лв., която да бъде 
изплащана от бащата, е обявен в срочната книга на 29.06.2016 г. - в 
едноседмичен срок, съгласно чл. 235,ал.5 ГПК.
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В отговор на писмо от ИВСС изх. № Ж-02-18/22.12.2016 г., с писмо на 
СРС изх. № 9000060/12.01.2017г., постъпило в ИВСС - вх.№ КЖ-02- 
18/16/13.01.2017г., са предоставени следните данни за съдия Стоева:

Причини за допуснатите просрочил на съдебните решения, наличие на 
здравословни или други лични проблеми за периода на проверката - от 
12.07.2011 г. /или от встъпването в длъжност на състава/- до 2016 г., 
включително - Няма просрочени съдебни актове.

Информация за времето, през което съдията е бил в законоустановен 
отпуск /по болест, платен, неплатен и пр./ за периода на проверката от 
12.07.2011 г. /или от встъпването в длъжност на състава/ - до 2016 г.:

През периода на проверката, според Приложение № 16.1, председателят 
на състава е ползвала общо 249 дни законоустановен отпуск, от които 10 дни 
отпуск по болест, за периода 10.06.2016г. - 23.06.2016г. и 239 платен 
годишен отпуск - за периода от 18.07.2011г. до 30.09.2016г.

Няма данни за образувано дисциплинарно производство или наложено 
дисциплинарно наказание за допуснати просрочия при постановяване на 
съдебните актове, за периода на проверката от 12.07.2011г. /или от 
встъпването в длъжност на състава/- до 2016г.

Няма данни за обжалване на отказ за образуване на дисциплинарно 
производство по смисъла на чл. 310, ал. 5, т. 2 ЗСВ за същото нарушение и за 
образувано наказателно производство по смисъла на чл. 310, ал. 4 ЗСВ за 
същото нарушение.

Натовареността на съдия Стоева за 2012г. е както следва:
Останали несвършени дела от предходен период на съдията - 253 бр.; 

новообразувани дела на съдията — 1857 бр.; свършени дела на съдията 1899 
бр.; процент свършени дела спрямо новите постъпления на съдията 102.26 %; 
общо дела за разглеждане 2110 бр.; процент свършени дела спрямо всички 
постъпления на съдията 90.42 %; общо постъпления за отделението 26643 
бр.; процент постъпления за разглеждане от съдията спрямо всички в 
отделението 7.91 %; общо свършени дела в отделението 26900 бр.; процент 
свършени дела от съдията спрямо всички в отделението 7.05 %; общ брой 
дела за разглеждане в отделението 29342 бр.

Обобщените данни, отразяващи натовареността на съдия Стоева - 86-ти 
състав от 2013г. до първото полугодие на 2016г., съобразно предоставената 
от административния ръководител на СРС справка, са както следва:_______

Даниела Стоева, 86 състав, III ГО
201 Зг. 2014г. 2015г. 2016г.

* Висящи дела останали от предходен 
период на същия съдия 211 259 383 389
* Висящи дела от предходен период от 
друг съдия-докладчик на същия състав няма няма няма няма
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Новообразувани дела 1673 1113 909 796

Свършени дела 1625 989 903 966
% свършени дела спрямо новите 
постъпления за съдията (нови дела към 
свършени)

97,13 88,86 99,34 121.36

Общо за разглеждане дела (нови и 
несвършени от минал период) 1884 1372 1292 1185

% свършени дела спрямо всички 
постъпления за съдията (всички дела за 
разглеждане към свършени)

86,25 72,08 69,89 81.52

Общо постъпления за отделението по 
материя ГО 23 157 7 085 7 402 7 270

% постъпления за разглеждане от 
съдията спрямо всички в 
отделението

8,14 19,36 17,45 16.30

Общо свършени дела в отделението по 
материя ГО 22 598 7 180 7313 7 686

% свършени дела от съдията спрямо 
всички в отделението 7,19 13,77 12,35 12.57

Фактическа и правна сложност на разгледаните дела на съдията за 
периода на проверката - 2011г. - 2016г.:

Видно от проверените в хода на настоящата проверка граждански дела, 
съдия Стоева е разглеждала разпределените и дела, образувани по чл. 50 СК, 
установителни искове по чл. 415, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 124, ал. 1 ГПК, 
искове за настаняване/прекратяване на настаняването на дете в специална 
институция и др.

Качество на постановените съдебни актове според резултата от 
инстанционния контрол - резултати от върнати обжалвани граждански дела 
на съдията, за периода на проверката 2011 Г.-2016 г. :

Общо обжалвани решения за 2011г. - 21, за 2012г. - 39 бр., за 2013 г. - 
39 бр., за 2014г. - 45 бр., за 2015г. - 79 бр. и за 2016г. - 79 бр., от които:

- решения изцяло оставени в сила за 2011г. - 6 бр.; за 2012г. - 22 
бр.; за 2013г. - 22 бр.; за 2014г. - 31 бр.; за 2015г. - 48 бр.; за 2016г. - 43 
бр.;

- изцяло отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново 
разглеждане - за 2011 г. - 1 бр., за 2012г. - 5 бр., за 2013г. - 8 бр., за 
2014г. - 6 бр., за 2015г. - 2 бр. и за 2016г. - 0 бр.;

- изцяло отменени или обезсилени поради невиновно поведение на 
съда - за 2011г. - 6 бр., за 2012г. - 8 бр., за 2013г. - 4 бр., за 2014г. - 4 
бр., за 2015г. - 12 бр. и за 2016 г. - 22 бр.;
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- оставени в сила в една част. Отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или 
не за ново разглеждане в друга част - за 2011 г. - 3 бр., за 2012г. - 3 бр., за 
2013г. - 5 бр., за 2014г. - 2 бр., за 2015г. - 9 бр. и за 2016г. - 6 бр.;

- оставени в сила в една част, отменени или обезсилени в друга 
част поради невиновно поведение на съда: за 2011г. - 5 бр., за 2012г. - 1 
бр., за 2013г. - 0 бр., за 2014г. - 1 бр., за 2015г. - 7 бр. и за 2016г. - 4 бр.;

- отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, върнати или не за ново 
разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга част - за 
периода 2011г. - 0 бр., 2012г. - 0 бр., 2013г. - 0 бр., 2014г. - 1 бр., 2015г. 
- 1, и 2016г. - 2 бр.;

- оставени в сила в една част; отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, върнати или 
не за ново разглеждане в друга част; отменени или обезсилени в друга 
част поради невиновно поведение на съда - за периода 2011г. - 2016г. - 0 
бр.

- потвърдени или недопуснати до касационно обжалване в една 
част. Отменени, обезсилени или нищожни в друга част. Отменени или 
обезсилени в трета част, по обективни причини - за периода 2015г. - 
2016г.-Обр.

Данните за дежурствата на председателя на 86 състав и 
натовареността на заседателния график на съдията, за периода на 
проверката- 2011г.-2016г. съгласно Приложение № 5 са следните: 
1. Дежурства в междинна архива за периода 2012 г. - 2016г. - няма.
2. Дежурства за произнасяне на молби, искове и жалби по СК, 33 ДН, 

ЗЗДт„ ЗН, ЗГР, чл. 29 ГПК и по част IV, ГПК, по години както 
следва:

- за периода: 04.07.2011г. - 30.12.2011г. - три седмични дежурства през 
един и два месеца;

- за 2012г. - осем седмични дежурства през един и два месеца;
- за 2013г. - шест седмични дежурства през един, два и четири месеца;

- за периода 02.01.2014г. - 29.06.2014г. - осем седмични дежурства всеки 
месец или два пъти месечно;

- за 2015г. - дванадесет седмични дежурства два пъти месечно през два 
месеца;

- за 2016г. - десет седмични дежурства два пъти месечно през два 
месеца.

3. Натовареност на заседателния график
Проведените съдебни заседания и разгледаните дела от 86 състав, ГО, СРС за 

периода от 12.07.2011 г. до 31.08.2016 г.:
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Месец Брой открити с.з. / година Брой разгледани дела в о.с.з./год.
2011- 2012- 2013-2014- 2015 -2016 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016

януари - 4 5 4 4 4 - 37 49 34 66 59
февруари - 7 6 5 6 5 - 63 75 65 94 101
март - 6 6 5 5 5 - 67 50 60 91 86
април - 5 6 4 6 4 - 49 67 66 97 74
май - 4 5 4 5 4 - 45 62 72 77 58
юни - 5 7 7 4 5 - 68 69 98 81 75
юли 0 2 4 3 2 3 0 6 28 22 15 27
август 1 1 2 3 1 3 4 5 9 25 2 30
септември 3 1 1 3 3 1 23 8 1 12 22 1
октомври 8 7 10 7 6 6 75 92 92 121 85 102
ноември 5 6 7 6 6 5 57 65 76 114 106 78
декември 3 3 4 1 3 3 35 41 51 23 37 68
Общо за 
периода

20 51 63 52 51 48 194 546 629 712 773 759

Поощрения и/или наказания, прилагане на мярката по чл. У17 ЗСВ на 
съдията, за периода на проверката - 2011 г. - 2016 г. - няма такива.

Действия за преодоляване на констатираните нарушения за съдията, за 
периода на проверката 2011 г. - 2016 г. - няма нарушения, обуславящи 
предприемане на действия от страна на административното ръководство.

Данни за ангажираността в изпълнението на други служебни задачи 
извън основната дейност на СРС- за съдията, за периода на проверката - 2011 
г. - 2016 г. - няма такива.

Данни за обективното състояние на съответния орган на съдебната власт
Според предоставената информация, данните за периода м. 04.2016г. - 

м. 12.2016 г. от Системата за индивидуална натовареност на съдиите (СИНС) 
са следните:

Обща натовареност на гражданските съдии в СРС - 179.47;
Индивидуалната натовареност на съдия Даниела Стоева - 222.8;
Обща и индивидуална натовареност спрямо отделението по материя
222.8 натовареност на съдия Даниела Стоева към 217.54 натовареност 
на III ГО.

В края на проверката бе представена актуална информация за 
просрочените, непостановени съдебни решения /дела обявени за решаване, 
по които към 10.01.2017 г. няма съдебно решение след изтичане на законовия 
срок/.

Общ брой просрочени решения без постановен съдебен акт към
10.01.2017 г. - 0 бр.
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Приложение: справка на СРС изх. № 4396/16.01.2017 г. за 86 състав 
съдия Даниела Стоева

II. Извършени от Инспектората към ВСС комплексни планови 
проверки, контролна проверка и проверки по жалби и сигнали, 
обхващащи периода и съдебните състави предмет на настоящата 
проверка.

В периода, обхващащ настоящата проверка по сигнал, ИВСС е извършил 
две Комплексни планови проверки и една контролна проверка, както следва:

1. В изпълнение на Заповед № 1111-01- 88/23.09.2014г. и Заповед № 
11П-01-8/13.03.2015г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия 
съдебен съвет е извършена планова проверка в Софийски Районен съд 1-во 
Гражданско отделение и състави от 80-87 включително на Ш-то Гражданско 
отделение, за периода от 01.01.2012г. - 31.12.2013г. Проверката е извършена 
от екип в състав инспектор Светлана Божнакова и експерти Атанас Попов и 
Христо Нанев. Констатирано е сериозно забавяне по движението на делата и 
конкретно по повод постановяването на разпореждане по чл. 131 ГПК в 
съставите, председателствани от съдия Голакова и съдия Шушков. В 30-ти 
състав забавянето е около година, а при съдия Шушков са установени 120 
дела образувани, по които е изтекъл едномесечния срок по чл.131 от ГПК 
още през 2012г. и 2013г. и все още не са насрочени. Констатираната забава е 
повече от 24 месеца. Значително забавяне е констатирано и при двата състава 
в сроковете за решаване на делата. И в двата състава са установени дела 
обявени за решаване през 2013г., по които е липсвал краен съдебен акт. 
Обоснована е необходимост да бъдат предприети мерки за спешното им 
приключване, не само с цел преодоляване на негативизма на гражданите към 
съдебната система, но и с оглед правата им по Глава Ша от ЗСВ за 
Разглеждане на заявления срещу нарушаване на правото на разглеждане и 
решаване на делото в разумен срок. Обоснован е извод за необходимост от 
разработване на индивидуални планове за работа от административното 
ръководство, в резултат на които в шестмесечен срок да бъдат насрочени 
всички дела в съставите с изтекъл срок по чл.131 от ГПК, както и да бъдат 
постановени съдебните решения по обявените за решаване дела и да следи за 
спазването им. Препоръчано е да се ангажира дисциплинарната отговорност 
на двамата съдии с оглед тежестта на нарушенията им.

Дадени са препоръки към съдия Методи Лалов да упражни правата си по 
чл.80, ал.1,т.1 от Закона за съдебната власт и да се предприемат 
необходимите действия за възможно най - бързото приключване на делата, 
образувани преди 01.01.2012г., предвид правата на гражданите по Глава За от 
ЗСВ за разглеждане на заявления срещу нарушаване на правото на 
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разглеждане и решаване на делото в разумен срок, да се изиска от съдия 
Голакова и съдия Шушков да изработят индивидуални планове за 
постановяване на съдебните решения по обявените за решаване дела и да 
следи за спазването им, както и да се предприемат необходимите действия за 
ангажиране на дисциплинарната отговорност на двамата съдии по чл. 308, 
ал.1 от ЗСВ в съответствие с правомощията по чл.311, т.1 и чл.312,ал.1, т.1 от 
ЗСВ и в зависимост от тежестта на нарушенията на всеки един от тях, 
съобразно разпоредбата на чл.309 от ЗСВ.

С писмо с вх. № Kill 1-01-88 от 16.12.2015 г. председателят на СРС е 
уведомил ИВСС, че със Заповед № 120 от 16.07.2015 г. е изискано съдия 
Методи Шушков да изработи индивидуален план за постановяване на 
съдебните решения по обявените за решаване дела, който е бил представен от 
него на 31.07.2015 г. С оглед констатирано неизпълнение на индивидуалния 
план със Заповед № АС- 221 от 05.11.2015 г. е определен срок до 31.12.2015 
г. на съдия Шушков за насрочване на делата, по които срокът за отговор е 
изтекъл до 30.09.2015 г. и за постановяване на съдебните актове по обявените 
за решаване дела до края на м. декември 2014 г. и срок до 31.03.2016 г. да 
изготви и постанови съдебните актове по обявените за решаване дела до 
01.03.2015 г. След изтичане на посочените срокове се сочи, че ще бъде 
изготвена подробна справка и ще бъдат предприети съответните действия 
съобразно показаните от съдия Шушков резултати. Към 16.12.2015 г. няма 
отговор по отправената в Акта за резултати препоръка за съдия Шушков.

С писмо с вх. № К1111-01-88 от 16.12.2015 г. председателят на СРС е 
уведомил ИВСС, че със Заповед № АС-139 от 31.07.2015 г., считано от 
03.08.2015 г. е спряно разпределянето на нови дела на 30 състав за срок от 3 
месеца с цел да бъде дадена възможност на съдия Голакова да изготви и 
постанови съдебни актове по делата, обявени за решаване. Със Заповед № 
АС-179/30.09.2015г.от 01.10.2015 г. е възстановено разпределението на дела 
на 30-ти състав, тъй като към 30.09.2015 г. не е установено, че посочената 
мярка е дала резултат. Със Заповед № АС-179 от 30.09.2015г. на съдия Любка 
Голакова, председател на 30-ти състав е определен срок до 30.11.2015 г., в 
който да бъдат изготвени и постановени съдебните актове по обявените за 
решаване до края на м. декември 2013 г. дела, срок до 31.12.2015 г. да 
насрочи делата, по които срокът за отговор по чл. 131 ГПК е изтекъл до 
3 0.09.2015г., както и да постанови актове по разпределени и заповедни 
производства, които не са възложени на други съдии със Заповеди № АС-137 
и АС 138 от 31.07.2015 г., в срок до 31.01.2016 г. да изготви и постанови 
съдебните актове по обявените за решаване до края на м. декември 2014 г., в 
срок до 31.03.2016 г. да изготви и да постанови съдебните актове по 
обявените за решаване до края на м. юни 2015 г. Извършена е проверка по 
изпълнението на Заповед № АС-179/30.09.2015г. и е изготвен подробен 
доклад от ръководитела на I ГО - съдия Райна Мартинова. ИВСС е уведомен, 
че предстои да бъдат предприети действия по ангажиране на 
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дисциплинарната й отговорност. След 16.12.2015 г. няма отговор по 
отправената в Акта за резултати препоръка за съдия Голакова.

2. По Заповед № ПП-01-89/26.09.2014г., допълнена със Заповед № ПП- 
01-2/30.01.2015г. на Главния инспектор на ИВСС е извършена комплексна 
планова проверка в Софийски Районен съд, Второ и Трето граждански 
отделения, от инспектор Димана Йосифова, експерт Катя Христова и експерт 
Адриана Тодорова. Установена е прекомерна забава при постановяване на 
разпореждането по чл.131 ГПК и определението по чл.140 от ГПК от 59-ти, 
60-ти, 73-ти и 123-ти съдебни състави, както и прекомерна забава при 
постановяване на съдебните решения на 59-ти, 60-ти 73-ти, 123-ти състави, 
по исковите производства, както и при произнасянето по заповедните 
производства. Препоръчано е да се изготвят индивидуални планове за работа 
на тези състави и да се следи за спазването им, да са ангажира 
дисциплинарната отговорност на съдиите Никола Попов - 59 състав, 
Емилиян Лаков - 73 състав и Иванка Митева - 123 състав и на 
основание чл. 203, ал.1 ЗСВ да направи предложение за атестиране за 
несменяемост на съдия Емилиян Лаков.

3. По заповед № КП-01-26/04.11.2015г. на Главния инспектор е 
извършена Контролна планова проверка на граждански дела на П-ро ГО при 
СРС с предмет спазване на разумния срок по чл. 235, ал. 5 ГПК, както и 
организацията на работата по образуването, движението и приключването на 
делата по заповедното производство на съдия Никола Попов - 59 състав, 
съдия Йорданка Ваклева - 60 състав, Емилиян Лаков - 73 състав и Иванка 
Митева - 123 състав за периода 01.01.2014г. - 30.06.2015г. Проверката не е 
отчела подобрение в работата на проверяваните съдии и отново е 
препоръчано на основание чл. 314, ал.1 ЗСВ административният 
ръководител и председател на Софийски районен съд да ангажира 
дисциплинарната отговорност на съдиите Никола Попов, Йорданка 
Ваклева, Емилиян Лаков и Иванка Митева, за които са констатирани 
просрочия при постановяването и обявяването на съдебните актове, 
представляващи дисциплинарно нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 ЗСВ, вр. 
чл.308, ал.1, т.1, 2 ЗСВ и на основание чл. 203, ал.1 ЗСВ да направи повторно 
предложение за атестиране за несменяемост на съдия Емилиян Лаков, поради 
драстичното изтичане на срока по чл. 203, ал. 2 от ЗСВ.

Актът е изпратен на председателя на СРС на 27.01.2016 г. и към 
16.12.2016г. няма информация за изпълнение на препоръките.

По предложение на председателя па СРС срещу титуляра на 59-ти 
съдебен състав при СРС - съдия Никола Попов пред ВСС е образувано 
дисциплинарно производство за системно неспазване на сроковете 
предвидени в процесуалните закони по движение и приключване на 
гражданските производства - за непостановяване на съдебни решения по над 
150 броя дела за 2013г. и 2014г.

По предложение на председателя на СРС и по предложение на ИВСС е 
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образувано дисциплинарно дело № 14/2015 г., по описа на ВСС срещу 
титуляра на 60-ти съдебен състав при СРС - съдия Йорданка Ваклева за 
системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалния закон по 
движение и приключване на гражданските производства - за непостановяване 
на съдебни решения по 167 броя обявени за решаване граждански дела.

III. Информация за предприети мерки от Инспектората към Висшия 
съдебен съвет, в това число изпратени сигнали чл. 54, ал.1, т.5 ЗСВ до 
председателя на СРС:

По предложение на Главния инспектор на ИВСС е образувано 
дисциплинарно производство ДД № 36/2013г. по описа на ВСС, за налагане 
на дисциплинарно наказание на Йорданка Николова Ваклева - съдия в 
Софийски районен съд. На заседание, проведено на 05.06.2014г., ВСС е 
решил да наложи на съдия Йорданка Ваклева дисциплинарно наказание по 
чл. 308, ал. 1, т. 3 ЗСВ - „намаляване на основното трудово възнаграждение 
от 15 на сто за срок от 1 година и 6 месеца“. Със съдебно решение № 7900 от 
29.06.2015г. по адм. дело № 3785/2015г. по описа на ВАС - Петчленен състав 
- II колегия, е отменено наложеното е решение на ВСС по т. 40 на протокол 
№ 23 от 05.06.2014 г. дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 ЗСВ - 
„намаляване на основното трудово възнаграждение от 15 на сто за срок от 1 
година и 6 месеца“ - за системно неспазване на сроковете, което е определил 
като дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 3 ЗСВ.

По предложение с изх. № ПП-01-89/29.09.2015г. на Главния инспектор 
на ИВСС, с решение на ВСС по протокол № 51/15.10.2015г. е образувано 
дисциплинарно производство ДД № 38/2015г. по описа на ВСС, за налагане 
на дисциплинарно наказание на Йорданка Николова Ваклева - съдия в 
Софийски районен съд. С решение по т. 104 от протокол № 54 от 
заседанието на Висшия съдебен съвет, проведено на 29 октомври 2015 г., са 
обединени производствата по д.д. № 14/2015 г. и д.д. № 38/2015 г., двете по 
описа на ВСС, образувани срещу съдия Йорданка Николова Ваклева, за 
извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 и т. 2 от 
ЗСВ, в едно общо дисциплинарно производство, което продължава по д.д. № 
14/2015 г.

През 2016г. Инспекторатът към ВСС въз основа на установена 
основателност на жалби, подадени от граждани и физически лица, е изпратил 
сигнали по чл. 54, ал.1, т.5 ЗСВ и предложения до административния 
ръководител на СРС за предприемане на организационни и дисциплиниращи 
мерки на районни съдии, разглеждащи граждански дела, заради 
непостановени в срок съдебни решения и забава при администриране на 
делата, за по-голямата част от които сигнали при извършената служебна
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проверка на 19.10.2016г. и на 16.12.2016г. е установено, че ИВСС не е 
уведомен за изпълнение на препоръките.

Информацията относно изпратени сигнали по чл. 54, ал.1, т.5 ЗСВ и 
извършеното допълнително проучване съобразно обхвата на настоящата 
проверка, по съдии е както следва:

Съдия Любка Голакова - 30 състав
ИВСС е направил 4 предложения - сигнали до адм. ръководител на СРС 

за обръщане на внимание по чл. 327 ЗСВ на съдия Любка Голакова от СРС, 
във връзка с проверки по сигнали и констатирани нарушения в работата й, 
както следва:

1. Сигнал № Ж-16-267 от 22.03.2016 г. на инспектор Любомир Крумов.
На основание чл. 54, ал. 1,т. 5 от ЗСВ са дадени следните препоръки:
На съдия Любка Голакова да бъде дадена последна възможност и 

определен краен срок до изтичане на съдебната ваканция през 2016 г. за 
постановяване и обявяване на всички, просрочени с два месеца, спрямо срока 
по чл. 235, ал. 5 ГПК, съдебни актове по обявените за решаване граждански 
дела; да бъдат определени реални и последни срокове за произнасяне по 
образуваните по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК заповедни производства, 
разпределени на 30 състав. В срок до 01.06.2016 г. да се извърши проверка за 
всички ненасрочени от съдия Голакова граждански дела, по които срокът за 
отговор по чл. 131 ГПК е изтекъл към 30.04.2016 г.

2. Сигнал № Ж-16-431 от 19.05.2016 г. на инспектор Генади Георгиев.
На основание чл. 54, ал. 1,т. 5 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС е 

сигнализирал административния ръководител на Софийски районен съд, за 
забавено администриране по гр.д. № 65237/2014 г., по описа на СРС, 30-ти с- 
в и е отправил следната препоръка:

Административният ръководител на Софийски районен съд да упражни 
правомощието си по чл. 80, ал. 1, т. 1 от ЗСВ и извърши проверка на 
цялостната организация на работата на съдията-докладчик по гр.д. № 
65237/2014 г., по описа на СРС, 30-ти с-в. В зависимост от резултатите от 
проверката, Административният ръководител на СРС да прецени дали да 
наложи дисциплинираща мярка по чл. 327 от ЗСВ.

3. Сигнал № Ж-16-472 от 06.06.2016 г. на инспектор Теодора Нинова.
На основание чл. 54, ал. 1,т. 5 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС е 

сигнализирал административния ръководител на Софийски районен съд, за 
забавено администриране по гр.д. № 48809/2013 г. и е отправил следните 
препоръки:

Административният ръководител на Софийски районен съд да упражни 
правомощието си по чл. 80, ал. 1, т. 1 от ЗСВ и извърши проверка по 
цялостната организация на работа на съдията- докладчик по гр.д. № 
48809/2013 г. по описа на СРС и в зависимост от резултатите от проверката 
да прецени дали да наложи дисциплинираща мярка по чл. 327 от ЗСВ.
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4. Сигнал № Ж-16-501 от 13.07.2016 г. на инспектор Генади Георгиев.
На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ, ИВСС е дал следните препоръки:
Административният ръководител на Софийски районен съд в 

едномесечен срок да предприеме необходимите действия, предвид на 
законовите си правомощия, с оглед приключване на гр.д. № 30294/2012г по 
описа на СРС, от титуляра на 30-ти състав съдия Любка Голакова в 
законноустановените срокове, да прецени доколко забавеното разглеждане и 
приключване на гр.д. № 3 0294/2012г по описа на СРС, 30- ти състав се дължи 
на субективни причини, а именно нерешителното ръководене на процеса от 
съдия Любка Голакова и дали е необходимо да бъде приложена разпоредбата 
на чл. 327 от Закона за съдебната власт.

КОНСТАТАЦИИ:
В ИВСС не е получена информация от ръководството на СРС за 

изпълнение на препоръките по подадените през 2016г. жалби срещу съдия 
Любка Голакова и изпратените сигнали до председателя на СРС на основание 
чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ досежно движение, администриране и приключване 
/сигнал № 4/ на разпределените й гражданските дела. Настоящата проверка 
констатира, че няма подобрение в работата на съдия Любка Голакова относно 
приключване на гражданските дела на нейн доклад, предмет на настоящата 
проверка. В продкрепа на извода е и констатираното по гр. дело № 
30294/2012г. по описа на СРС, 30- ти, за което са дадени препоръки по сигнал 
№ 4 /Ж-16-501 от 13.07.2016 г./. Съдебното дирене е приключило в о.с.з. на 
17.03.2014г. и в хода на настоящата проверка се установи, че към 16.08.2016г. 
все още не е постановен съдебния акт - забавата възлиза на 853 дни към тази 
дата- справки - приложение № 1 за 30 състав, предоставена от ръководството 
на СРС. Съдебното решение не е било постановено и към 17.11.2016г. - видно 
от справки - приложение № 2 на 30 състав. Към 16.12.2016г. няма получена 
в ИВСС информация за изпълнение на препоръките.

Съдия Александър Ангелов - 37 състав
ИВСС е направил 2 предложения до адм. ръководител на СРС за 

обръщане на внимание по чл. 327 ЗСВ на съдия Александър Ангелов от СРС, 
във връзка с проверки по сигнали и констатирани нарушения в работата 
съдия Ангелов, както следва:

1. Сигнал № Ж-16-530 от 13.07.2016 г. на инспектор Игнат Георгиев.
На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС е 

сигнализирал административния ръководител на Софийски районен съд за 
забавено администриране по гр.д. № 9875/2014 г. по описа на СРС и е 
отправил следните препоръки:

Административният ръководител на СРС да упражни правомощието си 
по чл. 80, ал. 1, т. 2 от ЗСВ и в едномесечен срок да извърши проверка по 
цялостната организация на работата на съдията - докладчик по гр.д. № 
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9875/2014 г. по описа на СРС и в зависимост от резултатите от проверката, да 
прецени дали да наложи дисциплинираща мярка по чл. 327 от ЗСВ.

2. Сигнал № Ж-16-455 от 11.08.2016 г. на инспектор Игнат Георгиев.
На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС е 

сигнализирал административния ръководител на Софийски районен съд, за 
забавено администриране по гр.д. № 34928/2015 г. по описа на СРС и е 
отправил следните препоръки:

Административният ръководител на СРС да упражни правомощието си 
по чл. 80, ал. 1, т. 2 от ЗСВ и в едномесечен срок да извърши проверка по 
цялостната организация на работата на съдията- докладчик по гр.д. № 
34928/2015 г. по описа на СРС и в зависимост от резултатите от проверката, 
Административният ръководител на СРС да прецени дали да наложи 
дисциплинираща мярка по чл. 327 от ЗСВ.

КОНСТАТАЦИИ:
В ИВСС не е получена информация от ръководството на СРС за 

изпълнение на препоръките по подадените през 2016г. жалби срещу съдия 
Александър Ангелов и изпратените сигнали до председателя на СРС на 
основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ. Наред с констатираната забава при 
администриране на делата, проверени в хода на предварителното проучване 
по цитираните жалби, настоящата проверка констатира, че съдия Ангелов е 
допускал сериозна забава при приключване на граждански дела на негов 
доклад, предмет на настоящата проверка, видно от справки - приложение № 1 
и приложение № 2 за 37 състав, предоставени от ръководството на СРС. Към 
16.12.2016г. няма получена в ИВСС информация за изпълнение на 
препоръките.

Съдия Йоана Генжова - 40 състав
През 2015г. и 2016г. няма подадени основателни сигнали в ИВСС.

Съдия Петя Стоянова - 45 състав
ИВСС е изпратил сигнали изх. № Ж-16-13 8/12.02.2016г. и Ж-16- 

186/23.02.2016г. до председателя на СРС във връзка с констатации за 
забавено решаване на граждански дела от съдия Петя Стоянова- председател 
на 45 състав при СРС /гр.дело № 14415/2011г., по което решението е със 
забава от 34 месеца към момента на подаване на сигнала/, както и за 
нарушение по ч.гр.дело № 12324/2015г., по което съдебният акт е бил 
отменен от горната инстанция с указания, които съдия Стоянова не е 
изпълнила.

Допълнително бе установено, че ИВСС е направил предложение до 
председателя на СРС, с копие до ВСС, за обръщане на внимание по чл. 327 
ЗСВ или за налагане на дисциплинарно наказание на съдия Петя Стоянова, 
във връзка с проверка по 3 сигнала (сигнал с изх. № Ж-15-1048, 1144, 
1150/04.12.2015г. на инсп. Светлана Бошнакова) и констатации за извършени 
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нарушения по дела на нейн доклад. Към 16.12.2016г. няма получена в ИВСС 
информация за изпълнение на препоръките.

КОНСТАТАЦИИ:
В ИВСС не е получена информация от ръководството на СРС за 

изпълнение на препоръките по подадените през 2016г. жалби срещу съдия 
Петя Стоянова и изпратените сигнали до председателя на СРС на основание 
чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ. В хода на настоящата проверка бе извършено 
допълнително проучване и проверка по сигнал Ж-16-186/23.02.2016г., във 
връзка с възражения за просрочен съдебен акт по гр.дело № 14415/2011г., 
включени в обхвата на настоящата проверка. Установи се, че в о.с.з. на 
16.04.2013г. съдът е обявил гр.дело № 14415/2011г. за решаване, а решението 
е постановено на 22.01.2016г., видно от предоставената от ръководството на 
съда справка - приложение № 1 на състава, забавата възлиза на 981 дни или 
2 години и 8 месеца.

Съдия Методи Шушков - 50 състав
1 .ИВСС е изпратил сигнал до председателя на СРС във връзка с 

констатации за извършено нарушение в работата на съдия Шушков при 
извършена проверка по сигнали вх. № Ж 15- 1184/06.11.2015г; вх. № Ж-15- 
1278/08.12.2015г. и вх. № 15-1314/17.12.2015г. от инспектор Светлана 
Бошнакова. На основание чл.54, ал.1,т.5 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС е 
сигнализирал административния ръководител на СРС за извършените 
нарушения от съдия Методи Шушков по движението и решаването на шест 
граждански дела и с оглед тежестта на нарушението е отправил следните 
препоръки:

Административният ръководител на Софийски районен съд да доведе до 
знанието на съдия Методи Шушков, председател на 50 състав настоящият 
сигнал; да упражни правомощието си по чл.80, ал.1, т.1 от Закона за 
съдебната власт, за общо организационно и административно ръководство и 
да извърши обстойна проверка по спазването от съдия Шушков на срока, 
визиран в Заповед № АС- 221/05.11.2015г. и в зависимост от резултатите от 
проверката по т.2, и при приложение на разпоредбата на чл. 309 от ЗСВ, да 
упражни правомощието си по чл.ЗП, т.1 от ЗСВ за налагане на 
дисциплинарно наказание или по чл. 312, ал.1, т.1 от ЗСВ и да предложи на 
Висшия съдебен съвет налагане на дисциплинарно наказание на съдия 
Методи Шушков.

Инспекторатът към ВСС е напомнил на административния ръководител 
на СРС, че при преценката на степента на дисциплинарните нарушения, 
извършени от съдия Методи Шушков следва да се има предвид разпоредбите 
на Глава III „а” от ЗСВ, с които се дава възможност на засегнатите лица да 
подават заявления срещу нарушено право на разглеждане и решаване на 
делата в разумни срокове и е дал двумесечен срок за изпълнение на дадените 
препоръки.
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2 . ИВСС е изпратил сигнал до председателя на СРС с препоръка да 
упражни правомощието си по чл. 311, т.1 от ЗСВ или по чл. 312, ал. I т. 1 от 
ЗСВ и предприемане съответните мерки по ангажиране на дисциплинарна 
отговорност на съдия Методи Шушков във връзка с извършена проверка от 
инспектор Светлана Бошнакова и изготвено становище с изх. № Ж- 14-1089, 
Ж-16-67, Ж-16-120/22.02.2016 г., по описа на ИВСС, тъй като при 
извършената проверка са констатирани нарушения в работата на съдията.

На основание чл.54, ал.1, т.5 от ЗСВ, ИВСС е напомнил на председателя 
на СРС, че е сезиран и за други случаи на забавено разглеждане и решаване 
на делата от съдия Шушков. Уведомил го е за неспазване на разумните 
срокове за решаване на посочените три дела и му е обърнал внимание върху 
обстоятелството, че забавеното разглеждане и решаване на делата от съдия 
Шушков е повече от системно, поради което е изключително наложително да 
упражни правомощието си по чл.311, т.1 от ЗСВ, или по чл. 312, ал.1, т.1 от 
ЗСВ и да предприеме съответните мерки по ангажиране на дисциплинарната 
му отговорност.

КОНСТАТАЦИИ: .
В ИВСС не е получена информация от ръководството на СРС за 

изпълнение на препоръките по подадените през 2016г. жалби срещу съдия 
Методи Шушков и изпратените сигнали до председателя на СРС на 
основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ. Настоящата проверка констатира, че няма 
подобрение в работата на съдия Методи Шушков относно приключване на 
гражданските дела на негов доклад, предмет на настоящата проверка. В 
подкрепа на извода е установеното при служебната проверка по следните 
дела: - гр.дело № 10927/2013г., за което са дадени препоръки по сигнал № 1 - 
делото е било обявено за решаване на 12.02.2014г., а видно от справки - 
приложение № 1 за 50 състав, предоставена от ръководството на съда, 
съдебният акт е бил постановен едва на 13.03.2016г. - със забава от 730 дни;

- гр.дело № 21287/2012г., за което са дадени препоръки по сигнал № 1 - 
делото е било обявено за решаване на 15.04.2014г., а видно от справки - 
приложение № 1 за 50 състав, предоставена от ръководството на съда, 
съдебният акт е бил постановен едва на 25.01.2016г. - със забава от 620 дни;

- гр.дело № 48317/2011г., за което са дадени препоръки по сигнал № 1 - 
делото е било обявено за решаване на 18.06.2013г., а видно от справки - 
приложение № 1 и Приложение № 2 за 50 състав, предоставени от 
ръководството на съда, съдебният акт не е постановен - със забава от 1218 
дни към 17.11.2016г. - /справки-приложение № 2 на състава/;

- гр.дело № 10134/20Юг., за което са дадени препоръки по сигнал № 2 - 
делото е било обявено за решаване на 01.04.2015г., а видно от справки - 
приложение № 1 и приложение № 2 за 50 състав, предоставени от 
ръководството на съда, съдебният акт не е постановен - със забава от 566 дни 
към 17.11.2016г.- /справки-приложение № 2 на състава/;
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- гр.дело № 18638/20Юг., за което са дадени препоръки по сигнал № 2 - 
делото е било обявено за решаване на 15.02.2012г., а видно от справки - 
приложение № 1 и приложение № 2 за 50 състав, предоставени от 
ръководството на съда, съдебният акт не е постановен - със забава от 1707 
дни към 17.11.2016г. - /справки-приложение № 2 на състава/;

- гр.дело № 18206/2013г., за което са дадени препоръки по сигнал №2- 
делото е било обявено за решаване на 30.09.2014г., а видно от справки - 
приложение № 2 за 50 състав, предоставена от ръководството на съда, 
съдебният акт е бил постановен едва на 18.08.2016г. - със забава от 658 дни. 
Към 16.12.2016г. няма получена в ИВСС информация за изпълнение на 
препоръките.

Съдия Николай Николов - 52 състав
ИВСС е направил предложение - сигнал № Ж-15-1298 от 07.07.2016 г. на 

инспектор Игнат Георгиев до администратвиня ръководител на СРС на 
основание чл. 54,ал.1, т.7 от ЗСВ да наложи дисциплинарно наказание на 
съдия Николай Николов от СРС, във връзка с проверки по сигнали и 
констатирани нарушения в работата съдия Николов, както следва:

Административния ръководител на СРС да упражни правомощията си по 
чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, като в тримесечен срок 
извърши проверка на цялостната дейност на съдия Николай Николов и ако 
установи наличието на забавено постановяване на крайни актове и по други 
дела, в нарушение на законоустановения в чл.235, ал.5 от ГПК срок, да 
предприеме необходимите мерки за тяхното срочно приключване.

КОНСТАТАЦИИ:
В ИВСС не е получена информация от ръководството на СРС за 

изпълнение на препоръките по подадената през 2016г. жалба срещу съдия 
Николай Николов и изпратения сигнал до председателя на СРС на основание 
чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ. Настоящата проверка констатира, че гр.дело № 
48838/2013г., за което са дадени препоръки по цитирания сигнал, е било 
обявено за решаване на 17.02.2016г., а видно от справки - приложение № 2 за 
52 състав, предоставена от ръководството на съда, съдебният акт е бил 
постановен на 24.08.2016г. - със забава от 159 дни / в рамките на 5 месечен 
срок/.

Съдия Нели Маринова - 56 състав
ИВСС е изпратил сигнал изх. № Ж-15-629/16.12.2016г. до председателя 

на СРС във връзка с констатации за забавено администриране на гр. дело 
повече от 11 месеца. ИВСС не е уведомен от ръководството на СРС за 
изпълнение на дадените препоръки по жалбата срещу съдия Маринова и 
изпратения сигнал до председателя на СРС на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от 
ЗСВ. Към 16.12.2016г. все още не е получена информация за изпълнение на 
препоръките.
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Съдия Никола Попов — 59 състав
ИВСС е направил 3 предложения - сигнали до адм. ръководител на СРС 

да наложи дисциплинарно наказание на съдия Никола Попов от СРС, във 
връзка с проверки по сигнали и констатирани нарушения в работата съдия 
Попов, както следва:

1. Сигнал № Ж-16-35 от 02.03.2016 г. на инспектор Светлана Бошнакова, 
с който на основание чл.54, ал.1,т.5 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС е 
уведомил административния ръководител на СРС за извършеното нарушение 
от съдия Никола Попов по движението на гр.д. № 7115/2014г. и с оглед 
тежестта на нарушението е отправил следните ПРЕПОРЪКИ:

Административният ръководител на Софийски районен съд да доведе до 
знанието на съдия Никола Попов, председател на 59-ти състав за настоящия 
сигнал; да упражни правомощието си по чл.80, ал.1, т.1 от Закона за 
съдебната власт за общо организационно и административно ръководство и 
да извърши обстойна проверка по спазването на сроковете за постановяване 
на крайните съдебни актове по делата, обявени за решаване до края на 
м.декември 2015 г. от страна на съдия Никола Попов. В зависимост от 
резултатите от проверката и при приложение разпоредбата на чл. 309 от ЗСВ, 
административният ръководител на СРС да упражни правомощието си по 
чл.ЗП, т.1 от ЗСВ, за налагане на дисциплинарно наказание, или по чл. 312, 
ал.1, т.1 от ЗСВ, за предлагане на Висшия съдебен съвет налагане на 
дисциплинарно наказание на съдия Никола Попов.

2. Сигнал № Ж-16-369 от 27.05.2016 г. на инспектор Игнат Георгиев.
На основание чл.54, ал.1 т.5 от ЗСВ е обърнато внимание на 

административния ръководител на СРС за обстоятелството, че забавеното 
разглеждане и решаване на делата от съдия Никола Попов е повече от 
системно, поради което е изключително наложително да упражни 
правомощието си по чл.ЗП, т.1 от ЗСВ, или по чл. 312, ал.1, т.1 от ЗСВ и да 
предприеме съответните мерки по ангажиране на дисциплинарната и 
отговорност.

3. Сигнал № Ж-16-563 от 08.08.2016 г. на инспектор Игнат Георгиев. На 
основание чл.54, ал.1 т.5 от ЗСВ, е обърнато внимание на адм. ръководител 
на СРС върху обстоятелството, че забавеното разглеждане и решаване на 
делата от съдия Никола Попов е повече от системно, поради което е 
изключително наложително да упражни правомощието си по чл.ЗП, т.1 от 
ЗСВ, или по чл. 312, ал.1, т.1 от ЗСВ и да предприеме съответните мерки по 
ангажиране на дисциплинарната и отговорност.

4. Сигнал № Ж-16-11408 от 29.12.2016 г. на инспектор Теодора Нинова. 
Оплакването на жалбоподателя е за забавяне на гр. дело № 51805/2014г. - за 
допуснати дисциплинарни нарушения - системно неспазване на сроковете, 
цитирани в процесуалните закони и действия или бездействия, които 
неоправдано забавят съдопроизводството. Съдебното дирене е приключило 
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на 03.07.2015г., но не е постановен съдебен акт. На 02.06.2016г. е депозирана 
жалба за бавност, която не е администрирана. Възразява се срещу 
неоснователното забавяне на цитираното дело, както и възпрепятстване на 
процедурата по чл. 255 ГПК, тъй като жалбата не е била препратена 
незабавно в СГС за определяне на подходящ срок за решаване на делото.

КОНСТАТАЦИИ:
В ИВСС не е получена информация от ръководството на СРС за 

изпълнение на препоръките по подадените през 2016г. жалби срещу съдия 
Никола Попов и изпратените сигнали до председателя на СРС на основание 
чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ. Настоящата проверка констатира, че няма 
подобрение в работата на съдия Никола Попов относно приключване на 
гражданските дела на негов доклад, предмет на настоящата проверка. Наред с 
констатираните в сигналите системни забавяния при администриране и 
движение на делата, в хода на тази проверка, видно от констатираното по- 
горе се установи, че съдия Попов продължава системно да не изпълнява 
задълженията си за разглеждане и решаване на разпределените му дела в 
разумен срок. Настоящата проверка констатира, че гр.дело № 51805/2014г. 
/сигнал № 4/ е било обявено за решаване на 03.07.2016г., но към 16.08.2016г. 
все още не е постановен съдебния акт - забавата възлиза на 380 дни към тази 
дата- справки - приложение № 1 за 59 състав, предоставена от ръководството 
на съда. Съдебното решение не е било постановено и към 17.11.2016г. видно 
от справки - приложение № 2 на 59 състав, предоставена от ръководството на 
съда - забавата възлиза на 473 дни.

Съдия Йорданка Ваклева - предишен 60 състав
1. Сигнал № Ж-16-302/04.04.2016 г. на инспектор Теодора Нинова.
На основание чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ, ИВСС е дал следните препоръки:
Председателят на СРС, съобразно правомощията си по чл. 80, ал.1,т.1 

ЗСВ да предприеме подходящи административни мерки за извършеното 
нарушение от страна на председателя на 60 състав, СРС - съдия Йорданка 
Ваклева, докладчик по гр.дело № 10228/2012 г. по описа на СРС и да вземе 
всички необходими мерки по отношение организацията на работата в СРС, за 
недопускане в бъдеще нарушения и забава по движението на делата, 
своевременно администриране на съдебните книжа и постановяване на 
съдебните актове по дела на нейн доклад.

2. Сигнал № Ж-16-242/12.03.2016г. на инспектор Теодора Нинова.
На основание чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ, ИВСС е дал следните препоръки:
Председателят на СРС, съобразно правомощията си по чл. 80, ал.1,т.1 

ЗСВ, да предприеме подходящи административни мерки за извършеното 
нарушение от страна на председателя на 60 състав, СРС - съдия Йорданка 
Ваклева, докладчик по ч. гр.дело № 34135/2015 г. по описа на СРС и да вземе 
всички необходими мерки по отношение организацията на работата в СРС, за 
недопускане в бъдеще нарушения и забава по движението на делата, 
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своевременно администриране на съдебните книжа и постановяване на 
съдебните актове по дела на нейн доклад.

Проверката е констатирала, че повече от 9 месеца съдът не се е 
произнесъл по подаденото заявление на основание чл. 417 ГПК.

3. Сигнал № Ж-16-23 6/11.03.2016г. на инспектор Теодора Нинова.
На основание чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ, ИВСС е дал следните препоръки: 

Председателят на СРС, съобразно правомощията си по чл. 80, ал.1,т.1 ЗСВ, да 
предприеме подходящи административни мерки за извършеното нарушение 
от страна на председателя на 60 състав, СРС - съдия Йорданка Ваклева, 
докладчик по гр.дело № 31537/2012 г. по описа на СРС и да вземе всички 
необходими мерки по отношение организацията на работата в СРС, за 
недопускане в бъдеще нарушения и забава по движението на делата, 
своевременно администриране на съдебните книжа и постановяване на 
съдебните актове по делата, разпределени на нейн доклад.

4. Сигнал № Ж-14-614/23.03.2016г. на главен инспектор Теодора 
Точкова, с който на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 във връзка с т. 2 от ЗСВ, 
ИВСС е дадена препоръка председателят на СРС да се разпореди за 
предприемане на необходимите незабавни мерки за приключване на 
производството по гр. д. № 15225/2013 г. по описа на СРС, ГО, 60-ти състав с 
председател съдия Йорданка Ваклева.

Констатирана е забава при постановане на определението по чл. 140 ГПК 
две години и три месеца след образуване на делото, а първото по делото о.с.з. 
е проведено две години и шест месеца след образуването му.

КОНСТАТАЦИИ:
При извършена проверка по сигнал № 1 се констатира, че гр. дело № 

10228/2012 г., ГК, 60-ти състав е образувано на_27.02.2012 г. по иск с правна 
квалификация чл. 422 от ГПК, във връзка с чл. 79 от ЗЗД, вр. с чл. 258 от ЗЗД 
и чл. 422 от ГПК, вр. с чл. 92 от ЗЗД. С определение от 05.10.2012 г. съдът е 
спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до 
приключване на ч.гр.дело № 28357/2011 г. по описа на СРС, 60 състав с 
влязъл в сила съдебен акт на въззивния съд по възражението по чл. 423 ГПК. 
На 19.12.2012 г. е подадена молба от ответника с искане да се даде ход на 
делото, тъй като СГС се е произнесъл с окончателен акт по възражението 
срещу издадената заповед за изпълнение, а всички сметки на дружеството 
били запорирани. С повторна молба от 15.02.2013 г. отново е поискано съдът 
да насрочи делото, тъй като всички сметки на дружеството били запорирани 
и дружеството търпи големи загуби. На 25.07.2013 г. е подадена трета молба 
до съда с искане за насрочване на делото и на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от 
ГПК е поискал отвод на съдията /Й. Ваклева/ и разпределяне на делото на 
друг съдия. С определение от 25.07.2013 г. съдът е оставил без уважение 
искането на ответника за отвеждане на докладчика от разглеждане на делото 
и с определение от 30.07.2013 г. е възобновил производството по гр. дело № 
10228/2012 г. на СРС, 60 състав. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 
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30.08.2013 г. препис от исковата молба и приложенията към нея са изпратени 
на ответника за отговор. Ответникът е уведомен на 02.09.2013 г., а отговор на 
исковата молба е депозиран на 10.09.2013 г. На 10.10.2013 г„ 13.11.2013 г. и 
28.11.2013 г. ответната страна е подала молби с искане за насрочване на 
съдебно заседание по делото. С определение от 02.12.2013 г. (след 3 месеца) 
съдът е насрочил делото в о.с.з. за 18.12.2013 г., допуснал е ССчЕ със задача 
формулирана в отговора на исковата молба и на 09.12.2013 г. е представено 
заключение по ССчЕ. В насроченото първо с. з. на 18.12.2013 г. съдът е приел 
представените от страните доказателства, приел е заключението на вещото 
лице и след като е приел, че делото е изяснето от фактическа страна е дал ход 
по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение от 
16.06.2016 г. /след 2 години, 5 месеца и 28 дни/, постановено от съдия 
Йорданка Ваклева е уважен частично предявения иск по чл. 422 ГПК срещу 
ООД. Продължителността на производството пред първоинстанционния съд 
от подаването на исковата молба на 27.02.2012 г. до постановяване на 
съдебното решение на 16.06.2016 г. е 4 години, 3 месеца и 19 дни като в този 
период се включва и период от 9 месеца и 25 дни, през който делото е било 
спряно. Решението от 16.06.2016 г. не е обжалвано, влязло е в сила на 
09.07.2016г.

Делото се характеризира с ниска фактическа и правна сложност с оглед 
извършените от съда процесуални действия в проведеното единствено 
открито съдебно заседание. След издаване на заповедта за изпълнение е бил 
издаден и изпълнителен лист, въз основа на който е било образувано 
изпълнително дело срещу заявителя - ООД. Неизпълнението на задълженията 
от страна на съдебния състав да администрира и да се произнесе по 
възраженията и молбите на длъжника своевременно, лишава същият от 
каквато и да била възможност за защита на накърнените му права. Срещу 
него се води изпълнително дело, извършва се събиране на изискуеми 
вземания, без да са взети предвид възраженията му и без възможност за 
защита чрез реализиране на законовата процедура. Върху сметките на 
заявителя -ответник по делото е бил наложен запор, което на практика е 
създало изключително финансови затруднения на дружеството. Констатира 
се бездействие на председателя на състава - съдия Йорданка Ваклева, довело 
до значително забавяне хода на производството. След 6 месеца и 14 дни от 
образуване на делото, съдът е оставил възражението на длъжника по чл. 423, 
ал. 1, т. 1 от ГПК без движение за внасяне на държавна такса и 
администриране на същото.

Установи се забава при възобновяване на производството по делото със 
7 месеца и 23 дни. След приключване на частното гр. дело № 13480/2012 г. 
по описа на СГС, по възражението на ответника по чл. 423, т. 1 от ГПК, 
делото е върнато своевременно и е получено в СРС на 07.12.2012 г., а 
производството по гр. дело № 10228/2012 г. е възобновено на 30.07.2013 г., 
въпреки, че ответникът е подал три молби /19.12.2012 г., 15.02.2013 г. и 
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25.07.2013 г./ с искане за възобновяването му и бързото му разглеждане. 
Определението по чл. 140 от ГПК е постановено след 2 месеца и 22 дни от 
постъпване на отговор по исковата молба, като отново са подадени три 
поредни молби /10.10.2013 г., 13.11.2013 г. и 28.11.2013 г./ от ответника с 
искане за насрочване на делото. Решението по делото е постановено след 
близо две и половина години, което изцяло се дължи на бездействие на съда- 
няма данни за наличие на обективни причини за допуснатото нарушение.

Констатираното бе установено в хода на проверка по заявление с вх. per. 
№ PC-16-468/28.11.2016 г. и изготвяне на констативен протокол по чл. 60г, 
ал.2 ЗСВ.

По сигнал № 3 - гр.дело № 31537/2012 г. по описа на СРС, 60 състав, е 
установено, че определението по чл. 140 ГПК е постановено на 29.11.201 Зг. - 
почти една година след постъпване на отговора от ответника /на 
07.12.2012г./. Съдебното дирене е приключило на 12.05.2014г. и до момента 
на проверката близо две години след приключване на съдебното дирене 
съдебният не е бил постановен. Допусната е забава както при движение на 
делото, така и при приключването му. Настоящата проверка констатира, 
видно от справки - приложение № 1 за 60 състав/съдия Ваклева/, 
предоставена от ръководството на съда, че към 16.08.2016г. допусната забава 
възлиза на 797 дни - над две години.

В ИВСС не е получена информация от ръководството на СРС за 
изпълнение на препоръките по подадените през 2016г. жалби срещу съдия 
Йорданка Ваклева и изпратените сигнали до председателя на СРС на 
основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ. Настоящата проверка констатира, че няма 
подобрение в работата на съдия Йорданка Ваклева относно приключване на 
гражданските дела на нейн доклад, предмет на настоящата проверка. Наред с 
констатираните в сигналите системни забавяния при администриране и 
движение на делата, в хода на тази проверка, видно от констатираното по- 
горе, се установи, че съдия Ваклева продължава системно да не изпълнява 
задълженията си да обявява съдебните актове по дела на нейн доклад в 
законосъобразния 30-дневен срок или в разумния срок.

Съдия Ангелина Боева — 60 състав
През 2015г. и 2016г. няма подадени основателни сигнали в ИВСС.

Съдия Аделина Андреева - 68 състав
През 2015г. и 2016г. няма подадени основателни сигнали в ИВСС.

Съдия Иванка Болгурова - 69 състав
Сигнал № Ж-16-1132 от 21.12.2016 г. на инспектор Теодора Нинова. 

Оплакването на жалбоподателя е за забавяне на гр. дело № 54606/2014г. при 
насрочване и постановяване на съдебния акт. Възразява се срещу 
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неоснователното забавяне на цитираното дело, което е било обявено за 
решаване на 07.04.2016г. и все още липсва съдебен акт.

КОНСТАТАЦИИ:
Настоящата проверка констатира, че гр.дело № 54606/2014г. е било 

образувано на 10.10.2014г. по искова молба с правна квалификация чл. 30 ЗН. 
Първоначално с разпореждане в з.з. от 21.10.2014г. исковата молба е оставена 
без движение с указания за отстраняване на нередовности, изпълнени с молба 
от 27.10.2014г. С разпореждане в з.з. от 11.11.2014г. са дадени указания за 
вписване на исковата молба в едномесечен срок, изпълнени с молба от 
16.01.2015г. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 25.03.2015г., препис от 
исковата молба е изпратен на ответника за отговор, който е бил уведомен на 
24.04.2015г., а отговор - становище е представено на 15.05.2015г. С 
определение по чл. 140 от 25.02.2016г. /след повече от 9 месеца/ делото е 
насрочено в о.с.з. на 17.03.2016г. Проведени са две съдебни заседания - на 
17.03.2016г. и на 07.04.2016г., когато съдебното дирене е обявено за 
приключено и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение. Към 
16.08.2016г. все още не е постановен съдебния акт - забавата възлиза на 101 
дни към тази дата /справки - приложение № 1 за 69 състав, предоставена от 
ръководството на съда/. Съдебното решение не е било постановено и към 
17.11.2016г. видно от справки - приложение № 2 на 69 състав, забавата 
възлиза на 194 дни.

Настоящата проверка констатира, че няма подобрение в работата на 
съдия Иванка Болгурова относно приключване на гражданските дела на нейн 
доклад, предмет на настоящата проверка.

Съдия Даниела Шанова - 71 състав
През 2015г. и 2016г. няма подадени основателни сигнали в ИВСС.

Съдия Емилиян Лаков - 73 състав
ИВСС е направил 3 предложения до административния ръководител на 

СРС за обръщане на внимание по чл. 327 ЗСВ на съдия Емилиян Лаков от 
СРС, във връзка с проверки по сигнали и констатирани нарушения в работата 
съдия Лаков, както следва:

1. Сигнал № Ж-16-557 от 14.07.2016 г. на инспектор Генади Георгиев.
На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ, ИВСС е дал следните препоръки:
Административният ръководител на Софийски районен съд да 

предприеме необходимите действия предвид законовите си правомощия, с 
оглед администрирането, разглеждането и приключване на гр. дело № 
78112/2015г. от титуляра на 73-ти състав на СРС съдия Емилиян Лаков в 
законноустановените срокове, да прецени доколко забавеното разглеждане на 
гр. дело № 78112/2015г. по описа на СРС, 73 състав се дължи на субективни 
причини, а именно нерешителното ръководене на процеса от съдия Емилиян 
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Лаков и дали е необходимо спрямо него да бъде приложена разпоредбата на 
чл. 327 от Закона за съдебната власт.

Констатирано е било в хода на извършеното проучване, че в 
продължение на 3 месеца от образуване на делото съдът не се е произнесъл 
по искането за обезпечение, с което е забавил производството и следващите 
процесуални действия по връчване на исковата молба. Не е извършена 
своевременно проверка за редовност на исковата молба по чл. 129 ГПК.

2. Сигнал № Ж-16-553 от 09.08.2016 г. на инспектор Генади Георгиев.
На основание чл. 54, ал. 1,т. 5 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС е 

сигнализирал административния ръководител на Софийски районен съд, за 
забавено постановяване на съдебния акт по гр.д. № 41879/2011 г. по описа на 
Софийски районен съд, 73-ти състав и е отправил следните препоръки:

Административният ръководител на Софийски районен съд да упражни 
правомощието си по чл. 80, ал. 1, т. 1 от ЗСВ и извърши проверка на 
цялостната организация на работата на съдията-докладчик по гр.д. № 
41879/2011 г. по описа на Софийски районен съд, 73-ти състав. В зависимост 
от резултатите от проверката, административният ръководител да прецени 
дали да наложи дисциплинираща мярка по чл. 327 от ЗСВ.

Констатирано е било, че гражданското дело е обявено за решаване в с.з. 
на 04.10.2013г. и решение по делото е било постановено на 06.07.2016г. - 
забавата е повече от две години и осем месеца.

3. Сигнал № Ж-16-679 от 11.08.2016 г. на инспектор Генади Георгиев 
на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ, ИВСС е дал следните препоръки:

Административният ръководител на Софийски районен съд да 
предприеме необходимите действия, предвид законовите си правомощия, с 
оглед администрирането и приключване на гр. дело № 41957/2014 г. от 
титуляра на 73-ри състав на PC - София съдия Емилиян Лаков в 
законноустановените срокове; да прецени доколко забавеното разглеждане на 
делото се дължи на субективни причини, а именно нерешителното 
ръководене на процеса от съдия Емилиян Лаков и дали е необходимо спрямо 
него да бъде приложена разпоредбата на чл. 327 от Закона за съдебната власт.

Установена е неоснователна забава на съдебното производство - делото 
е образувано на 01.08.2014г. и към момента на проверката -м. август 2016г. 
все още не е проведено първо съдебно заседание. Съдът е бездействал една 
година след получаване на отговорите от ответниците и не е предприел 
дължимите процесуални действия по насрочването му.

Изпратен е и сигнал № Ж-16-891 от 14.10.2016 г. на инспектор Генади 
Георгиев до председателя на СРС да прецени дали е необходимо да приложи 
разпоредбата на чл. 327 ЗСВ или да наложи дисциплинарно наказание на 
съдия Емилиян Лаков от СРС, във връзка с проверка по сигнал и 
констатирано забавяне разглеждането на гр. дело от съдия Лаков и 
нерешителното ръководене на процеса. Към 16.12.2016г. в ИВСС няма 
информация за изпълнение на препоръката.
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Допълнително бе устнановено, че ИВСС е направил предложение до 
председателя на СРС, с копие до ВСС, за обръщане на внимание по чл. 327 
ЗСВ на съдия Емилиян Лаков от СРС, във връзка с проверка по сигнал вх. № 
Ж-15-749 от 14.08.2015 г. на инспектор Светлана Бошнакова и констатации за 
допуснати нарушения, представляващи непостановяване на съдебни решения 
по две граждански дела по описа на СРС - в рамките на 26 месеца по едното 
дело и 21 месеца по второто дело след изтичане на законовия срок. 
Председателят на СРС с писмо с вх. № КЖ-15-749 е отговорил, че съдия 
Лаков е постановил съдебните решения и е предупреден, че при следващо 
нарушаване задължението за разглеждане и решаване на разпределените му 
дела в разумен срок, ще бъде реализирана дисциплинарната му отговорност.

КОНСТАТАЦИИ:
Настоящата проверка констатира, че няма подобрение в работата на 

съдия Емилиян Лаков относно приключване на гражданските дела на негов 
доклад, предмет на настоящата проверка. Наред с установените в сигналите 
системни забавяния при администриране и приключване на делата, в хода на 
тази проверка, видно от констатираното по-горе, се установи, че съдия Лаков 
продължава системно да не изпълнява задълженията си за решаване на гр. 
дела в разумен срок - справки -приложение № 1 и приложение № 2 на 
състава, предоставени от ръководството на съда.

Съдия Мария Иванова - 75 състав
ИВСС е направил предложение - сигнал № Ж-16-744 от 15.09.2016 г. на 

инспектор Генади Георгиев на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ, след като е 
констатирал, че по гр. дело № 28730/2013г. съдебният ак е постановен на 
26.08.2016г.- след повече от две години. Препоръчано е административният 
ръководител да прецени доколко забавеното обявяване на решението по гр. 
дело се дължи на субективни причини, а именно нерешителното ръководене 
на процеса от съдия Мария Иванова и дали е необходимо да бъде приложена 
разпоредбата на чл. 327 ЗСВ или да бъдат предприети мерки за налагане на 
дисциплинарно наказание на същата.

КОНСТАТАЦИИ:
Към 18.10.2016г. в ИВСС не е получена информация от ръководството 

на СРС за изпълнение на препоръките по подадената през 2016г. жалба срещу 
съдия Мария Иванова и изпратения сигнал до председателя на СРС на 
основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ. Настоящата проверка констатира, че 
съдия Мария Иванова не изпълнява задълженията си за решаване на 
гражданските дела на нейн доклад в законосъобразен или в разумен срок. 
Установи се, че гр.дело № 28730/2013г. е било обявено за решаване на 
10.07.2014г., а съдебният акт е постановен на 26.08.2016г. - след повече от 
две години, като видно от справка - приложение № 2 на 75 състав, забавата 
възлиза на 748 дни.
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Съдия Даниела Стоева - 86 състав
През2015г. и 2016г. няма подадени основателни сигнали в ИВСС.

Съдия Иванка Митева - 123 състав
ИВСС е направил предложение - сигнал до адм. ръководител на СРС за 

обръщане на внимание по чл. 327 ЗСВ по отношение на съдия Иванка Митева 
от СРС, във връзка с проверка по сигнали и констатирани нарушения в 
работата й, както следва:

1. Сигнал № Ж-14-83 8 от 03.05.2016 г. на инспектор Игнат Георгиев.
На основание чл.54, ал.1,т.5 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС е 

сигнализирал административния ръководител на Софийски районен съд, за 
забавено администриране по гр.д. № 49265/2012г. и е отправил следните 
препоръки:

Административният ръководител на Софийски районен съд да упражни 
правомощието си по чл. 80, ал.1, т.1 от ЗСВ и да извърши проверка, в 
едномесечен срок от получаване на сигнала, по спазването на сроковете и 
процеса по призоваване и връчване на книжа по гр.д.49265/2012г., както и 
цялостната организация на работата на съдията-докладчик по 
гр.д.49265/2012г. по описа на СРС. В зависимост от резултатите от 
проверката, административният ръководител на Софийски районен съд да 
прецени дали да наложи дисциплинираща мярка по чл.327 от ЗСВ. 
Констатирано е било, че е налице забава по администриране на делото повече 
от три години от образуването му, като една от установените причини е и 
невъзможност за връчване на съдебните книжа на ответниците.

2. Сигнал № Ж-16-252 от 31.03.2016 г. на инспектор Любомир Крумов, 
на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 ЗСВ са дадени следните препоръки:

Административният ръководител - председател на Софийски районен 
съд да разпореди извършване на проверка относно ненасрочените дела на 123 
състав към датата на получаване на настоящото становище; да нареди 
извършване на ежемесечни проверки относно ненасрочените дела на 123 
състав при Второ гражданско отделение на СРС и справката от всеки месец 
да се изпраща на ИВСС за сведение.

Констатирано е било нарушение по движение на гражданско дело № 
37022/2013г. по описа на СРС, 123 състав - от образуването до насрочването 
му в о.с.з. са изминали две години и шест месеца при факта, че се касае за 
трудов спор за отмяна на дисциплинарно наказание.

Допълнително се установи, че ИВСС е направил предложение до 
председателя на СРС да предприеме мерки за допуснато дисциплинарно 
нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 3 от ЗСВ от съдия Иванка Митева - 128 
състав при II ГО на СРС, във връзка с проверка по сигнал и констатирано 
забавяне по гр.д по описа на СРС. (Становище №_ж- 15-526 от 26.06.2015 г. 
на инсп. Светлана Бошнакова) Председателят на СРС с писмо с вх. № КЖ-15- 
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526 от 07.07.2015 г. е отговорил, че по цитираното в сигнала гр. дело има 
изготвено съдебно решение от 29.06.2015 г.

КОНСТАТАЦИИ:
В ИВСС не е получена информация от ръководството на СРС за 

изпълнение на препоръките по подадените през 2016г. жалби срещу съдия 
Иванка Митева и изпратените сигнали до председателя на СРС на основание 
чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ. Настоящата проверка констатира, че няма 
подобрение в работата на съдия Иванка Митева относно приключване на 
гражданските дела на нейн доклад, предмет на настоящата проверка. Наред с 
констатираните в сигналите системни забавяния при администриране и 
приключване на делата, в хода на тази проверка, видно от констатираното по- 
горе, се установи, че съдия Митева продължава системно да не изпълнява 
задълженията си за решаване на гр. дела в разумен срок - справки - 
приложение № 1 и приложение № 2 на състава, предоставени от 
ръководството на съда.

IV. Въз основа на изложените констатации от извършената 
проверка, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
прави следните изводи и препоръки:

Съдия Любка Емилова Голакова
Анализът на предоставените справки с писмо изх. № 105212/06.12.2016г. 

и писмо изх. № 2189/09.01.2017г. сочи, че за периода 12.07.2011г. до 
17.11.2016г. са били обявени за решаване от съдия Любка Голакова общо 
1090 дела, постановените съдебни актове в срока по чл. 235, ал.5 ГПК за 
същия период са 94 броя, а постановените извън законовия срок решения са 
696 броя. Установено бе, видно от справката, че съдия Голакова е допускала 
просрочил при постановяване на съдебните решения над една година както 
следва: забава до 1 година и 3 месеца - по 24 решения, до 1 година и 6 месеца 
- по 27 решения, до 1 година и 9 месеца - по 33 решения, до 2 години - по 21 
решения, до 2 години и 3 месеца - по 29 решения, до 2 години и 6 месеца - 
по 15 решения, до 2 години и 9 месеца - по 9 решения, до 3 години - по 3 
решения и до 3 години и 3 месеца - по 2 решения. Към същата дата - 
16.08.2016 г. дела без постановен съдебен акт със забава до 1 година и 3 
месеца са 29 бр.; до 1 година и 6 месеца - 47 бр.; до 1 година и 9 месеца - 15 
бр.; до 2 години - 11 бр.; до 2 години и 3 месеца - 10 бр.; до 2 години и 6 
месеца - 26 бр.; до 2 години и 9 месеца - 1 бр.; до 3 години и 6 месеца - 1 бр.

При проверката на случайно избрани гр. дела, образувани основно през 
2011г. и 2012г. на доклад на съдия Голакова се констатира забава при 
постановяване на определенията по чл. 140 ГПК - пет, шест месеца след 
постъпване на отговора на ИМ, а решенията по тях са обявени две, дори 
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надхвърлящи три години след приключване на устните състезания и изтичане 
на едномесечния срок.

Частните производства, разпределени на съдия Голакова и свършени от 
нея през периода на проверката /5 години и половина/ са: 864 броя ч.гр.д. за 
разглеждане и свършени 674 бр. ч.гр.д. през 2011г., 906 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 790 бр. ч.гр.д. през 2012г., 756 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 727 бр. ч.гр.д. през 2013г., 752 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 629 бр. ч.гр.д. през 2014г., 774 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 85 бр. ч.гр.д. през 2015г., 796 броя ч.гр.д. за 
разглеждане и свършени 72 бр. ч.гр.д. през периода на 2016г. Изводът е, че се 
е запазил сравнително висок брой ч.гр. дела за разглеждане, докато броят на 
свършените от съдия Голакова ч.гр.дела драстично е намалял за изследвания 
период и през 2015г. е достигнал едва до 85 свършени ч.гр. дела и 72 
свършени ч. гр. дела - през 2016г., спрямо 674 свършени ч.гр. дела през 
2011г. Очевидна е тенденцията на увеличаване броя на частните 
производства, висящи за разглеждане на състава и намаляване на броя на 
приключените ч.гр.дела.

Натовареността на съдия Голакова по години:
- изчислена в процентно съотношение според постъпилите гр. дела за 

разглеждане от съдията спрямо всички съдии в I ГО е 5.12 % за 2012г., 5.59 % 
за 2013г., 5.24 % за 2014г., 3.59 % за 2015г. и 3.71 % за 2016г;

- изчислена в процентно съотношение според свършени дела от съдията 
спрямо всички съдии в I ГО е 3.51 % за 2012г., 3.62% за 2013г., 2.73% за 
2014г., 1.16% за 2015г. и 2.7% за 2016г.;

- изчислена според брой дела за разглеждане от съдията спрямо средния 
брой дела за разглеждане на съдия в I ГО е за 2012г. - 1602 бр. на съдия 
Голакова спрямо 40577 общ брой дела за разглеждане от 31 съдии в I ГО 
/средно по 1308 бр. на съдия в I ГО/ или 122.48%; за 2013г. - 1517 бр. на 
съдия Голакова спрямо 36879 общ брой дела за разглеждане от 31 съдии в I 
ГО /средно по 1189 бр. на съдия в I ГО/ или 127.59 %. За 2014г. и 2015г. е 
предоставена обща информация за трите граждански отделения: за 2014г. 
общият брой дела за разглеждане на съдия Голакова е 1526 бр. спрямо 98323 
общ бр. дела за разглеждане от 79 съдии в трите граждански отделения 
/средно по 1244 бр. дела на граждански съдия/ или 122.66%. и за 2015г. 
общият брой дела за разглеждане на съдия Голакова е 1363 бр. спрямо 
103 823 общ брой дела за разглеждане от 98 съдии в трите граждански 
отделения /средно по 1059 дела на граждански съдия/ или 128.70 %. За 
2016г. общият брой дела за разглеждане на съдия Голакова е 1389 бр.

- изчислена според брой свършени дела от съдията спрямо средния брой 
свършени дела на съдия в I ГО е за 2012г. - 1083 бр. на съдия Голакова 
спрямо 30854 общ брой свършени дела от 31 съдии в I ГО /средно по 995 бр. 
на съдия в I ГО/ или 108.84 %; за 2013г. - 969 бр. на съдия Голакова спрямо 
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26738 общ брой свършени дела от 31 съдии в I ГО / средно по 862 бр. на 
съдия в I ГО/ или 112.41 %.

За 2014г. и 2015г. е предоставена обща информация за трите граждански 
отделения: за 2014г. общият брой свършени дела на съдия Голакова е 828 бр. 
спрямо 75216 общ бр. свършени дела от 79 съдии в трите граждански 
отделения /средно по 952 бр. дела на граждански съдия/ или 86.97%.; за 
2015г. общият брой свършени дела на съдия Голакова е 417 бр. спрямо 77828 
общ брой свършени дела от 98 съдии в трите граждански отделения /средно 
по 794 дела на граждански съдия/ или 52.52 %. За 2016г. общият брой 
свършени дела на съдия Голакова е 672 бр. спрямо 32452 общ брой свършени 
дела от 33 съдии в I ГО /средно по 983 дела на съдия в I ГО/ или 67.94%

За периода м. 04.2016г. - м. 12.2016 г., съгласно Системата за 
индивидуална натовареност на съдиите (СИНС в коефициенти), натовареност 
на съдия Любка Голакова е 85.69 спрямо 161.12 натовареност на I ГО и 
179.47 обща натовареност на гр. съдии в СРС. Съгласно чл. 16, ал.1, ал.2 и 
ал.З от Правилата за оценка на натовареността на съдиите (ПОНС), приети с 
решение по протокол № 62/16.12.2015г.; изм. и доп. с протокол № 
15/24.03.2016г., изм.и доп. с решение на СК на ВСС по протокол № 
23/08.11.2016г.; изм. и доп. с протокол № 29/20.12.2016г., всеки съдия се 
счита за нормално натоварен в случай, че е разгледал и приключил в рамките 
на една година дела с индекс на натовареност в интервал между 70 и 110, 
включително; за високо натоварен - с индекс на натовареност между 110 и 
180, включително; за свръхнатоварен - с индекс над 180 или така изчисления 
индекс /85.69/ попада в първата хипотеза по чл. 16, ал.1 от ПОНС - нормално 
натоварена.

Следователно, анализът на данните сочи, че съдия Голакова за периода 
2012г. - 2016г. по показател брой дела за разглеждане е била натоварена 
между 22% и 28% над средния брой дела за разглеждане от гр. съдия, а по 
показател брой свършени дела за 2012г. и 2013г. е била между 8 % и 12 % 
над средния брой свършени дела от гр.съдия, докато за периода 2014г. - 
2016г. показателите й са намалели - между 14% и 48 % под средния брой 
свършени дела на гр.съдия.

През проверявания период съдия Голакова е имала годишно между 41 
о.с.з. и 16 о.с.з. - през 2016г., броят на разгледаните дела в о.с.з. годишно са 
между 357 - през 2012г. до 137 - през 2016г., а седмичните дежурства през 
периода са били 2, 5 или 6 броя годишно, през два и три месеца.

Приблизително 2/3 от просрочените съдебни актове са по дела, 
образувани по предявени установителни искове за съществуване на вземане 
по издадена заповед за изпълнение - чл. 124 ГПК, чл. 415 ГПК, чл. 422 ГПК, 
чл. 424 ГПК, чл. 439 ГПК- в голямата част за неплатена топлинна или 
електрическа енергия /облигационни искове за права или правоотношения 
породени или отнасящи се до договор, едностранна сделка или колективни 
права с коефициент на тежест „1” по Приложение 1.3 към ПОНС/, както и 
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искове по КЗ (отм.) - /облигационни искове за вземания, произтичащи от 
застрахователни правоотношения с коефициент на тежест „0.9” по 
Приложение 1.3 към ПОНС/, които дела не се характеризират с висока 
фактическа и правна сложност. Обжалваните съдебни решения са 
сравнително малко - между 31 бр. и 71 бр. за 5-годишния период, като по- 
голямата част от тях са изцяло оставени в сила, а изцяло отменени, 
обезсилени или нищожни поради нарушение на материалния или 
процесуалния закон, са за 2011 г. - 5 бр., за 2012г. - 4 бр., за 2013г. - 5 бр., за 
2014г. - 6 бр., за 2015г. - 0 бр. и за 2016г. - 0 бр.

За периода 12.07.2011г. - 16.08.2016г. съдия Голакова е допуснала 
просрочие при постановяване на съдебните решения, като по 163 от тях 
забавата надхвърля една година и достига и надминава три години. За 
периода след спирането й от разпределение през м. юли 2016г. е обявила 138 
решения, а общият брой непостановени решения с изтекъл 
законоустановен срок към 10.01.2017г. е 126. От тези просрочени 126 
съдебни решения е допусната забава до 9 месеца по 5 решения, забава до 1 
година - по 50 решения, забава до 1 година и 3 месеца - по 25 решения, 
забава до 1 година и 6 месеца - по 5 решения, забава до 1 година и 9 месеца - 
по 21 решения, забава до 2 години - по 12 решения, забава до 2 години и 3 
месеца - по 4 решения, забава до 3 години - по 3 решения, забава до 4 
години - по едно решение - подробно описани в приложение № 1.4 към 
писмо вх. № КЖ-02-18/16/13.01.2017г. по описа на ИВСС.

Данните обосновават извод, че съдия Любка Голакова е забавила 
съществено и неоправдано изготвянето на крайните съдебни актове, като 
забавата по някои от тях надминава една година, две години, дори достига 
три, четири години. В допълнение към негативните резултати досежно 
срочността при изготвяне и обявяване на съдебните решения е 
констатираната при проверката на случайно избрани граждански дела на 
доклад на съдия Голакова забава при насрочване на искови производства, 
достигаща до пет, шест месеца за постановяване на определение по чл. 140 
ГПК, големият брой неприключили частни производства спрямо 
разпределените на състава, както и подадените в ИВСС основателни сигнали 
описани подробно по-горе в акта. Установи се недобра организация на 
работата от страна на председателя на състава. Резултатите от проверката 
доказват основателността на подадения сигнал досежно правораздавателната 
дейност на съдия Любка Голакова и обосновават извод, че системно не е 
спазвала сроковете, предвидени в Гражданския процесуален кодекс и с 
действия или бездействията си неоправдано е забавила съдопроизводството. 
Няма данни за наличие на обективни причини, които да възпрепятстват 
своевременното постановяване на съдебните актове и да водят до 
констатираната огромна забава, достигаща до три, четири години - за 
изследвания период съдия Голакова е ползвала законоустановен отпуск по 
болест между 4 дни и 8 дни годишно. Следва да се прецени дали и доколко са 
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обективни сочените от съдия Голакова лични и здравословни причини, които 
са възпрепятствали своевременното постановяване на съдебните актове и са 
довели до констатираната огромна забава.

Ноторен факт е високата натовареност на съдиите в СРС, като в случая 
данните сочат, че през проверявания период съдия Голакова е била с по - 
висока от средната натовареност по показател брой дела за разглеждане. По 
показател свършени дела през 2012г. и 2013г. натовареността на съдия 
Голакова е била по-висока от средната за гр. съдия в отделението, докато 
през периода 2014г. - 2016г. се наблюдава понижена натовареност, достигаща 
до 52 %.

На следващо място важно е да се отбележи, че малкият брой обжалвани 
решения, по-голямата част от които са изцяло оставени в сила от горната 
инстанция формира добра оценка за качеството на съдебните актове, 
постановени от съдия Голакова. Независимо от това, изложените 
обстоятелства не обуславят извод за допустимост на констатираното 
системно забавяне на крайните съдебни актове, достигащо 2, 3, дори 4 
години. _ . .

Настоящият акт за резултатите от извършената проверка по сигнал 
установи, че съдия Любка Голакова не е изпълнила служебните си 
задължения, като действията и бездействията й покриват състава на 
дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал.З, т.1 ЗСВ - системно неспазване на 
сроковете, предвидени в процесуалните закони и по чл. 307, ал.З, т.2 ЗСВ - 
действия или бездействия, които неоправдано забавят производството.

Съдия Александър Емилов Ангелов
Анализът на предоставените справки с писмо изх. № 105246/06.12.2016 

г. и писмо изх. № 2189/09.01.2017г. сочи, че за периода 12.07.2011г. до 
17.11.2016г. /поел състава от 03.07.2013г./ са били обявени за решаване от 
съдия Александър Ангелов общо 367 дела, постановените съдебни актове в 
срока по чл. 235,ал.5 ГПК за същия период са 133 броя, а постановените 
извън законоустановения срок решения са 234 броя.

Установено бе, според справката, че Съдия Ангелов е допускал 
просрочия при постановяване на съдебните решения над една година както 
следва: забава до 1 година и 3 месеца - по 3 решения, до 1 година и 6 месеца - 
по 11 решения, до 1 година и 9 месеца - по 1 решение, до 2 години - по 15 
решения, до 2 години и 3 месеца - по 9 решения. Към същата дата - 
16.08.2016 г. дела без постановен съдебен акт със забава до 1 година и 3 
месеца са 9 бр.; до 1 година и 6 месеца - 10 бр.; до 1 година и 9 месеца - 6 бр.; 
до 2 години - 6 бр.; до 2 години и 3 месеца - 1 бр.; до 2 години и 6 месеца - 1 
бр.

При проверката на случайно избрани гр. дела, образувани основно през 
2013г. на доклад на съдия Ангелов се констатира забава при постановяване 
на определенията по чл. 140 ГПК - пет, шест, седем месеца след постъпване 
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на отговора на ИМ, а решенията по тях са обявени над една година, дори над 
2 години и 4 месеца след приключване на устните състезания и изтичане на 
едномесечния срок.

Частните производства, разпределени на съдия Ангелов и свършени от 
него през периода след встъпването му в длъжност са: 348 броя ч.гр.д. за 
разглеждане и свършени 178 бр. ч.гр.д. през 2013г., 891 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 834 бр. ч.гр.д. през 2014г., 827 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 834 бр. ч.гр.д. през 2015г. Изводът е, че през
изследвания период се е запазил сравнително висок брой ч.гр. дела за
разглеждане, които до голяма степен са били свършени от съдия Ангелов.

Натовареността на съдия Ангелов по години:
- изчислена в процентно съотношение според постъпилите гр. дела за 

разглеждане от съдията спрямо всички съдии в I ГО е 4.52 % за 2013г., 4.85 % 
за 2014г., 3.64 % за 2015г. и 5.07 % за 2016г.;

- изчислена в процентно съотношение според свършени дела от съдията 
спрямо всички съдии в I ГО е 3.01% за 2013г., 3.47% за 2014г., 2.59% за 
2015г. и 2.97% за 2016г.;

- изчислена според брой дела за разглеждане от съдията спрямо средния 
брой дела за разглеждане на съдия в I ГО е за 2013г. - 1226 бр. на съдия 
Ангелов спрямо 36879 общ брой дела за разглеждане от 31 съдии в I ГО 
/средно по 1189 бр. на съдия в I ГО/ или 103.11 %. За 2014г. и 2015г. е 
предоставена обща информация за трите граждански отделения: за 2014г. 
общият брой дела за разглеждане на съдия Ангелов е 1413 бр. спрямо 98323 
общ бр. дела за разглеждане от 79 съдии в трите граждански отделения 
/средно по 1244 бр. дела на граждански съдия/ или 113.58%.; за 2015г. 
общият брой дела за разглеждане на съдия Ангелов е 1383 бр. спрямо 103 823 
общ брой дела за разглеждане от 98 съдии в трите граждански отделения 
/средно по 1059 дела на граждански съдия/ или 130.59 %. За 2016г. общият 
брой дела за разглеждане на съдия Ангелов е 1899 бр.

- изчислена според брой свършени дела от съдията спрямо средния брой 
свършени дела на съдия в I ГО за 2013г. - 805 бр. на съдия Ангелов спрямо 
26738 общ брой свършени дела от 31 съдии в I ГО / средно по 862 бр. на 
съдия в I ГО/ или 93.38 %. За 2014г. и 2015г. е предоставена обща 
информация за трите граждански отделения: за 2014г. общият брой 
свършени дела на съдия Ангелов е 1051 бр. спрямо 75216 общ бр. свършени 
дела от 79 съдии в трите граждански отделения /средно по 952 бр. дела на 
граждански съдия/ или 110.40 %.; за 2015г. общият брой свършени дела на 
съдия Ангелов е 932 бр. спрямо 77828 общ брой свършени дела от 98 съдии в 
трите граждански отделения /средно по 794 дела на граждански съдия/ или 
117.38 %. За 2016г. общият брой свършени дела на съдия Ангелов е 964 бр. 
спрямо 32452. общ брой свършени дела от 33 съдии в I ГО /средно по 983 
дела на съдия в I ГО/ или 98.06%
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За периода м. 04.2016г. - м. 12.2016 г., съгласно Системата за 
индивидуална натовареност на съдиите (СИНС в коефициенти), 
натовареността на съдия Александър Ангелов е 141.98 спрямо 161.12 
натовареност на I ГО и 179.47 обща натовареност на гр. съдии в СРС.

Съгласно чл. 16, ал.1, ал.2 и ал.З от Правилата за оценка на 
натовареността на съдиите (ПОНС), приети с решение по протокол № 
62/16.12.2015г.;изм. и доп. с протокол № 15/24.03.2016г., изм.и доп. с 
решение на СК на ВСС по протокол № 23/08.11.2016г.; изм. и доп. с протокол 
№ 29/20.12.2016г., всеки съдия се счита за нормално натоварен в случай, че е 
разгледал и приключил в рамките на една година дела с индекс на 
натовареност в интервал между 70 и 110, включително; за високо натоварен - 
с индекс на натовареност между 110 и 180, включително; за свръхнатоварен - 
с индекс над 180 или така изчисления индекс /141.98 / попада във втората 
хипотеза по чл. 16, ал.2 от ПОНС - висока натовареност.

Следователно, анализът на данните сочи, че съдия Ангелов за периода 
2013г. - 2016г. по показател брой дела за разглеждане е бил натоварен между 
3 % и 30 % над средния брой дела за разглеждане от гр. съдия, а по показател 
брой свършени дела за периода 2013г.-2016г. е бил между 6 % под и 17 % над 
средния брой свършени дела от гр.съдия.

През проверявания период съдия Ангелов е имал годишно между 52 
о.с.з. -за 2014г. и 32 о.с.з. - през 2016г., броят на разгледаните дела в о.с.з. 
годишно са между 311 - през 2014г. до 183 - през 2016г., а седмичните 
дежурства през периода са били 4, 5 или 6 броя годишно, през два и три 
месеца.

Около 2/3 от просрочените съдебни актове са по дела, образувани по 
предявени установителни искове за съществуване на вземане по издадена 
заповед за изпълнение - чл. 124 ГПК, чл. 415 ГПК, чл. 422 ГПК, чл. 424 ГПК, 
чл. 439 ГПК- в голямата част за неплатена топлинна или електрическа 
енергия /облигационни искове за права или правоотношения породени или 
отнасящи се до договор, едностранна сделка или колективни права с 
коефициент на тежест „1” по Приложение 1.3 към ПОНС/, както и искове 
по КЗ (отм.) - /облигационни искове за вземания, произтичащи от 
застрахователни правоотношения с коефициент на тежест „0.9” по 
Приложение 1.3 към ПОНС/, които дела не се характеризират с висока 
фактическа и правна сложност. Обжалваните съдебни решения са 
сравнително малко - между 13 бр. и 31 бр. за 3-годишния период, като по- 
голямата част от тях са изцяло оставени в сила, а изцяло отменени, 
обезсилени или нищожни поради нарушение на материалния или 
процесуалния закон, са за 2013г. - 0 бр., за 2014г. - 1 бр., за 2015г. - 2 бр. и за 
2016г.-Обр.

За изследвания период от встъпването му в длъжност м. юли 2013г. - 
16.08.2016г. съдия Ангелов е допуснал просрочие при постановяване на 
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съдебните решения, като по 39 от тях забавата надхвърля една година и 
достига и надминава две години и 4 месеца. Общият брой непостановени 
решения с изтекъл законоустановен срок към 10.01.2017г. е 77. От тези 
просрочени 77 съдебни решения е допусната забава до 9 месеца по 1 
решение, забава до 1 година - по 41 решения, забава до 1 година и 3 месеца - 
по 10 решения, забава до 1 година и 6 месеца - по 2 решения, забава до 1 
година и 9 месеца - по 11 решения, забава до 2 години - по 6 решения, забава 
до 2 години и 3 месеца - по 6 решения - подробно описани в приложение № 
1.4 към писмо вх. № КЖ-02-18/16/13.01.2017г. по описа на ИВСС.

Данните обосновават извод, че съдия Александър Ангелов е забавил 
съществено и неоправдано изготвянето на крайните съдебни актове, като 
забавата по някои от тях надхвърля една година, достига и надминава две 
години и 4 месеца. В допълнение към негативните резултати досежно 
срочността при изготвяне и обявяване на съдебните решения е 
констатираната при проверката на случайно избрани граждански дела на 
доклад на съдия Ангелов забава при насрочване на искови производства, пет, 
шест, седем месеца за постановяване на определение по чл. 140 ГПК, както и 
подадените в ИВСС основателни сигнали описани подробно по-горе в акта. 
Установи се недобра организация на работата от страна на председателя на 
състава. Резултатите от проверката доказват основателността на подадения 
сигнал досежно правораздавателната дейност на съдия Александър Ангелов 
и обосновават извод, че системно не е спазвал сроковете, предвидени в 
Гражданския процесуален кодекс и с действия или бездействията си 
неоправдано е забавил съдопроизводството. Няма данни за наличие на 
обективни причини, които да възпрепятстват своевременното постановяване 
на съдебните актове и да водят до констатираната огромна забава, достигаща 
и надминаваща две години - за изследвания период съдия Ангелов е ползвал 
общо 133 дни годишен отпуск - за периода от 26.11.2013г. до 21.09.2016г., 
болнични листове и медицински епикризи не са представени.

Ноторна е високата натовареност на съдиите в СРС, като в случая 
данните сочат, че през проверявания период съдия Ангелов е бил с по - 
висока от средната натовареност по показател брой дела за разглеждане. По 
по показател свършени дела за 2013г. и 2016г. е бил с малко по-ниска от 
средната, докато за 2014г. и 2015г. натовареността му спрямо средната по 
показател свършени дела от гр. съдия е повишена между 10% и 17%.

На следващо място важно е да се отбележи, че малкият брой обжалвани 
решения, по-голямата част от които са изцяло оставени в сила от горната 
инстанция формира добра оценка за качеството на съдебните актове, 
постановени от съдия Ангелов. Независимо от това, изложените 
обстоятелства не обуславят извод за допустимост на констатираното 
системно забавяне на крайните съдебни актове, достигащо и надминаващо 
две години.
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Настоящият акт за резултатите от извършената проверка по сигнал 
установи, че съдия Александър Ангелов не е изпълнил служебните си 
задължения, като действията и бездействията му покриват състава на 
дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал.З, т.1 ЗСВ - системно неспазване на 
сроковете, предвидени в процесуалните закони и по чл. ЗО7,ал.З,т.2 ЗСВ - 
действия или бездействия, които неоправдано забавят производството.

Съдия Йоана Милчева Генжова
Анализът на предоставените справки с писмо изх. № 105918/07.12.2016г. 

и писмо изх. № 2189/09.01.2017г. сочи, че за периода 12.07.2011г. до 
17.11.2016г. са били обявени за решаване от съдия Йоана Генжова общо 1228 
дела, постановените съдебни актове в срока по чл. 235, ал.5 ГПК за същия 
период са 456 броя, а постановените извън законоустановения срок решения 
са 772 броя.

Установено е, според справката, че съдия Генжова е допускала 
просрочил при постановяване на съдебните решения над една година както 
следва: забава до 1 година и 3 месеца - по 11 решения, до 1 година и 6 месеца 
- по 5 решения, до 1 година и 9 месеца - по 1 решение, а делата без 
постановен съдебен акт за същия период са 2 броя със забава до 1 година и 6 
месеца. Към същата дата - 16.08.2016 г. дела без постановен съдебен акт със 
забава до 180 дни са 42 бр.; забава от 181 дни до 360 дни - 9 бр.; забава над 
361 дни - 2 бр.

При проверката на случайно избрани гр. дела, образувани основно през 
2013г. и 2014г. на доклад на съдия Генжова се констатира забава при 
постановяване на определенията по чл. 140 ГПК - четири, пет, шест, дори 
осем месеца след постъпване на отговора на ИМ, а решенията по тях са 
обявени в рамките на една година, до една година и седем месеца.

Частните производства, разпределени на съдия Генжова и свършени от 
нея през периода на проверката са: 806 броя ч.гр.д. за разглеждане и 
свършени 752 бр. ч.гр.д. през 2011г., 782 броя ч.гр.д. за разглеждане и
свършени 752 бр. ч.гр.д. през 2012г., 668 броя ч.гр.д. за разглеждане и
свършени 662 бр. ч.гр.д. през 2013г., 734 броя ч.гр.д. за разглеждане и
свършени 718 бр. ч.гр.д. през 2014г., 774 броя ч.гр.д. за разглеждане и
свършени 750 бр. ч.гр.д. през 2015г. Изводът е, че през изследвания период 
се е запазил сравнително висок брой ч.гр. дела за разглеждане, които до 
голяма степен са били свършени от съдия Генжова.

Натовареността на съдия Генжова по години:
- изчислена в процентно съотношение според постъпилите гр. дела за 

разглеждане от съдията спрямо всички съдии в I ГО е 4.37 % за 2012г., 4.85 % 
за 2013г., 4.51 % за 2014г., 3.35 % за 2015г. и 3.09 % за 2016г.;

- изчислена в процентно съотношение според свършени дела от съдията 
спрямо всички съдии в I ГО е 3.39 % за 2012г., 3.73% за 2013г., 3.50% за 
2014г., 2.93% за 2015г. и 2.95% за 2016г.
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- изчислена според брой дела за разглеждане от съдията спрямо средния 
брой дела за разглеждане на съдия в I ГО е за 2012г. - 1367 бр. на съдия 
Генжова спрямо 40577 общ брой дела за разглеждане от 31 съдии в I ГО 
/средно по 1308 бр. на съдия в I ГО/ или 104.51 %; за 2013г. - 1315 бр. на 
съдия Генжова спрямо 36879 общ брой дела за разглеждане от 31 съдии в I 
ГО /средно по 1189 бр. на съдия в I ГО/ или 110.59 %. За 2014г. и 2015г. е 
предоставена обща информация за трите граждански отделения: за 2014г. 
общият брой дела за разглеждане на съдия Генжова е 1313 бр. спрямо 98323 
общ бр. дела за разглеждане от 79 съдии в трите граждански отделения 
/средно по 1244 бр. дела на граждански съдия/ или 105.54%.; за 2015г. 
общият брой дела за разглеждане на съдия Генжова е 1271 бр. спрямо 
103 823 общ брой дела за разглеждане от 98 съдии в трите граждански 
отделения /средно по 1059 дела на граждански съдия/ или 120.01 %. За 
2016г. общият брой дела за разглеждане на съдия Генжова е 1158 бр.

- изчислена според брой свършени дела от съдията спрямо средния брой 
свършени дела на съдия в I ГО за 2012г. - 1049 бр. на съдия Генжова спрямо 
30854 общ брой свършени дела от 31 съдии в I ГО /средно по 995 бр. на 
съдия в I ГО/ или 105.42 %; за 2013г. - 998 бр. на съдия Генжова спрямо 
26738 общ брой свършени дела от 31 съдии в I ГО / средно по 862 бр. на 
съдия в I ГО/ или 115.77 %. За 2014г. и 2015г. е предоставена обща 
информация за трите граждански отделения: за 2014г. общият брой свършени 
дела на съдия Генжова е 1061 бр. спрямо 75216 общ бр. свършени дела от 79 
съдии в трите граждански отделения /средно по 952 бр. дела на граждански 
съдия/ или 111.45%.; за 2015г. общият брой свършени дела на съдия Генжова 
е 1055 бр. спрямо 77828 общ брой свършени дела от 98 съдии в трите 
граждански отделения /средно по 794 дела на граждански съдия/ или 132.87 
%. За 2016г. общият брой свършени дела на съдия Генжова е 957 бр. спрямо 
32452 общ брой свършени дела от 33 съдии в I ГО /средно по 983 дела на 
съдия в I ГО/ или 97.35 %.

За периода м. 04.2016г. - м. 12.2016 г., съгласно Системата за 
индивидуална натовареност на съдиите (СИНС в коефициенти), 
натовареността на съдия Йоана Генжова е 220.4 спрямо 161.12 натовареност 
на I ГО и 179.47 обща натовареност на гр. съдии в СРС.

Съгласно чл. 16, ал.1, ал.2 и ал.З от Правилата за оценка на 
натовареността на съдиите (ПОНС), приети с решение по протокол № 
62/16.12.2015г.;изм. и доп. с протокол № 15/24.03.2016г., изм.и доп. с 
решение на СК на ВСС по протокол № 23/08.11.2016г.; изм. и доп. с протокол 
№ 29/20.12.2016г., всеки съдия се счита за нормално натоварен в случай, че е 
разгледал и приключил в рамките на една година дела с индекс на 
натовареност в интервал между 70 и 110, включително; за високо натоварен - 
с индекс на натовареност между 110 и 180, включително; за свръхнатоварен - 
с индекс над 180 или така изчисления индекс /220.4/ попада в третата 
хипотеза по чл. 16, ал.З от ПОНС /далеч надхвърля определената граница 180 
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коефициент, над който се приема, че съдията е изключително високо 
натоварен/.

Следователно, анализът на данните сочи, че съдия Генжова за периода 
2012г. - 2016г. по показател брой дела за разглеждане е била натоварена 
между 4% и 20 % над средния брой дела за разглеждане от гр. съдия, а по 
показател брой свършени дела за периода 2012г. - 2015г. е била натоварена 
между 3 % и 32 % над средния брой свършени дела от гр.съдия, докато за 
2016г. показателите й са намалели - с 3% под средния брой свършени дела на 
гр.съдия.

През периода на проверката съдия Генжова е имала годишно между 36 
о.с.з. и 48 о.с.з. - през 2012 и 2013г., броят на разгледаните дела в о.с.з. 
годишно са между 457 - през 2012г. до 331 - през 2016г., а седмичните 
дежурства през периода са били между 4 и 7 броя годишно, през два и три 
месеца.

Близо 2/3 от просрочените съдебни актове са по дела, образувани по 
предявени установителни искове за съществуване на вземане по издадена 
заповед за изпълнение - чл. 124 ГПК, чл. 415 ГПК, чл. 422 ГПК, чл. 424 ГПК, 
чл. 439 ГПК- в голямата част за неплатена топлинна или електрическа 
енергия /облигационни искове за права или правоотношения породени или 
отнасящи се до договор, едностранна сделка или колективни права с 
коефициент на тежест „1” по Приложение 1.3 към ПОНС/, както и искове по 
КЗ (отм.) - /облигационни искове за вземания, произтичащи от 
застрахователни правоотношения с коефициент на тежест „0.9” по 
Приложение 1.3 към ПОНС/, които дела не се характеризират с висока 
фактическа и правна сложност. Обжалваните съдебни решения са 
сравнително малко - между 17 бр. и 80 бр. за 5-годишния период /спрямо 
постановените от съдията актове за същия период/, като по-голямата част от 
тях са изцяло оставени в сила, а изцяло отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, са: за 2011 г. - 2 
бр., за 2012г. - 3 бр., за 2013г. - 6 бр., за 2014г. - 7 бр., за 2015г. - 1 бр. и за 
2016г.-Обр.

За изследвания период, към 16.08.2016г. съдия Генжова е допуснала 
просрочие при постановяване на съдебните решения, като по 17 от тях 
забавата надхвърля една година и достига една година и осем, девет месеца. 
Общият брой непостановени решения с изтекъл законоустановен срок 
към 10.01.2017г. е 27. От тези просрочени 27 съдебни решения е допусната 
забава до 9 месеца по 6 решения, забава до 1 година - по 17 решения, забава 
до 1 година и 3 месеца - по 3 решения, забава до 1 година и 9 месеца - по 1 
решение - подробно описани в приложение № 1.4 към писмо вх. № КЖ-02- 
18/16/13.01.2017г. по описа на ИВСС.

Данните обосновават извод, че съдия Йоана Генжова е забавила 
съществено и неоправдано изготвянето на крайните съдебни актове, като 
забавата по някои от тях надхвърля една година, достига до една година и 
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осем месеца и ги надхвърля. В допълнение към негативните резултати 
досежно срочността при изготвяне и обявяване на съдебните решения е 
констатираната при проверката на случайно избрани граждански дела на 
доклад на съдия Генжова забава при насрочване на искови производства 
четири, пет, шест, дори осем месеца за постановяване на определение по чл. 
140 ГПК. Установи се недобра организация на работата от страна на 
председателя на състава. Резултатите от проверката доказват 
основателността на подадения сигнал досежно правораздавателната дейност 
на съдия Генжова и обосновават извод, че системно не е спазвала сроковете, 
предвидени в Гражданския процесуален кодекс и с действия или 
бездействията си неоправдано е забавила съдопроизводството. Няма данни за 
наличие на обективни причини, които да възпрепятстват своевременното 
постановяване на съдебните актове и да водят до констатираната сериозна 
забава, достигаща и една година и девет месеца - за периода от 28.07.2014г. 
до 02.09.2016г. съдия Генжова е ползвал общо 96 дни годишен отпуск - за 
периода от 28.07.2014г. до 02.09.2016г., болнични листове и медицински 
епикризи не са представени.

Ноторен факт е високата натовареност на гражданските съдиите в СРС, 
като в случая данните сочат, че през проверявания период съдия Генжова е 
била с по - висока от средната натовареност по показател брой дела за 
разглеждане, както и по показател свършени дела, с изключение на 2016г., 
когато се наблюдава известно понижение с 3 % спрямо средния брой 
свършени дела на гр. съдия в отделението.

Независимо от това, изложените обстоятелства не обуславят извод за 
допустимост на констатираното системно забавяне на крайните съдебни 
актове, надхвърлящо една година и достигащо 1 година и 8 месеца.

Настоящият акт за резултатите от извършената проверка по сигнал 
установи, че съдия Йоана Генжова не е изпълнила точно служебните си 
задължения - действията и бездействията й покриват състава на 
дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал.З, т.1 ЗСВ - системно неспазване на 
сроковете, предвидени в процесуалните закони и по чл. 307,ал.З,т.2 ЗСВ - 
действия или бездействия, които неоправдано забавят производството, като 
при преценката следва да се има предвид по-малкия брой просрочени актове 
и продължителност на допуснатата забава спрямо част от останалите 
проверяваните съдии в СРС, липсата на основателни сигнали в ИВСС за 
2015г. и 2016г. /освен сигнала, по който е извършена проверката по 
настоящия акт/, както и констатираната за изследвания период по-висока 
натовареност над средната по показатели дела за разглеждане и свършени 
дела, с изключение на предходната година, когато се наблюдава 
незначително понижение спямо средния брой свършени дела на гр. съдия в 
отделението.
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Съдия Петя Петкова Стоянова
Анализът на предоставените справки с цитираното писмо изх. № 106117 

от 08.12.2016 г. и писмо изх. № 2189/09.01.2017г. сочи, че за периода 
12.07.2011г. до 29.09.2016г. са били обявени за решаване от съдия Петя 
Стоянова общо 1208 дела, постановените съдебни актове в срока по чл. 
235,ал.5 ГПК за същия период са 430 броя, а постановените извън 
законоустановения срок решения са 778 броя. Установено е, според 
справката, че съдия Стоянова е допускала просрочил при постановяване на 
съдебните решения над една година както следва: забава до 1 година и 3 
месеца - по 41 решения, до 1 година и 6 месеца - по 20 решения, до 1 година 
и 9 месеца - по 16 решения, до 2 години - по 3 решения, до 2 години и 3 
месеца - по 1 решение, до 2 години и 6 месеца - 2 решения, до 2 години и 9 
месеца - по 1 решение, до 3 години - по 1 решение и до 3 години и 3 месеца - 
по 1 решение.

От извършената допълнителна проверка по срочната книга на състава на 
10.01.2017г. се установи, че всички обявени за решаване граждански дела на 
доклад на съдия Петя Стоянова са приключени със съдебен акт, но с 
посочената в приложенията забава по чл. 235,ал.5 ГПК. Към 16.08.2016г. 
съдия Стоянова няма просрочени, непостановени съдебни актове. В 
приложение № 2 е посочено, че по гр.д. № 35296/2013г. към 17.11.2016г. не е 
постановен съдебен акт, а след допълнителната проверка се установи, че 
същият е постановен на 20.11.2016г.

При проверката на случайно избрани гр. дела, образувани в периода 
2009г.-2013г. на доклад на съдия Стоянова се констатира забава при 
постановяване на определенията по чл. 140 ГПК - четири, пет, шест месеца 
след постъпване на отговора на ИМ, а решенията по тях са обявени със 
забава над една година, достигаща и надминаваща 2 години и 10 месеца.

Частните производства, разпределени на съдия Стоянова и свършени от 
нея през периода на проверката /5 години и половина/ са: 802 броя ч.гр.д. за 
разглеждане и свършени 793 бр. ч.гр.д. през 2011г., 731 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 719 бр. ч.гр.д. през 2012г., 663 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 661 бр. ч.гр.д. през 2013г., 737 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 736 бр. ч.гр.д. през 2014г., 767 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 770 бр. ч.гр.д. през 2015г. Изводът е, че през 
изследвания период се е запазил сравнително висок брой ч. гр. дела за 
разглеждане, които са били свършени от съдия Стоянова.

Натовареността на съдия Стоянова по години:
- изчислена в процентно съотношение според постъпилите гр. дела за 

разглеждане от съдията спрямо всички съдии в I ГО е 4.37 % за 2012г., 5.12 % 
за 2013г., 4.90 % за 2014г., 3.62 % за 2015г. и 2.98 % за 2016г.;

- изчислена в процентно съотношение според свършени дела от съдията 
спрямо всички съдии в I ГО е 3.47 % за 2012г., 3.63 % за 2013г., 3.57 % за 
2014г., 2.69 % за 2015г. и 2.15 % за 2016г.
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- изчислена според брой дела за разглеждане от съдията спрямо средния 
брой дела за разглеждане на съдия в I ГО е за 2012г. - 1448 бр. на съдия 
Стоянова спрямо 40577 общ брой дела за разглеждане от 31 съдии в I ГО 
/средно по 1308 бр. на съдия в I ГО/ или 110.70 %; за 2013г. - 1389 бр. на 
съдия Стоянова спрямо 36879 общ брой дела за разглеждане от 31 съдии в I 
ГО /средно по 1189 бр. на съдия в I ГО/ или 116.82 %. За 2014г. и 2015г. е 
предоставена обща информация за трите граждански отделения: за 2014г. 
общият брой дела за разглеждане на съдия Стоянова е 1427 бр. спрямо 98323 
общ бр. дела за разглеждане от 79 съдии в трите граждански отделения 
/средно по 1244 бр. дела на граждански съдия/ или 114.71%.; за 2015г. 
общият брой дела за разглеждане на съдия Стоянова е 1375 бр. спрямо 
103 823 общ брой дела за разглеждане от 98 съдии в трите граждански 
отделения /средно по 1059 дела на граждански съдия/ или 129.83 %. За 
2016г. общият брой дела за разглеждане на съдия Стоянова е 1115 бр.

- изчислена според брой свършени дела от съдията спрямо средния брой 
свършени дела на съдия в I ГО за 2012г. - 1073 бр. на съдия Стоянова спрямо 
30854 общ брой свършени дела от 31 съдии в I ГО /средно по 995 бр. на 
съдия в I ГО/ или 107.83 %; за 2013г. - 970 бр. на съдия Стоянова спрямо 
26738 общ брой свършени дела от 31 съдии в I ГО / средно по 862 бр. на 
съдия в I ГО/ или 112.52 %.

За 2014г. и 2015г. е предоставена обща информация за трите граждански 
отделения: за 2014г. общият брой свършени дела на съдия Стоянова е 1081 
бр. спрямо 75216 общ бр. свършени дела от 79 съдии в трите граждански 
отделения /средно по 952 бр. дела на граждански съдия/ или 113.55%.; за 
2015г. общият брой свършени дела на съдия Стоянова е 966 бр. спрямо 77828 
общ брой свършени дела от 98 съдии в трите граждански отделения /средно 
по 794 дела на граждански съдия/ или 121.66 %. За 2016г. общият брой 
свършени дела на съдия Стоянова е 697 бр. спрямо 32452 общ брой свършени 
дела от 33 съдии в I ГО /средно по 983 дела на съдия в I ГО/ или 70.90 %.

За периода м. 04.2016г. - м. 12.2016 г., съгласно Системата за 
индивидуална натовареност на съдиите (СИНС в коефициенти), 
натовареността на съдия Петя Стоянова е 164.2 спрямо 161.12 натовареност 
на I ГО и 179.47 обща натовареност на гр. съдии в СРС.

Съгласно чл. 16, ал.1, ал.2 и ал.З от Правилата за оценка на 
натовареността на съдиите (ПОНС), приети с решение по протокол № 
62/16.12.2015г.;изм. и доп. с протокол № 15/24.03.2016г., изм.и доп. с 
решение на СК на ВСС по протокол № 23/08.11.2016г.; изм. и доп. с протокол 
№ 29/20.12.2016г., всеки съдия се счита за нормално натоварен в случай, че е 
разгледал и приключил в рамките на една година дела с индекс на 
натовареност в интервал между 70 и 110, включително; за високо натоварен - 
с индекс на натовареност между 110 и 180, включително; за свръхнатоварен - 
с индекс над 180 или така изчисления индекс /164.2 / попада във втората 
хипотеза по чл. 16, ал.2 от ПОНС - висока натовареност.
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Следователно, анализът на данните сочи, че съдия Стоянова за периода 
2012г. - 2016г. по показател брой дела за разглеждане е била с натовареност 
между 10 % и 29 % над средния брой дела за разглеждане от гр. съдия. По 
показател брой свършени дела за периода 2012г. - 2015г. е била с 
натовареност между 7% и 21 % над средния брой свършени дела от гр.съдия, 
докато за 2016г. се наблюдава намаление на показателите с около 30% под 
средния брой свършени дела на гр.съдия, тъй като считано от м. октомври 
2016г. е била командирована в НИП.

През проверявания период /2012г.- 2016г./ съдия Стоянова е имала 
годишно между 58 о.с.з. и 34 о.с.з. - през 2016г., броят на разгледаните дела 
в о.с.з. годишно са между 741 - през 2011г. до 356 - през 2016г., а 
седмичните дежурства през периода са били между 4 и 6 броя годишно, през 
два, три и четири месеца.

Около 2/3 от просрочените съдебни актове са по дела, образувани по 
предявени установителни искове за съществуване на вземане по издадена 
заповед за изпълнение - чл. 124 ГПК, чл. 415 ГПК, чл. 422 ГПК, чл. 424 ГПК, 
чл. 439 ГПК- в голямата част за неплатена топлинна или електрическа 
енергия /облигационни искове за права или правоотношения породени или 
отнасящи се до договор, едностранна сделка или колективни права с 
коефициент на тежест „1” по Приложение 1.3 към ПОНС/, както и искове 
по КЗ (отм.) - /облигационни искове за вземания, произтичащи от 
застрахователни правоотношения с коефициент на тежест „0.9” по 
Приложение 1.3 към ПОНС/, които дела не се характеризират с висока 
фактическа и правна сложност. Обжалваните съдебни решения са 
сравнително малко - между 13 бр. и 84 бр. за 5-годишния период /спрямо 
постановените от съдията актове за същия период/, като по-голямата част от 
тях са изцяло оставени в сила, а изцяло отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон са: за 2011 г. — 1 
бр., за 2012г. - 4 бр., за 2013г. - 2 бр., за 2014г. - 4 бр., за 2015г. - 2 бр. и за 
2016г.-Обр.

За изследвания период, към 16.08.2016г. съдия Стоянова е допуснала 
просрочие при постановяване на съдебните решения, като по 86 от тях 
забавата надхвърля една година и достига и надминава три години. Няма 
непостановени решения към 16.08.2016г., а от м. октомври 2016г. съдия Петя 
Стоянова е командирована като преподавател в НИП за срок от една година.

Данните обосновават извод, че съдия Стоянова е забавила съществено и 
неоправдано изготвянето на крайните съдебни актове, като забавата по някои 
от тях надхвърля една година, две години и дори надминава 3 години. В 
допълнение към негативните резултати досежно срочността при изготвяне и 
обявяване на съдебните решения е констатираната при проверката на 
случайно избрани граждански дела на доклад на съдия Стоянова забава при 
насрочване на искови производства пет, шест месеца за постановяване на 
определение по чл. 140 ГПК, както и подадените в ИВСС основателни 
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сигнали, описани подробно по-горе в акта. Установи се недобра организация 
на работата от страна на председателя на състава. Резултатите от проверката 
доказват основателността на подадения сигнал досежно правораздавателната 
дейност на съдия Стоянова и обосновават извод, че системно не е спазвала 
сроковете, предвидени в Гражданския процесуален кодекс и с действия или 
бездействията си неоправдано е забавила съдопроизводството. Няма данни за 
наличие на обективни причини, които да възпрепятстват своевременното 
постановяване на съдебните актове и да водят до констатираната сериозна 
забава, достигаща две, дори три години - за периода на проверката съдия 
Стоянова е ползвала общо 124 дни годишен отпуск, болнични листове и 
медицински епикризи не са представени.

Ноторен факт е високата натовареност на гражданските съдиите в СРС, 
като в случая данните сочат, че през проверявания период съдия Стоянова е 
била с по - висока от средната натовареност по показател брой дела за 
разглеждане, както и по показател свършени дела, с изключение на 2016г., 
когато се наблюдава понижение с 30 %, поради спирането от разпределение 
във връзка с командироването й като преподавател в НИЛ.

На следващо място важно е да се отбележи, че малкият брой обжалвани 
решения, по-голямата част от които са изцяло оставени в сила от горната 
инстанция формира добра оценка за качеството на съдебните актове, 
постановени от съдия Петя Стоянова.

Независимо от това, изложените обстоятелства не обуславят извод за 
допустимост на констатираното системно забавяне на крайните съдебни 
актове, далеч надхвърлящо една и две години.

Настоящият акт за резултатите от извършената проверка по сигнал 
установи, че съдия Петя Стоянова не е изпълнила точно служебните си 
задължения - действията и бездействията й покриват състава на 
дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал.З, т.1 ЗСВ - системно неспазване на 
сроковете, предвидени в процесуалните закони и по чл. 307,ал.З,т.2 ЗСВ - 
действия или бездействия, които неоправдано забавят производството. При 
преценката следва да се има предвид броят на просрочените актове и 
продължителността на допуснатата забава спрямо останалите от 
проверяваните съдии в СРС, както и обстоятелствата, че съдия Стоянова 
няма непостановени съдебни актове, за изследвания период е била с по- 
висока натовареност над средната по показатели дела за разглеждане и 
свършени дела и от м. октомври 2016г. е командирована като 
преподавател в НИП.

Съдия Методи Тодоров Шушков
Анализът на предоставените справки с писмо изх. № 105226 от 

06.12.2016 г. и писмо изх. № 2189/09.01.2017г. сочи, че за периода 
12.07.2011г. до 17.11.2016г. са били обявени за решаване от съдия Методи 
Шушков общо 985 дела, постановените съдебни актове в срока по чл.
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235,ал.5 ГПК за същия период са 279 броя, а постановените извън 
законоустановения срок решения са 706 броя. Установено е, според 
справката, че съдия Шушков е допускал просрочил при постановяване на 
съдебните решения над една година както следва: забава до 1 година и 3 
месеца - по 16 решения, до 1 година и 6 месеца - по 21 решения, до 1 година 
и 9 месеца - по 20 решения, до 2 години - по 14 решения, до 2 години и 3 
месеца - по 8 решения, до 2 години и 6 месеца - 4 решения, до 2 години и 9 
месеца - по 6 решения, до 3 години - по 4 решения и до 3 години и 6 месеца - 
по 1 решение и до 3 години и 9 месеца - по 1 решение. Към същата дата - 
16.08.2016 г. дела без постановен съдебен акт със забава до 1 година и 3 
месеца са 19 бр.; до 1 година и 6 месеца - 80 бр.; до 1 година и 9 месеца - 50 
бр.; до 2 години - 27 бр.; до 2 години и 3 месеца - 6 бр.; до 2 години и 6 
месеца - 28 бр.; до 2 години и 9 месеца - 10 бр.; до 3 години - 11 бр.; до 3 
години и 3 месеца - 8 бр.; до 3 години и 6 месеца - 5 бр.; до 3 години и 9 
месеца - 1 бр.; до 4 години - 3 бр.; до 4 години и 3 месеца - 3 бр.; до 4 години 
и 6 месеца - 7 бр.; до 4 години и 9 месеца - 3 бр.; до 5 години - 1 бр.; до 5 
години и 3 месеца - 1 бр. . .

При проверката на случайно избрани гр. дела, образувани основно през 
2011г. и 2012г. на доклад на съдия Шушков се констатира забава при 
постановяване на определенията по чл. 140 ГПК - 8 месеца, 1 година, до 1 
година и два месеца, след постъпване на отговора на ИМ, а решенията по тях 
са обявени над 1 година, дори 4 години след приключване на устните 
състезания и изтичане на едномесечния срок.

Частните производства, разпределени на съдия Шушков и свършени от 
него през периода на проверката /5 години и половина/ са: 792 броя ч.гр.д. за 
разглеждане и свършени 792 бр. ч.гр.д. през 2011г., 728 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 728 бр. ч.гр.д. през 2012г., 643 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 634 бр. ч.гр.д. през 2013г., 558 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 557 бр. ч.гр.д. през 2014г., 771 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 692 бр. ч.гр.д. през 2015г. Изводът е, че през 
изследвания период се е запазил сравнително висок брой ч.гр. дела за 
разглеждане, които до голяма степен са били свършени от съдия Шушков.

Натовареността на съдия Шушков по години:
- изчислена в процентно съотношение според постъпилите гр. дела за 

разглеждане от съдията спрямо всички съдии в I ГО е 4.73 % за 2012г., 5.36 % 
за 2013г., 4.59 % за 2014г., 3.95 % за 2015г. и 2.53 % за 2016г.;

- изчислена в процентно съотношение според свършени дела от съдията 
спрямо всички съдии в I ГО е 3.29 % за 2012г., 3.27 % за 2013г., 2.87% за 
2014г., 2.81% за 2015г. и 1.00 % за 2016г.

- изчислена според брой дела за разглеждане от съдията спрямо средния 
брой дела за разглеждане на съдия в I ГО е за 2012г. - 1442 бр. на съдия 
Шушков спрямо 40577 общ брой дела за разглеждане от 31 съдии в I ГО 
/средно по 1308 бр. на съдия в I ГО/ или 106.69 %; за 2013г. - 1455 бр. на
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съдия Шушков спрямо 36879 общ брой дела за разглеждане от 31 съдии в I 
ГО /средно по 1189 бр. на съдия в I ГО/ или 122.37 %. За 2014г. и 2015г. е 
предоставена обща информация за трите граждански отделения: за 2014г. 
общият брой дела за разглеждане на съдия Шушков е 1335 бр. спрямо 98323 
общ бр. дела за разглеждане от 79 съдии в трите граждански отделения 
/средно по 1244 бр. дела на граждански съдия/ или 107.31 %.; за 2015г. 
общият брой дела за разглеждане на съдия Шушков е 1502 бр. спрямо 
103 823 общ брой дела за разглеждане от 98 съдии в трите граждански 
отделения /средно по 1059 дела на граждански съдия/ или 141.83 %. За 
2016г. общият брой дела за разглеждане на съдия Шушков е 948 бр.

- изчислена според брой свършени дела от съдията спрямо средния брой 
свършени дела на съдия в I ГО за 2012г. - 1018 бр. на съдия Шушков спрямо 
30854 общ брой свършени дела от 31 съдии в I ГО /средно по 995 бр. на 
съдия в I ГО/ или 102.31 %; за 2013г. - 873 бр. на съдия Шушков спрямо 
26738 общ брой свършени дела от 31 съдии в I ГО / средно по 862 бр. на 
съдия в I ГО/ или 101.27 %.

За 2014г. и 2015г. е предоставена обща информация за трите граждански 
отделения: за 2014г. общият брой свършени дела на съдия Шушков е 870 бр. 
спрямо 75216 общ бр. свършени дела от 79 съдии в трите граждански 
отделения /средно по 952 бр. дела на граждански съдия/ или 91.38 %.; за 
2015г. общият брой свършени дела на съдия Шушков е 1010 бр. спрямо 
77828 общ брой свършени дела от 98 съдии в трите граждански отделения 
/средно по 794 дела на граждански съдия/ или 127.20 %. За 2016г. общият 
брой свършени дела на съдия Шушков е 326 бр. спрямо 32452 общ брой 
свършени дела от 33 съдии в I ГО /средно по 983 дела на съдия в I ГО/ или 
33.16%.

За периода м. 04.2016г. - м. 12.2016 г., съгласно Системата за 
индивидуална натовареност на съдиите (СИНС - в коефициенти), 
натовареността на съдия Методи Шушков е 69.65 спрямо 161.12 
натовареност на I ГО и 179.47 обща натовареност на гр. съдии в СРС.

Съгласно чл. 16, ал.1, ал.2 и ал.З от Правилата за оценка на 
натовареността на съдиите (ПОНС), приети с решение по протокол № 
62/16.12.2015г.;изм. и доп. с протокол № 15/24.03.2016г., изм.и доп. с 
решение на СК на ВСС по протокол № 23/08.11.2016г.; изм. и доп. с протокол 
№ 29/20.12.2016г., всеки съдия се счита за нормално натоварен в случай, че е 
разгледал и приключил в рамките на една година дела с индекс на 
натовареност в интервал между 70 и 110, включително; за високо натоварен - 
с индекс на натовареност между 110 и 180, включително; за свръхнатоварен - 
с индекс над 180 или така изчисления коефициент /69.65/ попада в 
хипотезата по чл.16, ал.4 от ПОНС - с индекс между 70 и 50 - ниска 
натовареност за посочения период на 2016г.

Следователно, анализът на данните сочи, че съдия Шушков за периода 
2012г. - 2016г. по показател брой дела за разглеждане е бил натоварен между
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6 % и 41 % над средния брой дела за разглеждане от гр. съдия. По показател 
брой свършени дела за 2012г., 2013г. и 2015г. е бил с натовареност между 1% 
и 27 % над средния брой свършени дела от гр.съдия, докато за 2014г. и 2016г. 
/когато от м. юли е спрян от разпределение/ показателите са намалели - 
съответно с 8 % и 66 % под средния брой свършени дела на гр.съдия.

През проверявания период /2012г.- 2016г./ съдия Шушков е имал 
годишно между 71 о.с.з. и 36 о.с.з. - през 2016г., броят на разгледаните дела 
в о.с.з. годишно са между 452- през 2014г. до 146 - през 2016г., а седмичните 
дежурства през периода са били 2, 5 или 6 броя годишно, през два и три 
месеца.

Близо 2/3 от просрочените съдебни актове са по дела, образувани по 
предявени установителни искове за съществуване на вземане по издадена 
заповед за изпълнение - чл. 124 ГПК, чл. 415 ГПК, чл. 422 ГПК, чл. 424 ГПК, 
чл. 439 ГПК - в голямата част за неплатена топлинна или електрическа 
енергия /облигационни искове за права или правоотношения породени или 
отнасящи се до договор, едностранна сделка или колективни права с 
коефициент на тежест „1” по Приложение 1.3 към ПОНС/, както и искове по 
КЗ (отм.) - /облигационни искове за вземания, произтичащи от 
застрахователни правоотношения с коефициент на тежест „0.9” по 
Приложение 1.3 към ПОНС/, които дела не се характеризират с висока 
фактическа и правна сложност. Обжалваните съдебни решения са 
сравнително малко - между 15 бр. и 42 бр. за 5-годишния период, като по- 
голямата част от тях са изцяло оставени в сила, а изцяло отменени, 
обезсилени или нищожни поради нарушение на материалния или 
процесуалния закон, са за 2011 г. — 1 бр., за 2012г. - 1 бр., за 2013г. — 1 бр., за 
2014г. - 0 бр., за 2015г. - 0 бр. и за 2016г. - 0 бр.

Съгласно Приложение № 2 на състава, общият брой просрочени съдебни 
актове към 17.11.2016г. е бил 403 бр., от които по 67 дела е постановен 
съдебен акт, а по останалите 336 граждански дела, обявени за решаване в 
периода 12.07.2011г. - 28.06.2016г. все още не е бил постановен съдебен акт. 
За периода след спирането му от разпределение -от 04.07.2016г., съдия 
ТТТутттков е обявил 79 решения, а общият брой непостановени решения е 
изтекъл законоустановен срок към 10.01.2017г. е 327. От тези просрочени 
327 съдебни решения, е допусната забава до 9 месеца - по 7 бр.; забава до 1 
година - по 42 бр.; забава до 1 година и 3 месеца - по 25 бр.; забава до 1 
година и 6 месеца - по 6 бр.;забава до 1 година и 9 месеца - по 25 бр.; забава 
до 2 години - по 67 бр.; забава до 2 години и 3 месеца - по 70 бр.; забава до 2 
години и 6 месеца - по 1 бр.; забава до 2 години и 9 месеца - по 16 бр.; забава 
до 3 години - по 18 бр.; забава до 3 години и 3 месеца - по 18 бр.; забава до 3 
години и 6 месеца - по 2 бр.; забава до 3 години и 9 месеца - по 6 бр.; забава 
до 4 години - по 5 бр.; забава до 4 години и 3 месеца - по 1 бр.; забава до 4 
години и 6 месеца - по 4 бр.; забава до 4 години и 9 месеца - 4 бр.; забава до 5 
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години - по 5 бр.; забава до 5 години и 3 месеца - по 3 бр.; забава до 5 
години и 6 месеца - 2 бр. - подробно описани в приложение № 1.4 към писмо 
вх. № КЖ-02-18/16/13.01.2017г. по описа на ИВСС.

Данните обосновават извод, че съдия Методи Шушков е забавил 
съществено и неоправдано изготвянето на крайните съдебни актове, като 
забавата по някои от тях надминава две, три, четири и достига дори до 5 
години. В допълнение към негативните резултати досежно срочността при 
изготвяне и обявяване на съдебните решения е констатираната при 
проверката на случайно избрани граждански дела на доклад на съдия 
Шушков забава при насрочване на искови производства, достигаща до 8 
месеца, 1 година, до 1 година и два месеца, за постановяване на определение 
по чл. 140 ГПК, както и подадените в ИВСС основателни сигнали описани 
подробно по-горе в акта. Установи се недобра организация на работата от 
страна на председателя на състава. Резултатите от проверката доказват 
основателността на подадения сигнал досежно правораздавателната дейност 
на съдия Методи Шушков и обосновават извод, че системно не е спазвал 
сроковете, предвидени в Гражданския процесуален кодекс и с действия или 
бездействията си неоправдано е забавил съдопроизводството. Няма данни за 
наличие на обективни причини, които да възпрепятстват своевременното 
постановяване на съдебните актове и да водят до констатираната огромна 
забава, достигаща до три, четири, пет години години - за изследвания период 
съдия Шушков е ползвал законоустановен отпуск общо 108 дни. От тях 3 дни 
е отсъствал по болест /за периода 10.03.2016г. - 12.03.2016г./, представени са 
и 2 броя болнични листове с Епикриза от Клин ика по ендоурология и ЕКЛ 
ВМА — София - за периодите 01.11.2016г. — 07.12.2016г. и 08.12.2016г. — 
22.12.2016г.

Ноторен факт е високата натовареност на гражданските съдиите в СРС, 
като в случая данните сочат, че през проверявания период съдия Шушков е 
бил с по - висока от средната натовареност по показател брой дела за 
разглеждане, както и по показател свършени дела, с изключение на 2014г., 
когато се наблюдава понижение с 8 % и с 66% през 2016г., поради спирането 
му от разпределение като мярка за преодоляване на допуснатите просрочия и 
високата висящност на състава.

На следващо място важно е да се отбележи, че малкият брой обжалвани 
решения, по-голямата част от които са изцяло оставени в сила от горната 
инстанция формира добра оценка за качеството на съдебните актове, 
постановени от съдия Шушков. Независимо от това, изложените 
обстоятелства не обуславят извод за допустимост на констатираното 
системно забавяне на крайните съдебни актове, достигащо 2, 3, дори 4 и 5 
години.

Настоящият акт за резултатите от извършената проверка по сигнал 
установи, че съдия Методи Шушков не е изпълнил служебните си 
задължения, като действията и бездействията му покриват състава на 
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дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал.З, т.1 ЗСВ - системно неспазване на 
сроковете, предвидени в процесуалните закони и по чл. 307, ал.З, т.2 ЗСВ - 
действия или бездействия, които неоправдано забавят производството.

Съдия Николай Илиев Николов
Анализът на предоставените справки с цитираното писмо от 08.12.2016 

г. и писмо изх. № 2189/09.01.2017г. сочи, че за периода 12.07.2011г. до 
17.11.2016г. /поел състава от 14.05.2014г./ са били обявени за решаване от 
съдия Николай Николов общо 376 дела, постановените съдебни актове в 
срока по чл. 235,ал.5 ГПК за същия период са 176 броя, а постановените 
извън законовия срок решения са 200 броя. Установено е, според справката, 
че към 16.08.2016г. съдия Николов не е допускал просрочия при 
постановяване на съдебните решения над една година. Допуснатата забава 
при постановяване на съдебните актове по голяма част от делата му е в 
рамките на 6 месеца. Общият брой непостановени решения с изтекъл 
законоустановен срок към 10.01.2017г. е 40. От тези просрочени 40 съдебни 
решения е допусната забава до 3 месеца по 1 решение, забава до 9 месеца - 
по 2 решения, забава до 1 година - по 34 решения, забава до 1 година и 3 
месеца - по 3 решения - подробно описани в приложение към писмо вх. № 
КЖ-02-18/16/13.01.2017г. по описа на ИВСС.

При проверката на случайно избрани гр. дела, образувани основно през 
2014г. на доклад на съдия Николов не се констатира забава при 
постановяване на определенията по чл. 140 ГПК, с изключение на едно от 
проверените дела, при което определението за насрочване в първото о.с.з. е 
постановено след 3 месеца. Съдебните актове по проверените на състава дела 
са обявени в срок от 6 месеца, 7 месеца, 9 месеца, в рамките на една година.

Частните производства, разпределени на съдия Николов и свършени от 
него през периода от встъпването му в длъжност през 2014г. до 2016г. са: 472 
броя ч.гр.д. за разглеждане и свършени 467 бр. ч.гр.д. през 2014г., 814 броя 
ч.гр.д. за разглеждане и свършени 690 бр. ч.гр.д. през 2015г., 434 броя ч.гр.д. 
за разглеждане и свършени 384 бр. ч.гр.д. през 2016г. Изводът е, че през 
изследвания период се е запазил висок брой ч. гр. дела за разглеждане на 
състава, които до голяма степен са били свършени от съдия Николов.

Натовареността на съдия Николов по години:
- изчислена в процентно съотношение според постъпилите гр. дела за 

разглеждане от съдията спрямо всички съдии във II ГО е 4.24 % за 2014г., 
3.76 % за 2О15г. и 3.92 % за 2016г.;

- изчислена в процентно съотношение според свършени дела от съдията 
спрямо всички съдии във II ГО е 3.17% за 2014г., 2.80 % за 2015г. и 2.79% за 
2016г.

- изчислена според брой дела за разглеждане от съдията спрямо средния 
брой дела за разглеждане на съдия във II ГО /за 2014г. и 2015г. е 
предоставена обща информация за трите граждански отделения/ - за 2014г. 
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общият брой дела за разглеждане на съдия Николов е 1254 бр. спрямо 98323 
общ бр. дела за разглеждане от 79 съдии в трите граждански отделения 
/средно по 1244 бр. дела на граждански съдия/ или 100.80 %.; за 2015г. 
общият брой дела за разглеждане на съдия Николов е 1356 бр. спрямо 
103 823 общ брой дела за разглеждане от 98 съдии в трите граждански 
отделения /средно по 1059 дела на граждански съдия/ или 128.04 %. За 
2016г. общият брой дела за разглеждане на съдия Николов е 1268 бр.

- изчислена според брой свършени дела от съдията спрямо средния брой 
свършени дела на съдия във II ГО /за 2014г. и 2015г. е предоставена обща 
информация за трите граждански отделения/ - за 2014г. общият брой 
свършени дела на съдия Николов е 985 бр. спрямо 75216 общ бр. свършени 
дела от 79 съдии в трите граждански отделения /средно по 952 бр. дела на 
граждански съдия/ или 103.46 %.; за 2015г. общият брой свършени дела на 
съдия Николов е 968 бр. спрямо 77828 общ брой свършени дела от 98 съдии в 
трите граждански отделения /средно по 794 дела на граждански съдия/ или 
121.91 %. За 2016г. общият брой свършени дела на съдия Николов е 879 бр. 
спрямо 31453 общ брой свършени дела от 32 съдии във II ГО /средно по 982 
дела на съдия във II ГО/ или 89.51 %

За периода м. 04.2016г. - м. 12.2016 г., съгласно Системата за 
индивидуална натовареност на съдиите (СИНС в коефициенти), 
натовареността на съдия Николай Николов е 215.11 спрямо 159.75 
натовареност на II ГО и 179.47 обща натовареност на гр. съдии в СРС.

Съгласно чл. 16, ал.1, ал.2 и ал.З от Правилата за оценка на 
натовареността на съдиите (ПОНС), приети с решение по протокол № 
62/16.12.2015г.;изм. и доп. с протокол № 15/24.03.2016г., изм.и доп. с 
решение на СК на ВСС по протокол № 23/08.11.2016г.; изм. и доп. с протокол 
№ 29/20.12.2016г., всеки съдия се счита за нормално натоварен в случай, че е 
разгледал и приключил в рамките на една година дела с индекс на 
натовареност в интервал между 70 и 110, включително; за високо натоварен - 
с индекс на натовареност между 110 и 180, включително; за свръхнатоварен - 
с индекс над 180 или така изчисления индекс /215.11/ попада в третата 
хипотеза по чл. 16, ал.З от ПОНС /далеч надхвърля определената граница 180 
коефициент, над който се приема, че съдията е изключително високо 
натоварен/.

Следователно, анализът на данните сочи, че съдия Николов за периода 
2014г. - 2016г. по показател брой дела за разглеждане е бил натоварен между 
1 % и 28 % над средния брой дела за разглеждане от гр. съдия. По показател 
брой свършени дела за 2014г. и 2015г. е бил с натовареност между 3 % и 21 
% над средния брой свършени дела от гр.съдия, а през 2016г. се наблюдава 
понижение на натовареността с 10%.

През проверяваните години след всъпването му в длъжност съдия 
Николов е имал годишно по 34, 35 о.с.з., броят на разгледаните дела в о.с.з. 
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годишно са 374 — през 2015г. и 525 — през 2016г., а седмичните дежурства 
през периода са били между 4 и 5 броя годишно, през два и три месеца.

Близо 2/3 от просрочените съдебни актове са по дела, образувани по 
предявени установителни искове за съществуване на вземане по издадена 
заповед за изпълнение - чл. 124 ГПК, чл. 415 ГПК, чл. 422 ГПК, чл. 424 ГПК, 
чл. 439 ГПК- в голямата част за неплатена топлинна или електрическа 
енергия /облигационни искове за права или правоотношения породени или 
отнасящи се до договор, едностранна сделка или колективни права с 
коефициент на тежест „1” по Приложение 1.3 към ПОНС/, както и искове 
по КЗ (отм.) - /облигационни искове за вземания, произтичащи от 
застрахователни правоотношения с коефициент на тежест „0.9” по 
Приложение 1.3 към ПОНС/, които дела не се характеризират с висока 
фактическа и правна сложност. Обжалваните съдебни решения са 
сравнително малко - 33 броя за двете години, като 24 от тях са изцяло 
оставени в сила, а изцяло отменени, обезсилени или нищожни поради 
нарушение на материалния или процесуалния закон - 0 бр.

Данните обосновават извод, че съдия Николай Николов неоправдано е 
допускал забава при изготвянето на крайните съдебни актове. В допълнение 
следва да се посочи и основателния сигнал до ИВСС за допуснато просрочие 
от 5 месеца при обявяване на съдебно решение, описан по-горе в акта. 
Установи се недобра организация на работата от страна на председателя на 
състава. Резултатите от проверката доказват основателността на подадения 
сигнал досежно правораздавателната дейност на съдия Николай Николов и 
обосновават извод, че системно не е спазвал сроковете, предвидени в 
Гражданския процесуален кодекс. Няма данни за наличие на обективни 
причини, които да възпрепятстват своевременното постановяване на 
съдебните актове и да водят до констатираната забава, достигаща една 
година- за 2016г. е ползван два дни отпуск по болест.

Ноторна е високата натовареност на гражданските съдиите в СРС, като в 
случая данните сочат, че през проверявания период съдия Николов е бил с по 
- висока от средната натовареност за гр. съдия по показател брой дела за 
разглеждане, както и по показател свършени дела, с изключение на 2016г., 
когато се наблюдава понижение с 10% спрямо средната натовареност на гр. 
съдия в отделението по показател свършени дела.

На следващо място важно е да се отбележи, че малкият брой обжалвани 
решения, по-голямата част от които са изцяло оставени в сила от горната 
инстанция формира добра оценка за качеството на съдебните актове, 
постановени от съдия Николов. Независимо от това, изложените 
обстоятелства не обуславят извод за допустимост на констатираното 
системно забавяне на крайните съдебни актове, достигащо и надхвърлящо 
една година.
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Настоящият акт за резултатите от извършената проверка по сигнал 
установи, че съдия Николай Николов не е изпълнил стриктно служебните си 
задължения, като действията и бездействията му покриват състава на 
дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал.З, т,1 ЗСВ - системно неспазване на 
сроковете, предвидени в процесуалните закони и по чл. ЗО7,ал.З,т.2 ЗСВ - 
действия или бездействия, които неоправдано забавят производството. При 
преценката следва да се има предвид по-малкия брой просрочени актове и 
продължителност на допуснатата забава спрямо част от останалите 
проверявани съдии в СРС, липсата на забава над една година при 
постановяване на съдебните актове към 16.08.2016г., констатираната за 
изследвания период по-висока натовареност по показател брой дела за 
разглеждане, както и по показател свършени дела, с изключение на 2016г., 
когато се наблюдава известно понижение с 10%, както и обстоятелството, че 
по отношение на своевременното администриране на делата, разпределени на 
съдия Николов не се констатираха сериозни забави и нарушения, а 
основателният сигнал до ИВСС е за просрочен акт от 5 месеца.

Съдия Нели Савчева Маринова
Анализът на предоставените справки с цитираното писмо от 07.12.2016 

г. писмо изх. № 105212/06.12.2016 г. и писмо изх. № 2189/09.01.2017г. сочи, 
че за периода 12.07.2011г. до 17.11.2016г. са били обявени за решаване от 
съдия Нели Маринова общо 506 дела, постановените съдебни актове в срока 
по чл. 235,ал.5 ГПК за същия период са 353 броя, а постановените извън 
законоустановения срок решения са 153 броя. Видно от Приложение № 1 и 
Приложение № 2 на състава, всички обявени за решаване граждански дела на 
доклад на съдия Нели Маринова са приключени със съдебен акт към 
цитираните дати, но с посочената в приложенията забава по чл. 235,ал.5 ГПК. 
Установено е, според справката, че съдия Маринова не е допускала 
просрочия при постановяване на съдебни решения над една година. Забавата 
при постановяване на съдебните актове към 16.08.2016г. на състава възлиза 
на 6 месеца - по 123 решения, до една година - по 20 решения. Просрочени 
дела без постановен съдебен акт към посочената дата - няма. Общият брой 
непостановени решения с изтекъл законоустановен срок към 10.01.2017г. 
-0.

При проверката на случайно избрани гр. дела, образувани основно през 
2014г. на доклад на съдия Маринова се констатира, че определенията по чл. 
140 ГПК са постановявани в едномесечен, тримесечен и по едно от делата - в 
пет месечен срок след постъпване на отговора на ИМ, а решенията по тях са 
обявени до 7, 8, 9 месеца.

Частните производства, разпределени на съдия Маринова и свършени от 
нея са: 640 броя ч.гр.д. за разглеждане и свършени 531 бр. ч.гр.д. през 2014г., 
817 броя ч.гр.д. за разглеждане и свършени 781 бр. ч.гр.д. през 2015г., 351 
броя ч.гр.д. за разглеждане и свършени 321 бр. ч.гр.д. през 2016г. Изводът е, 
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че през изследвания период се е запазил сравнително висок брой ч.гр. дела за 
разглеждане, които до голяма степен са били свършени от съдия Маринова.

Натовареността на съдия Маринова по години:
- изчислена в процентно съотношение според постъпилите гр. дела за 

разглеждане от съдията спрямо всички съдии във II ГО е 4.86 % за 2014г., 
3.63 % за 2015г. и 3.48 % за 2016г.;

- изчислена в процентно съотношение според свършени дела от съдията 
спрямо всички съдии във II ГО е 3.83 % за 2014г., 3.07 % за 2015г., 2.80% за 
2016г.

- изчислена според брой дела за разглеждане от съдията спрямо средния 
брой дела за разглеждане на съдия.във II ГО /за 2014г. и 2015г. е 
предоставена обща информация за трите граждански отделения/ - за 2014г. 
общият брой дела за разглеждане на съдия Маринова е 1436 бр. спрямо 98323 
общ бр. дела за разглеждане от 79 съдии в трите граждански отделения 
/средно по 1244 бр. дела на граждански съдия/ или 95.73 %.; за 2015г. общият 
брой дела за разглеждане на съдия Маринова е 1311 бр. спрямо 103 823 общ 
брой дела за разглеждане от 98 съдии в трите граждански отделения /средно 
по 1059 дела на граждански съдия/ или 123.79 %. За 2016г. общият брой дела 
за разглеждане на съдия Маринова е 1125 бр.

- изчислена според брой свършени дела от съдията спрямо средния брой 
свършени дела на съдия във II ГО /за 2014г. и 2015г. е предоставена обща 
информация за трите граждански отделения/ - за 2014г. общият брой 
свършени дела на съдия Маринова е 1191 бр. спрямо 75216 общ бр. свършени 
дела от 79 съдии в трите граждански отделения /средно по 952 бр. дела на 
граждански съдия/ или 125.10 %.; за 2015г. общият брой свършени дела на 
съдия Маринова е 1062 бр. спрямо 77828 общ брой свършени дела от 98 
съдии в трите граждански отделения /средно по 794 дела на граждански 
съдия/ или 133.75 %. За 2016г. общият брой свършени дела на съдия 
Маринова е 880 бр. спрямо 31453 общ брой свършени дела от 32 съдии във II 
ГО /средно по 982 дела на съдия във II ГО/ или 89.61 %

За периода м. 04.2016г. - м. 12.2016 г., съгласно Системата за 
индивидуална натовареност на съдиите (СИНС в коефициенти), 
натовареността на съдия Нели Маринова е 191.6 спрямо 159.75 натовареност 
на II ГО и 179.47 обща натовареност на гр. съдии в СРС.

Съгласно чл. 16, ал.1, ал.2 и ал.З от Правилата за оценка на 
натовареността на съдиите (ПОНС), приети с решение по протокол № 
62/16.12.2015г.;изм. и доп. с протокол № 15/24.03.2016г., изм.и доп. с 
решение на СК на ВСС по протокол № 23/08.11.2016г.; изм. и доп. с протокол 
№ 29/20.12.2016г., всеки съдия се счита за нормално натоварен в случай, че е 
разгледал и приключил в рамките на една година дела с индекс на 
натовареност в интервал между 70 и 110, включително; за високо натоварен - 
с индекс на натовареност между 110 и 180, включително; за свръхнатоварен - 
с индекс над 180 или така изчисления индекс /191.6/ попада в третата 
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хипотеза по чл. 16, ал.З от ПОНС / надхвърля определената граница индекс 
180, над който се приема, че съдията е изключително високо натоварен/.

Следователно, анализът на данните сочи, че съдия Маринова по 
показател брой дела за разглеждане за 2014г. е била натоварена с 4 % под 
средния брой дела за разглеждане от гр. съдия, а за 2015г. - с 23 % над 
средния брой дела за разглеждане от гр. съдия, докато по показател брой 
свършени дела за 2014г. и 2015г. е била между 25 % и 33 % над средния брой 
свършени дела от гр.съдия, а през 2016г. се наблюдава понижение на 
натовареността с 10 % спрямо средния брой свършени дела от гр. съдия в 
отделението.

През проверявания период съдия Маринова е имала годишно 36, 38 
о.с.з., а броят на разгледаните дела в о.с.з. годишно са между 484 - през 
2016г. и 481 - през 2016г.

Близо 2/3 от просрочените съдебни актове са по дела, образувани по 
предявени установителни искове за съществуване на вземане по издадена 
заповед за изпълнение - чл. 124 ГПК, чл. 415 ГПК, чл. 422 ГПК, чл. 424 ГПК, 
чл. 439 ГПК- в голямата част за неплатена топлинна или електрическа 
енергия /облигационни искове за права или правоотношения породени или 
отнасящи се до договор, едностранна сделка или колективни права с 
коефициент на тежест „1” по Приложение 1.3 към ПОНС/, както и искове 
по КЗ (отм.) - /облигационни искове за вземания, произтичащи от 
застрахователни правоотношения с коефициент на тежест „0.9” по 
Приложение 1.3 към ПОНС/, които дела не се характеризират с висока 
фактическа и правна сложност. Обжалваните съдебни решения са 
сравнително малко — 88 бр. общо за 2015г. и 2016г., като 66 от тях са били 
изцяло оставени в сила, а изцяло отменени, обезсилени или нищожни поради 
нарушение на материалния или процесуалния закон - 0 бр.

Данните обосновават извод, че съдия Нели Маринова неоправдано е 
допускала забава при изготвянето на крайните съдебни актове. В допълнение 
към констатираното досежно срочността при изготвяне и обявяване на 
съдебните решения е и подадения в ИВСС основателен сигнал описан по- 
горе в акта. Необходимо е подорбяване организация на работата й. 
Резултатите от проверката доказват основателността на подадения сигнал 
досежно правораздавателната дейност на съдия Нели Маринова и 
обосновават извод, че системно не е спазвала сроковете, предвидени в 
Гражданския процесуален кодекс и с действия или бездействията си 
неоправдано е забавила съдопроизводството. Няма данни за наличие на 
обективни причини, които да възпрепятстват своевременното постановяване 
на съдебните актове и да водят до констатираната забава, от 6 мсеца и 
достигаща една година.

Ноторна е високата натовареност на гражданските съдиите в СРС, като в 
случая данните сочат, че през проверявания период съдия Маринова е била с 
по - висока от средната натовареност по показател брой дела за разглеждане, 
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както и по показател свършени дела, е изключение на 2016г., когато се 
наблюдава понижение с 10%.

На следващо място важно е да се отбележи, че малкият брой обжалвани 
решения, по-голямата част от които са изцяло оставени в сила от горната 
инстанция формира добра оценка за качеството на съдебните актове, 
постановени от съдия Маринова. Независимо от това, изложените 
обстоятелства не обуславят извод за допустимост на констатираното 
системно забавяне на крайните съдебни актове, достигащо една година.

Настоящият акт за резултатите от извършената проверка по сигнал 
установи, че съдия Маринова не е изпълнявала стриктно служебните си 
задължения, като действията и бездействията й покриват състава на 
дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал.З, т.1 ЗСВ - системно неспазване на 
сроковете, предвидени в процесуалните закони и по чл. 307,ал.З,т.2 ЗСВ - 
действия или бездействия, които неоправдано забавят производството. При 
преценката следва да се има предвид по-малкия брой просрочени актове и 
продължителност на допуснатата забава спрямо част от останалите 
проверяваните съдии в СРС, липсата на непостановени просрочени съдебни 
актове към 16.08.2016г. и към 10.01.2017г., сравнително своевременно 
администриране на делата, както и констатираната за изследвания период 
висока натовареност - над средната за гр.съдия - за 2014г. и 2015г.

Съдия Никола Николов Попов
Анализът на предоставените справки с цитираното писмо от 07.12.2016 

г. и писмо изх. № 2189/09.01.2017г. сочи, че за периода 12.07.2011г. до 
17.11.2016г. са били обявени за решаване от съдия Никола Попов общо 1113 
дела, постановените съдебни актове в срока по чл. 235,ал.5 ГПК за същия 
период са 500 броя, а просрочените съдебни решения са 613 броя.

Установено е, според справката, че съдия Попов е допускал просрочил 
при постановяване на съдебните решения над една година както следва: 
забава до 1 година и 3 месеца - по 17 решения, до 1 година и 6 месеца - по 21 
решения, до 1 година и 9 месеца - по 27 решения, до 2 години - по 6 
решения, до 2 години и 3 месеца - по 1 решение, до 2 години и 6 месеца - по 
2 решения, до 3 години - по 1 решение.

Към 16.08.2016 г. дела без постановен съдебен акт със забава до 1 година 
и 3 месеца са 14 бр.; до 1 година и 6 месеца - 19 бр.; до 1 година и 9 месеца - 
16 бр.; до 2 години - 15 бр.; до 2 години и 3 месеца - 37 бр.; до 2 години и 6 
месеца - 71 бр.; до 2 години и 9 месеца - 10 бр.; до 3 години - 13 бр.; до 3 
години и 3 месеца - 17 бр.; до 3 години и 6 месеца - 28 бр.; до 3 години и 9 
месеца - 18 бр.; до 4 години - 3 бр.

При проверката на случайно избрани гр. дела, образувани основно през 
2012г. и 2013г. на доклад на съдия Попов се констатира по някои от тях 
липса на разпореждане по чл. 131 ГПК и определение по чл. 140 ГПК, 
ръкописни резолюции, несвоевременно администриране на делата, липса на 
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подготовка за първото по делото съдебно заседание, а решенията по тях са 
обявени една година и пет месеца, една година и 11 месеца и достигат дори 
до четири години след приключване на устните състезания и изтичане на 
едномесечния срок.

Частните производства, разпределени на съдия Попов и свършени от 
него през периода на проверката /5 години и половина/ са: 779 броя ч.гр.д. за 
разглеждане и свършени 703 бр. ч.гр.д. през 2011г., 838 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 699 бр. ч.гр.д. през 2012г., 646 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 417 бр. ч.гр.д. през 2013г., 948 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 429 бр. ч.гр.д. през 2014г., 1101 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 131 бр. ч.гр.д. през 2015г. Изводът е, че през 
изследвания период висящността е нараствала, поради непостановяване на 
голям брой от съдебните актове през съответната година, като прави 
впечатление, че през 2014г. рязко е увеличен броя на висящите производства 
спрямо свършените през същата година - разликата е два пъти и достига през 
2015г. 9 пъти по-малко свършените ч.гр.дела спрямо висящите ч.гр.дела. 
Очевидна е тенденцията на увеличаване броя на частните производства, 
висящи за разглеждане на състава и драстично намаляване на броя на 
приключените ч.гр.дела.

Натовареността на съдия Попов по години:
- изчислена в процентно съотношение според постъпилите гр. дела за 

разглеждане от съдията спрямо всички съдии във II ГО е 5.05% за 2012г., 
5.38 % за 2013г., 5.74 % за 2014г, 4.09 % за 2015г. и 3.88 % за 2016г.;

- изчислена в процентно съотношение според свършени дела от съдията 
спрямо всички съдии във II ГО е 3.64% за 2012г., 2.75 % за 2013г., 2.54 % за 
2014г., 1.72 % за 2015г. и 0.72 % за 2016г.

- изчислена според брой дела за разглеждане от съдията спрямо средния 
брой дела за разглеждане на съдия във II ГО за 2013г. общият брой дела за 
разглеждане на съдия Попов е 1491 бр. спрямо 39077 общ брой дела за 
разглеждане от 30 съдии в отделението /средно по 1302 дела на граждански 
съдия/ или 114.51 %; /за 2014г. и 2015г. е предоставена обща информация за 
трите граждански отделения/ - за 2014г. общият брой дела за разглеждане на 
съдия Попов е 1695 бр. спрямо 98323 общ бр. дела за разглеждане от 79 
съдии в трите граждански отделения /средно по 1244 бр. дела на граждански 
съдия/ или 136.25 %.; за 2015г. общият брой дела за разглеждане на съдия 
Попов е 1476 бр. спрямо 103 823 общ брой дела за разглеждане от 98 съдии в 
трите граждански отделения /средно по 1059 дела на граждански съдия/ или 
139.37 %. За 2016г. общият брой дела за разглеждане на съдия Попов е 
1257бр.

- изчислена според брой свършени дела от съдията спрямо средния брой 
свършени дела на съдия във II ГО за 2013г. общ брой свършени дела на съдия 
Попов е 759 спрямо 27638 общ брой свършени дела от 30 съдии в 
отделението /средно по 921 дела на гр.съдия/ или 82.41 %; /за 2014г. и 2015г. 
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е предоставена обща информация за трите граждански отделения/ - за 2014г. 
общият брой свършени дела на съдия Попов е 791 бр. спрямо 75216 общ бр. 
свършени дела от 79 съдии в трите граждански отделения /средно по 952 бр. 
дела на граждански съдия/ или 83.08 %.; за 2015г. общият брой свършени 
дела на съдия Попов е 595 бр. спрямо 77828 общ брой свършени дела от 98 
съдии в трите граждански отделения /средно по 794 дела на граждански 
съдия/ или 74.93 %. За 2016г. общият брой свършени дела на съдия Попов е 
228 бр. спрямо 31453 общ брой свършени дела от 32 съдии във II ГО /средно 
по 982 дела на съдия във II ГО/ или 23.21 %.

За периода м. 04.2016г. - м. 12.2016 г., съгласно Системата за 
индивидуална натовареност на съдиите (СИНС в коефициенти), натовареност 
на съдия Никола Попов е 60.12 спрямо 159.75 натовареност на II ГО и 179.47 
обща натовареност на гр. съдии в СРС.

Съгласно чл. 16, ал.1, ал.2 и ал.З от Правилата за оценка на 
натовареността на съдиите (ПОНС), приети с решение по протокол № 
62/16.12.2015г.;изм. и доп. с протокол № 15/24.03.2016г., изм.и доп. с 
решение на СК на ВСС по протокол № 23/08.11.2016г.; изм. и доп. с протокол 
№ 29/20.12.2016г., всеки съдия се счита за нормално натоварен в случай, че е 
разгледал и приключил в рамките на една година дела с индекс на 
натовареност в интервал между 70 и 110, включително; за високо натоварен - 
с индекс на натовареност между 110 и 180, включително; за свръхнатоварен - 
с индекс над 180 или така изчисления коефициент /60.12/ попада в хипотезата 
по чл.16, ал.4 от ПОНС - с индекс между 70 и 50 - с ниска натовареност за 
посочения период на 2016г.

Следователно, анализът на данните сочи, че съдия Попов за периода 
2013г. - 2016г. по показател брой дела за разглеждане е бил натоварен между 
14 % и 39 % над средния общ брой дела за разглеждане от гр. съдия, докато 
по показател брой свършени дела за периода 2013г.-2015г. е свършил между 
17 % под и 25 % под средния общ брой свършени дела от гр.съдия, а през 
2016г. се наблюдава значително понижение на показателите, като броят на 
свършените дела достига едва 24 %.

През проверявания период съдия Попов е имал годишно между 64 
о.с.з.- през 2012г. до 49 - през 2015г. и 17 о.с.з. - през 2016г., броят на 
разгледаните дела в о.с.з. годишно са между 856 - през 2012г. до 369 - през 
2015г. и до 110 - през 2016г., а седмичните дежурства през периода са били 
2,4 броя годишно, през два и три месеца.

Приблизително 2/3 от просрочените съдебни актове са по дела, 
образувани по предявени установителни искове за съществуване на вземане 
по издадена заповед за изпълнение - чл. 124 ГПК, чл. 415 ГПК, чл. 422 ГПК, 
чл. 424 ГПК, чл. 439 ГПК- в голямата част за неплатена топлинна или 
електрическа енергия /облигационни искове за права или правоотношения 
породени или отнасящи се до договор, едностранна сделка или колективни 
права с коефициент на тежест „1” по Приложение 1.3 към ПОНС/, както и 
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искове по КЗ (отм.) - /облигационни искове за вземания, произтичащи от 
застрахователни правоотношения с коефициент на тежест „0.9” по 
Приложение 1.3 към ПОНС/, които дела не се характеризират с висока 
фактическа и правна сложност. Обжалваните съдебни решения са 
сравнително по- малко - между 34 бр. и 84 бр. за 5-годишния период, като Vi 
до 1/3 от тях са изцяло оставени в сила, а изцяло отменени, обезсилени или 
нищожни поради нарушение на материалния или процесуалния закон, са за 
2011 г. - 8 бр., за 2012г. - 3 бр., за 2013г. - 8 бр., за 2014г. - 4 бр., за 2015г. - 
3 бр. и за 2016г. - 0 бр.

По информация от административното ръководство и от съдебни 
служители, през 2016г. съдия Попов не е спазвал работното време, дори 
рядко е посещавал сградата на СРС на бул. „Цар Борис III”.

За периода след спирането му от разпределение - от 04.07.2016г. до края 
на проверката, в продължение на половин година съдия Попов е обявил само 
едно решение - в деня на спирането му от разпределение. Общият брой 
непостановени решения с изтекъл законоустановен срок към 10.01.2017г. е 
278. От тези просрочени 278 съдебни решения е допусната забава до 3 месеца 
- по 12 бр. решения, забава до 1 година - по 3 решения, забава до 1 година и 
3 месеца - по 11 решения, забава до 1 година и 6 месеца - по 5 решения, 
забава до 1 година и 9 месеца - по 15 решения, забава до 2 години - по 11 
решения, забава до 2 години и 3 месеца - по 31 решения, забава до 2 години и 
6 месеца - по 8 решения, забава до 2 години и 9 месеца - по 51 решения, 
забава до 3 години - по 44 решения, забава до 3 години и 3 месеца- по 23 
решения, забава до 3 години и 6 месеца- по 2 решения, забава до 3 години и 9 
месеца - по 20 решения, забава до 4 години - по 24 решения, забава по 4 
години и 3 месеца- по 18 решения - подробно описани в приложение към 
писмо вх. № КЖ-02-18/16/13.01.2017г. по описа на ИВСС.

Данните обосновават извод, че съдия Никола Попов е забавил 
съществено и неоправдано изготвянето на крайните съдебни актове, като 
забавата по някои от тях надминава две, три дори 4 години. В допълнение 
към негативните резултати досежно срочността при изготвяне и обявяване на 
съдебните решения е констатираната при проверката на случайно избрани 
граждански дела на доклад на съдия Попов липса на определения по чл. 140 
ГПК и разпореждания по чл. 131 ГПК в съответната форма и съдържание, 
несвоевременно администриране, както и подадените в ИВСС основателни 
сигнали описани подробно по-горе в акта. Установи се недобра организация 
на работата от страна на председателя на състава. Резултатите от проверката 
доказват основателността на подадения сигнал досежно правораздавателната 
дейност на съдия Никола Попов и обосновават извод, че системно не е 
спазвал сроковете, предвидени в Гражданския процесуален кодекс и с 
действия или бездействията си неоправдано е забавила съдопроизводството. 
Няма данни за наличие на обективни причини, които да възпрепятстват 
своевременното постановяване на съдебните актове и да водят до 
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констатираната огромна забава, достигаща до три, четири, пет години - за 
изследвания период председателят на 59 състав е ползвал общо 58 дни 
годишен отпуск - за периода от 29.08.2011г. до 25.04.2014г., болнични и 
медицински епикризи не са представени.

Ноторна е прекомерната натовареност на съдиите в СРС, като в случая 
данните сочат, че за определения период съдия Попов е бил с по - висока от 
средната натовареност по показател брой дела за разглеждане, а по показател 
свършени дела се наблюдава понижение, достигащо за 2016г. до 76% под 
средния брой свършени дела на граждански съдия в отделението.

На следващо място важно е да се отбележи, че по-малкият брой 
обжалвани решения, повечето от които са изцяло оставени в сила от горната 
инстанция формира сравнително добра оценка за качеството на съдебните 
актове, постановени от съдия Попов. Независимо от това, изложените 
обстоятелства не обуславят извод за допустимост на констатираното 
системно забавяне на крайните съдебни актове, достигащо 2, 3, дори 4 и 
повече години.

Настоящият акт за резултатите от извършената проверка по сигнал 
установи, че съдия Никола Попов не е изпълнил служебните си задължения, 
като действията и бездействията му покриват състава на дисциплинарно 
нарушение по чл. 307, ал.З, т.1 ЗСВ - системно неспазване на сроковете, 
предвидени в процесуалните закони и по чл. 307, ал.З, т.2 ЗСВ - действия 
или бездействия, които неоправдано забавят производството.

Съдия Ангелина Колева Боева
От анализа на предоставената справка за просрочени съдебни актове по 

дела на доклад на съдия Ангелина Боева е видно, че за периода от 
11.05.2016г. до 17.11.2016г. са обявени за решаване 26 броя дела, от които 14 
решения са постановени в законоустановения 30-дневен срок, а останалите са 
постановени в разумен срок, съобразно чл. 13 ГПК - забавата възлиза до 2 
месеца.

Процентното съотношение на постъпилите гр. дела за разглеждане от 
съдия Боева спрямо всички съдии във II ГО е 2.27 % за 2016г., а процентното 
съотношение на свършени дела от съдията спрямо всички съдии във II ГО е 
2.80% за 2016г.

Натовареността на съдия Боева:
- изчислена в процентно съотношение според постъпилите гр. дела за 

разглеждане от съдията спрямо всички съдии във II ГО е 2.27 % за 2016г.;
- изчислена в процентно съотношение според свършени дела от съдията 

спрямо всички съдии във II ГО е 2.80% за 2016г.
За 2016г. общият брой дела за разглеждане на съдия Боева е 735 бр.
- изчислена според брой свършени дела от съдията спрямо средния брой 

свършени дела на съдия във II ГО - за 2016г. общият брой свършени дела на 
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съдия Боева е 819 бр. спрямо 31453 общ брой свършени дела от 32 съдии във 
II ГО /средно по 982 дела на съдия във II ГО/ или 93.17 %

За периода м. 04.2016г. - м. 12.2016 г., съгласно Системата за 
индивидуална натовареност на съдиите (СИНС в коефициенти), 
натовареността на съдия Ангелина Боева е 196.4 спрямо 159.75 натовареност 
на II ГО и 179.47 обща натовареност на гр. съдии в СРС.

Съгласно чл. 16, ал.1, ал.2 и ал.З от Правилата за оценка на 
натовареността на съдиите (ПОНС), приети с решение по протокол № 
62/16.12.2015г.;изм. и доп. с протокол № 15/24.03.2016г., изм.и доп. с 
решение на СК на ВСС по протокол № 23/08.11.2016г.; изм. и доп. с протокол 
№ 29/20.12.2016г., всеки съдия се счита за нормално натоварен в случай, че е 
разгледал и приключил в рамките на една година дела с индекс на 
натовареност в интервал между 70 и 110, включително; за високо натоварен - 
с индекс на натовареност между 110 и 180, включително; за свръхнатоварен - 
с индекс над 180 или така изчисления индекс /196.4/ попада в третата 
хипотеза по чл. 16, ал.З от ПОНС /надхвърля определената граница индекс 
180, над който се приема, че съдията е изключително високо натоварен/.

Следователно, анализът на данните сочи, че съдия Боева за периода на 
2016г. по показател брой свършени дела е била с 6% под средния общ брой 
свършени дела от гр.съдия в отделението.

Обжалваните съдебни решения са малко - 4 бр. общо за 2016г., 3 от 
които са били изцяло оставени в сила, а изцяло отменени, обезсилени или 
нищожни поради нарушение на материалния или процесуалния закон - 0 бр.

Данните обосновават извод, че по отношение на срочността при 
изготвяне и обявяване на решенията по гражданските дела, работата на съдия 
Боева се характеризира с допуснати минимални просрочия, в рамките на два 
месеца. Същевременно, за изследвания период съдия Боева, наследила състав 
с огромна висящност, а по показател свършени дела е била с малко под 
средната натовареност на гр.съдия в отделението за периода на 2016г.

С оглед резултатите от проверката, сигналът се явява неоснователен.

Съдия Йорданка Николова Ваклева
Анализът на предоставените справки с писмо изх. № 105222/06.12.2016 

г. и писмо изх. № 2189/09.01.2017г. сочи, че от 12.07.2012г. /поела състава на 
02.04.2012г./ до 17.11.2016г. съдия Ваклева е обявила за решаване общо 276 
дела, постановените съдебни актове в срока по чл. 235,ал.5 ГПК за същия 
период са 0 броя, а постановените извън законоустановения срок решения са 
276 броя.

При проверката на случайно избрани гр. дела, образувани основно през 
2012г. и 2013г. на доклад на съдия Ваклева се констатира ръкописни 
резолюции, несвоевременно администриране на делата, липса на подготовка 
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за първото по делото съдебно заседание, забава при постановяване на 
определенията по чл. 140 ГПК - пет месеца, дори 1 година и 1 месеца след 
постъпване на отговора на ИМ, а решенията по тях са обявени над две години 
и достигат до три години и 8 месеца /по едно от проверените дела/ след 
приключване на устните състезания и изтичане на едномесечния срок.

Частните производства, разпределени на съдия Ваклева и свършени от 
нея през периода на проверката /5 години и половина/ са: 686 броя ч.гр.д. за 
разглеждане и свършени 456 бр. ч.гр.д. през 2012г., 817 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 544 бр. ч.гр.д. през 2013г., 547 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 250 бр. ч.гр.д. през 2014г., 977 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 380 бр. ч.гр.д. през 2015г., 602 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 6 бр. ч.гр.д. през периода на 2016г. Изводът е, че 
през изследвания период висящността е увеличена съществено поради 
непостановяване на голям брой от съдебните актове през съответната година, 
като прави впечатление, че от 2014г. сериозно нараства - два, три пъти, 
разликата между висящите частни производства спрямо свършените през 
съответната година, за да достигне критично съотношение през 2016г. - 
свършени само 6 бр. ч.гр.дела спрямо висящите - 602 броя. Очевидна е 
тенденцията на увеличаване броя на частните производства, висящи за 
разглеждане на състава и драстично намаляване на броя на приключените 
ч.гр.дела.

Натовареността на съдия Ваклева по години:
- изчислена в процентно съотношение според постъпилите гр. дела за 

разглеждане от съдията спрямо всички съдии във II ГО е 4.24 % за 2012г., 
6.02 % за 2013г., 5.37 % за 2014г., 4.01 % за 2015г. и 3.13 % за 2016г.;

- изчислена в процентно съотношение според свършени дела от съдията 
спрямо всички съдии във II ГО е 2.22 % за 2012г., е 2.44% за 2013г., 1.31% за 
2014г., 1.30% за 2015г. и 0.49% за 2016г.

- изчислена според брой дела за разглеждане от съдията спрямо средния 
брой дела за разглеждане на съдия във II ГО за 2013г. общият брой дела за 
разглеждане на съдия Ваклева е 1670 бр. спрямо 39077 общ брой дела за 
разглеждане от 30 съдии в отделението /средно по 1302 дела на граждански 
съдия/ или 128.26 %; /за 2014г. и 2015г. е предоставена обща информация за 
трите граждански отделения/ - за 2014г. общият брой дела за разглеждане на 
съдия Ваклева е 1586 бр. спрямо 98323 общ бр. дела за разглеждане от 79 
съдии в трите граждански отделения /средно по 1244 бр. дела на граждански 
съдия/ или 127.49 %.; за 2015г. общият брой дела за разглеждане на съдия 
Ваклева е 1445 бр. спрямо 103 823 общ брой дела за разглеждане от 98 съдии 
в трите граждански отделения /средно по 1059 дела на граждански съдия/ или 
136.44 %. За 2016г. общият брой дела за разглеждане на съдия Ваклева е 1014 
бр.

- изчислена според брой свършени дела от съдията спрямо средния брой 
свършени дела на съдия във II ГО за 2013г. общ брой свършени дела на съдия
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Ваклева е 674 спрямо 27638 общ брой свършени дела от 30 съдии в 
отделението /средно по 921 дела на гр.съдия/ или 73.18 %; /за 2014г. и 2015г. 
е предоставена обща информация за трите граждански отделения/ - за 2014г. 
общият брой свършени дела на съдия Ваклева е 409 бр. спрямо 75216 общ бр. 
свършени дела от 79 съдии в трите граждански отделения /средно по 952 бр. 
дела на граждански съдия/ или 42.96 %.; за 2015г. общият брой свършени 
дела на съдия Ваклева е 450 бр. спрямо 77828 общ брой свършени дела от 98 
съдии в трите граждански отделения /средно по 794 дела на граждански 
съдия/ или 56.67 %. За 2016г. общият брой свършени дела на съдия Ваклева 
е 155 бр. спрямо 31453 общ брой свършени дела от 32 съдии във II ГО 
/средно по 982 дела на съдия във II ГО/ или 15.78 %.

За периода м. 04.2016г. - м. 12.2016 г., съгласно Системата за 
индивидуална натовареност на съдиите (СИНС в коефициенти), натовареност 
на съдия Йорданка Ваклева е 0.13 спрямо 159.75 натовареност на II ГО и 
179.47 обща натовареност на гр. съдии в СРС.

Съгласно чл. 16, ал.1, ал.2 и ал.З от Правилата за оценка на 
натовареността на съдиите (ПОНС), приети с решение по протокол № 
62/16.12.2015г.;изм. и доп. с протокол № 15/24.03.2016г., изм.и доп. с 
решение на СК на ВСС по протокол № 23/08.11.2016г.; изм. и доп. с протокол 
№ 29/20.12.2016г., всеки съдия се счита за нормално натоварен в случай, че е 
разгледал и приключил в рамките на една година дела с индекс на 
натовареност в интервал между 70 и 110, включително; за високо натоварен - 
с индекс на натовареност между 110 и 180, включително; за свръхнатоварен - 
с индекс над 180 и за ниско натоварен / чл.16, ал.4 от ПОНС/ - с индекс 
между 70 и 50 или в случая за периода на 2016г. е налице практически липса 
на натовареност, обяснима със спирането на съдия Ваклева от разпределение 
на нови дела и поемане на наказателен състав по заповед на председателя на 
съда, издадена като мярка срещу допуснатите драстични забави при 
постановяване на съдебните актове по дела на нейн доклад и дадената й 
възможност за тяхното приключване. Очевидно е, че взетите от 
ръководството на съда мерки с издадените заповеди нямат желания ефект и 
не са допринесли за справяне с допуснатите съществени нарушения при 
приключване на гражданските дела, разпределени на състава.

Следователно, анализът на данните сочи, че съдия Ваклева за периода 
2013г. - 2016г. по показател брой дела за разглеждане е била натоварена 
между 27 % и 36 % над средния общ брой дела за разглеждане от гр. съдия, а 
по показател брой свършени дела за периода 201 Зг. - 2015г. е била между 26 
% под и 67 % под средния общ брой свършени дела от гр.съдия, а през 2016г. 
се наблюдавадрастично понижение на натовареността с 84 %, предвид 
факта, че съдия Ваклева е била спряна от разпределение и преместена в 
наказателно отделение, считано от м. май 2016г.
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През проверявания период /2012г,- 2016г./ съдия Ваклева е имала 
годишно между 56 о.с.з. и 21 о.с.з. - през 2016г., броят на разгледаните дела 
в о.с.з. годишно са между 339 — през 2014г. до 64 — през 2016г., а седмичните 
дежурства през периода са били 2 или 4 броя годишно, през два и три месеца.

Приблизително 3/4 от просрочените съдебни актове са по дела, 
образувани по предявени установителни искове за съществуване на вземане 
по издадена заповед за изпълнение - чл. 124 ГПК, чл. 415 ГПК, чл. 422 ГПК, 
чл. 424 ГПК, чл. 439 ГПК- в голямата част за неплатена топлинна или 
електрическа енергия /облигационни искове за права или правоотношения 
породени или отнасящи се до договор, едностранна сделка или колективни 
права с коефициент на тежест „1” по Приложение 1.3 към ПОНС/, както и 
искове по КЗ (отм.) - /облигационни искове за вземания, произтичащи от 
застрахователни правоотношения с коефициент на тежест „0.9” по 
Приложение 1.3 към ПОНС/, които дела не се характеризират с висока 
фактическа и правна сложност. Обжалваните съдебни решения са 
сравнително малко - между 13 бр. и 28 бр. за 5-годишния период, като по- 
голямата част от тях са изцяло оставени в сила, а изцяло отменени, 
обезсилени или нищожни поради нарушение на материалния или 
процесуалния закон, са за 2011 г. - 1 бр., за 2012г. - 3 бр., за 2013г. - 3 бр., за 
2014г. - 2 бр., за 2015г. - 1 бр. и за 2016г. - 1 бр.

Установено бе, видно от справката, че към 16.08.2016г. съдия Ваклева е 
допускала просрочил при постановяване на съдебните решения над една 
година както следва: забава до 2 година и 3 месеца - по 1 решение, а 
непостановените просрочени съдебни актове към същата дата със забава до 1 
година и 3 месеца са 8 бр.; до 1 година и 6 месеца - 31 бр.; до 1 година и 9 
месеца - 8 бр.; до 2 години - 14 бр.; до 2 години и 3 месеца - 21 бр.; до 2 
години и 6 месеца - 29 бр.; до 2 години и 9 месеца - 14 бр.; до 3 години - 8 
бр., до 3 години и три месеца - 12 бр., до 3 години и 6 месеца - 12 бр., до 3 
години и 9 месеца - 12 бр., до 4 години и 6 месеца - 5 бр.

За периода след спирането й от разпределение през 2016г., съдия 
Ваклева е обявила 91 решения, а общият брой непостановени решения е 
изтекъл законоустановен срок към 10.01.2017г. е 241. От тези просрочени 
241 съдебни решения е допусната забава до 1 година по 14 решения, забава 
до 1 година и 3 месеца - по 23 решения, забава до 1 година и 6 месеца - по 1 
решение, забава до 1 година и 9 месеца — по 11 решения, забава до 2 години - 
по 27 решения, забава до 2 години и 3 месеца - по 22 решения, забава до 2 
години и 6 месеца - по 3 решения, забава до 2 години и 9 месеца - по 28 
решения, забава до 3 години - по 21 решения, забава до 3 години и 3 месеца 
- по 21 решения, забава до 3 години и 6 месеца - по 5 решения, забава до 3 
години и 9 месеца - по 8 решения, забава до 4 години - по 11 решения, забава 
до 4 години и 3 месеца - по 23 решения, забава до 4 години и 6 месеца - по 4 
решения, забава до 4 години и 9 месеца - по 17 решения, забава до 5 години - 
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по 2 решения. - подробно описани в приложение към писмо вх. № КЖ-02- 
18/16/13.01.2017г. по описа на ИВСС.

Данните обосновават извод, че съдия Йорданка Ваклева е забавила 
съществено и неоправдано изготвянето на крайните съдебни актове, като 
забавата по някои от тях надминава една година, две години, дори достига 
три, четири, до пет години. В допълнение към негативните резултати 
досежно срочността при изготвяне и обявяване на съдебните решения е 
констатираната при проверката на случайно избрани граждански дела на 
доклад на съдия Ваклева забава при насрочване на искови производства, 
достигаща до пет месеца дори една година и един месец за постановяване на 
определение по чл. 140 ГПК, големият брой неприключили частни 
производства спрямо разпределените на състава, както и подадените в ИВСС 
основателни сигнали описани подробно по-горе в акта. Установи се недобра 
организация на работата от страна на председателя на състава. Резултатите от 
проверката доказват основателността на подадения сигнал досежно 
правораздавателната дейност на съдия Йорданка Ваклева и обосновават 
извод, че системно не е спазвала сроковете^, предвидени в Гражданския 
процесуален кодекс и с действия или бездействията си неоправдано е 
забавила съдопроизводството. Следва да се прецени дали и доколко са 
обективни сочените от съдия Ваклева лични и здравословни причини, които 
са възпрепятствали своевременното постановяване на съдебните актове и са 
довели до констатираната огромна забава, достигаща до три, четири, пет 
години - за изследвания период съдия Ваклева е ползвала 387 дни 
законоустановен отпуск, 61 дни от които е отсъствала по болест или за 
гледане на болно дете. За останалите общо 326 дни, председателят на състава 
е ползвала годишен отпуск - за периода от 01.01.2011г. до 01.07.2016г.

Ноторен факт е високата натовареност на съдиите в СРС, като в случая 
данните сочат, че за определения период съдия Ваклева е била с по - висока 
от средната натовареност по показател брой дела за разглеждане, докато по 
показател свършени дела, се наблюдава ниска натовареност, достигаща 16 % 
спрямо средния брой свършени дела от гр. съдия в отделението.

На следващо място важно е да се отбележи, че малкият брой обжалвани 
решения, по-голямата част от които са изцяло оставени в сила от горната 
инстанция формира добра оценка за качеството на съдебните актове, 
постановени от съдия Ваклева. Независимо от това, изложените 
обстоятелства не обуславят извод за допустимост на констатираното 
системно забавяне на крайните съдебни актове, достигащо 2, 3, дори 4 и 5 
години.

Настоящият акт за резултатите от извършената проверка по сигнал 
установи, че съдия Йорданка Ваклева не е изпълнила служебните си 
задължения, като действията и бездействията й покриват състава на 
дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал.З, т.1 ЗСВ - системно неспазване на 
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сроковете, предвидени в процесуалните закони и по чл. 307, ал.З, т.2 ЗСВ - 
действия или бездействия, които неоправдано забавят производството.

Съдия Аделина Николаева Андреева
Анализът на цитираното писмо от 07.12.2016 г. и писмо изх. № 

2189/09.01.2017г. сочи, че за периода 12.07.2011г. до 17.11.2016г. са били 
обявени за решаване от съдия Аделина Андреева общо 1289 дела, 
постановените съдебни решения в срока по чл. 235,ал.5 ГПК за същия период 
са 1282 броя, а постановените извън законоустановения срок решения са 0 
броя. За периода от 12.07.2011г. до 31.12.2011г. са обявени за решаване 121 
броя дела - всички решения са постановени в законоустановения срок; за 
2012г. са обявени за решаване 248 броя дела - всички решения са 
постановени в законоустановения срок; за 2013г. са обявени за решаване 321 
броя дела, всички решения са постановени в законоустановения срок, за 
2014г. са обявени за решаване 215 броя дела, всички решения са 
постановени в законоустановения срок, за 2015г. са обявени за решаване 180 
броя дела, всички решения са постановени в законоустановения срок, за 
периода 01.01.2016г. - 17.11.2016г. са обявени за решаване 168 броя дела, от 
които 161 решения са постановени в законоустановения срок.

При проверката на случайно избрани по срочната книга на състава гр. 
дела образувани през 2013г. - 2015г. на доклад на съдия Андреева се 
констатира спазване на законоустановенит срокове по чл. 235,ал.5 ГПК и чл. 
316 ГПК. Крайният съдебен акт по някои от гр.дела на доклад на съдия 
Андреева е постановен дори предсрочно - напр. по гр. дело № 47435/2015г. - 
решението е в 5-дневен срок.

Частните производства, разпределени на съдия Андреева и свършени от 
нея през периода на проверката /5 години и половина/ са: 753 броя ч.гр.д. за 
разглеждане и свършени 733 бр. ч.гр.д. през 2011г., 704 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 696 бр. ч.гр.д. през 2012г., 594 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 589бр. ч.гр.д. през 2013г., 718 броя ч.гр.д. за 
разглеждане и свършени 703 бр. ч.гр.д. през 2014г., 821 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 799 бр. ч.гр.д. през 2015г., 325 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 303 бр. ч.гр.д. за периода на 2016г. Изводът е, че 
през изследвания период се е запазил сравнително висок брой ч.гр. дела за 
разглеждане, като почти всички са били свършени от съдия Андреева.

Натовареността на съдия Андреева по години:
- изчислена в процентно съотношение според постъпилите гр. дела за 

разглеждане от съдията спрямо всички съдии във II ГО е 4.80 % за 2012г., 
5.21 % за 2013г., 4.84% за 2014г., 4.27% за 2015г. и 4.22% за 2016г.;

- изчислена в процентно съотношение според свършени дела от съдията 
спрямо всички съдии във II ГО е 3.54 % за 2012г., 3.57% за 2013г., 3.16% за 
2014г., 3.02% за 2015г. и 2.42% за 2016г.

244



- изчислена според брой дела за разглеждане от съдията спрямо средния 
брой дела за разглеждане на съдия във II ГО за 2013г. общият брой дела за 
разглеждане на съдия Андреева е 1443 бр. спрямо 39077 общ брой дела за 
разглеждане от 30 съдии в отделението /средно по 1302 дела на граждански 
съдия/ или 110.82 %; /за 2014г. и 2015г. е предоставена обща информация за 
трите граждански отделения/ - за 2014г. общият брой дела за разглеждане на 
съдия Андреева е 1430 бр. спрямо 98323 общ бр. дела за разглеждане от 79 
съдии в трите граждански отделения /средно по 1244 бр. дела на граждански 
съдия/ или 114.95 %.; за 2015г. общият брой дела за разглеждане на съдия 
Андреева е 1539 бр. спрямо 103 823 общ брой дела за разглеждане от 98 
съдии в трите граждански отделения /средно по 1059 дела на граждански 
съдия/ или 145.32 %. За 2016г. общият брой дела за разглеждане на съдия 
Андреева е 1365 бр.

- изчислена според брой свършени дела от съдията спрямо средния брой 
свършени дела на съдия във II ГО за 2013г. общ брой свършени дела на съдия 
Андреева е 986 спрямо 27638 общ брой свършени дела от 30 съдии в 
отделението /средно по 921 дела на гр.съдия/ или 107.05 %; /за 2014г. и 
2015г. е предоставена обща информация за трите граждански отделения/ - за 
2014г. общият брой свършени дела на съдия Андреева е 982 бр. спрямо 75216 
общ бр. свършени дела от 79 съдии в трите граждански отделения /средно по 
952 бр. дела на граждански съдия/ или 103.15 %.; за 2015г. общият брой 
свършени дела на съдия Андреева е 1044 бр. спрямо 77828 общ брой 
свършени дела от 98 съдии в трите граждански отделения /средно по 794 дела 
на граждански съдия/ или 131.48 %. За 2016г. общият брой свършени дела на 
съдия Андреева е 760 бр. спрямо 31453 общ брой свършени дела от 32 съдии 
във II ГО /средно по 982 дела на съдия във II ГО/ или 77.39 %.

За периода м. 04.2016г. - м. 12.2016 г., съгласно Системата за 
индивидуална натовареност на съдиите (СИНС в коефициенти), 
натовареността на съдия Аделина Андреева е 180.1 спрямо 159.75 
натовареност на II ГО и 179.47 обща натовареност на гр. съдии в СРС.

Съгласно чл. 16, ал.1, ал.2 и ал.З от Правилата за оценка на 
натовареността на съдиите (ПОНС), приети с решение по протокол № 
62/16.12.2015г.;изм. и доп. с протокол № 15/24.03.2016г., изм.и доп. с 
решение на СК на ВСС по протокол № 23/08.11.2016г.; изм. и доп. с протокол 
№ 29/20.12.2016г., всеки съдия се счита за нормално натоварен в случай, че е 
разгледал и приключил в рамките на една година дела с индекс на 
натовареност в интервал между 70 и 110, включително; за високо натоварен - 
с индекс на натовареност между 110 и 180, включително; за свръхнатоварен - 
с индекс над 180 или така изчисления индекс /180.1/ попада в третата 
хипотеза по чл. 16, ал.З от ПОНС / надхвърля определената граница 180 
коефициент, над който се приема, че съдията е изключително високо 
натоварен/.
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Следователно, анализът на данните сочи, че съдия Андреева за периода 
2013г. - 2016г. по показател брой дела за разглеждане е била натоварена 
между 10 % и 45 % над средния общ брой дела за разглеждане от гр. съдия, а 
по показател брой свършени дела за периода 2013г. и 2015г. е била между 3 
% и 31% над средния общ брой свършени дела от гр.съдия, а през 2016г. се 
наблюдава известно понижение с 22 %.

През 5-те проверявани години /2012г.- 2016г./ съдия Андреева е имала 
годишно между 55 о.с.з.- през 2013г. и 38 о.с.з. - през 2015г., броят на 
разгледаните дела в о.с.з. годишно са между 739 - през 2012г. до 512 - през 
2016г., а седмичните дежурства през периода са били между 3 и 4 броя 
годишно, през два, три и шест месеца.

Съществена част от постановените съдебни актове са по дела, 
образувани по предявени установителни искове за съществуване на вземане 
по издадена заповед за изпълнение - чл. 124 ГПК, чл. 415 ГПК, чл. 422 ГПК, 
чл. 424 ГПК, чл. 439 ГПК - в голямата част за неплатена топлинна или 
електрическа енергия /облигационни искове за права или правоотношения 
породени или отнасящи се до договор, едностранна сделка или колективни 
права с коефициент на тежест „1” по Приложение 1.3 към ПОНС/, искове по 
КЗ (отм.) - /облигационни искове за вземания, произтичащи от 
застрахователни правоотношения с коефициент на тежест „0.9” по 
Приложение 1.3 към ПОНС/, които дела не се характеризират с висока 
фактическа и правна сложност, както и бързи производства - по чл. 344 КТ. 
Обжалваните съдебни решения през периода са между 81 бр. за 2016г. и 138 
бр. за 2014г., като малко над половината от общия годишен брой обжалвани 
решения са изцяло оставени в сила, с изключение на 2015 г. и 2016г., когато 
показателите сочат, че потвърдените изцяло актове са малко под половината 
от обжалваните актове. Изцяло отменени, обезсилени или нищожни поради 
нарушение на материалния или процесуалния закон, са: за 2011 г. - 15 бр., за 
2012г. - 13 бр., за 2013г. - 15 бр., за 2014г. - 17 бр., за 2015г. - 13 бр. и за 
2016г.-Обр.

Данните обосновават извод, че по отношение на срочността при 
изготвяне и обявяване на решенията по гражданските дела, работата на съдия 
Андреева е отлична - всички съдебни актове са постановени в предвидените 
процесуални срокове- чл. 235,ал.5 ГПК и чл. 316 ГПК. Данните за 
резултатите от обжалваните съдебни решения, съпоставени с данните на 
други от проверените състави за периода 2011г. - 2016г. обосновават 
необходимост от полагане на допълнителни усилия от председателя на 
състава за подобряване на показателите при инстанционния контрол. 
Същевременно, за изследвания период съдия Андраеева е била с висока 
натовареност, достигаща до 45 % над средния общ брой дела за разглеждане 
от гр. съдия и до 31 % над средния общ брой свършени дела, което безспорно 
влияе отрицателно върху качеството на постановените съдебните актове.
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С оглед резултатите от проверката, сигналът се явява неоснователен.

Съдия Иванка Петкова Болгурова
Анализът на предоставените справки с писмо изх. № 106092/08.12.2016 

г. и писмо изх. № 2189/09.01.2017г. за съдия Болгурова сочи, че за периода 
12.07.2011г. /поела състава от 03.12.2014г./ до 17.11.2016г. са били обявени за 
решаване общо 301 дела, постановените съдебни актове в срока по чл. 
235,ал.5 ГПК за същия период са 87 броя, а постановените извън 
законоустановения срок решения са 214 броя.

При проверката на случайно избрани гр. дела, образувани основно през 
2013г. и 2014г. на доклад на съдия Болгурова /председател на състава от 
03.12.2014г./ се констатира по някои от тях липса на определение по чл. 140 
ГПК, ръкописни резолюции, несвоевременно администриране на делата, 
липса на подготовка за първото по делото съдебно заседание, забава при 
постановяване на определенията по чл. 140 ГПК - един до два месеца след 
постъпване на отговора на ИМ. Решенията, постановени от съдия Болгурова 
са със забава една година и пет месеца, една година и 8 месеца и достигат 
близо до две години след приключване на устните състезания и изтичане на 
едномесечния срок.

Частните производства, разпределени на съдия Болгурова и свършени от 
нея през периода на проверката /5 години и половина/ са: 83 броя ч.гр.д. за 
разглеждане и свършени 69 бр. ч.гр.д. през 2014г., 821 броя ч.гр.д. за 
разглеждане и свършени 722 бр. ч.гр.д. през 2015г., 396 броя ч.гр.д. за 
разглеждане и свършени 242 бр. ч.гр.д. през периода на 2016г. Изводът е, че 
през 2015г. е отчетен висок брой ч.гр. дела за разглеждане, до голяма степен 
свършени от съдия Болгурова.

Натовареността на съдия Болгурова по години:
- изчислена в процентно съотношение според постъпилите гр. дела за 

разглеждане от съдията спрямо всички съдии в I ГО е 3.97 % за 2015г. и 2.47 
%за2016г.;

- изчислена в процентно съотношение според свършени дела от съдията 
спрямо всички съдии в I ГО е 2.98% за 2015г. и 1.68% за 2016г.

- изчислена според брой дела за разглеждане от съдията спрямо средния 
брой дела за разглеждане на съдия във II ГО /за 2014г. и 2015г. е 
предоставена обща информация за трите граждански отделения/ - за 2015г. 
общият брой дела за разглеждане на съдия Болгурова е 1433 бр. спрямо 
103 823 общ брой дела за разглеждане от 98 съдии в трите граждански 
отделения /средно по 1059 дела на граждански съдия/ или 135.31 %. За 
2016г. общият брой дела за разглеждане на съдия Болгурова е 800 бр.

- изчислена според брой свършени дела от съдията спрямо средния брой 
свършени дела на съдия във II ГО /за 2014г. и 2015г. е предоставена обща 
информация за трите граждански отделения/ - за 2015г. общият брой 
свършени дела на съдия Болгурова е 1029 бр. спрямо 77828 общ брой 
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свършени дела от 98 съдии в трите граждански отделения /средно по 794 дела 
на граждански съдия/ или 129.59 %. За 2016г. общият брой свършени дела на 
съдия Болгурова е 527 бр. спрямо 31453 общ брой свършени дела от 32 съдии 
във II ГО /средно по 982 дела на съдия във II ГО/ или 53.66 %

За периода м. 04.2016г. - м. 12.2016 г., съгласно Системата за 
индивидуална натовареност на съдиите (СИНС в коефициенти), натовареност 
на съдия Иванка Болгурова е 183.81 спрямо 159.75 натовареност на I ГО и 
179.47 обща натовареност на гр. съдии в СРС.

Съгласно чл. 16, ал.1, ал.2 и ал.З от Правилата за оценка на 
натовареността на съдиите (ПОНС), приети с решение по протокол № 
62/16.12.2015г.;изм. и доп. с протокол № 15/24.03.2016г., изм.и доп. с 
решение на СК на ВСС по протокол № 23/08.11.2016г.; изм. и доп. с протокол 
№ 29/20.12.2016г., всеки съдия се счита за нормално натоварен в случай, че е 
разгледал и приключил в рамките на една година дела с индекс на 
натовареност в интервал между 70 и 110, включително; за високо натоварен - 
с индекс на натовареност между 110 и 180, включително; за свръхнатоварен - 
с индекс над 180 или така изчисления индекс /183.81 / попада в третата 
хипотеза по чл. 16, ал.З от ПОНС / надхвърля определената граница 180 
коефициент, над който се приема, че съдията е изключително високо 
натоварен/.

Следователно, анализът на данните сочи, че съдия Болгурова за 2015г. 
по показател брой дела за разглеждане е била натоварена с около 35 % над 
средния общ брой дела за разглеждане от гр. съдия, а по показател брой 
свършени дела за 2015 г. е била 29 % над средния общ брой свършени дела от 
гр.съдия, докато през 2016г. се наблюдава понижение на натовареността с 46 
% под средния общ брой свършени дела на съдия в отделението.

През проверяваните години съдия Болгурова е имала годишно между 19 
о.с.з.- през 2016г. и 28 о.с.з. - през 2015г., броят на разгледаните дела в о.с.з. 
годишно са 571 - през 2015г. и 224 - през 2016г., а седмичните дежурства 
през периода са били по 4 броя годишно, през един, два и три месеца.

Близо 3/4 от просрочените съдебни актове са по дела, образувани по 
предявени установителни искове за съществуване на вземане по издадена 
заповед за изпълнение - чл. 124 ГПК, чл. 415 ГПК, чл. 422 ГПК, чл. 424 ГПК, 
чл. 439 ГПК- в голямата част за неплатена топлинна или електрическа 
енергия /облигационни искове за права или правоотношения породени или 
отнасящи се до договор, едностранна сделка или колективни права с 
коефициент на тежест „1” по Приложение 1.3 към ПОНС/, искове по КЗ 
(отм.) - /облигационни искове за вземания, произтичащи от застрахователни 
правоотношения с коефициент на тежест „0.9” по Приложение 1.3 към 
ПОНС/, които дела не се характеризират с висока фактическа и правна 
сложност. Обжалваните съдебни решения през периода са 4 бр. за 2015г. и 8 
бр. за 2016г., като 11 от тях са изцяло оставени в сила. Няма изцяло 
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отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на материалния или 
процесуалния закон.

Установено бе, според справката, че към 16.08.2016г. съдия Иванка 
Болгурова е допускала просрочил при постановяване на съдебните решения 
над една година както следва: забава до 1 година и 3 месеца - по 15 решения, 
до 1 година и 6 месеца - по 6 решения, до 1 година и 9 месеца — по 3 решения. 
Непостановените, просрочени към същата дата решения са със забава до 1 
година и 3 месеца - по 30 бр., до 1 година и 6 месеца - по 37 броя, до една 
година и 9 месеца - по 6 броя.

Общият брой непостановени решения с изтекъл законоустановен срок 
към 10.01.2017г. е 136. От тези просрочени 136 съдебни решения е допусната 
забава до 3 месеца по 27 решения, до 1 година - по 17 решения, до 1 година и 
3 месеца - по 27 решения, до 1 година и 6 месеца - по 10 решения, до 1 
година и 9 месеца - по 24 решения, до 2 години - по 30 решения, до 2 години 
и 3 месеца - едно решение - подробно описани в приложение № 1.4 към 
писмо вх. № КЖ-02-18/16/13.01.2017г. по описа на ИВСС.

Данните обосновават извод, че съдия Болгурова е забавила съществено и 
неоправдано изготвянето на крайните съдебни актове, като забавата по някои 
от тях надминава една година, дори достига и надминава две години. В 
допълнение към негативните резултати досежно срочността при изготвяне и 
обявяване на съдебните решения е подадения в ИВСС основателен сигнал 
описан подробно по-горе в акта, при който се констатира забава над 9 месеца 
при постановяване на определението по чл. 140 ГПК и непостановен 
просрочен съдебен акт към 17.11.2016г. Установи се недобра организация на 
работата от страна на председателя на състава. Резултатите от проверката 
доказват основателността на подадения сигнал досежно правораздавателната 
дейност на съдия Иванка Болгурова и обосновават извод, че системно не е 
спазвала сроковете, предвидени в Гражданския процесуален кодекс и с 
действия или бездействията си неоправдано е забавила съдопроизводството. 
Няма данни за наличие на обективни причини, които да възпрепятстват 
своевременното постановяване на съдебните актове и да водят до 
констатираната сериозна забава, достигаща до две години - за изследвания 
период. Председателят на 69 състав е ползвала общо 34 дни законоустановен 
отпуск, от които 4 дни отпуск по болест, за периода 20.10.2015г. - 
24.10.2015г. и останалите 30 дни платен годишен отпуск - за периода от 
05.08.2015г. до 27.09.2015г. не са представяни болнични листове и епикризи.

Ноторна е прекомерната натовареност на съдиите в СРС, като в случая 
данните сочат, че през проверявания период съдия Болгурова е била с по - 
висока от средната натовареност по показател брой дела за разглеждане, 
както и по показател свършени дела, с изключение на 2016г., когато се 
наблюдава сериозно понижение в натовареността достигаща 54 % спрямо 
средната натовареност на съдия в отделението по показател брой свършени 
дела.
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На следващо място важно е да се отбележи, че малкият брой обжалвани 
решения, по-голямата част от които са изцяло оставени в сила от горната 
инстанция формира добра оценка за качеството на съдебните актове, 
постановени от съдия Болгурова. Независимо от това, изложените 
обстоятелства не обуславят извод за допустимост на констатираното 
системно забавяне на крайните съдебни актове, достигащо 2 години.

Настоящият акт за резултатите от извършената проверка по сигнал 
установи, че съдия Иванка Болгурова не е изпълнила служебните си 
задължения, като действията и бездействията й покриват състава на 
дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал.З, т.1 ЗСВ - системно неспазване на 
сроковете, предвидени в процесуалните закони и по чл. 307, ал.З, т.2 ЗСВ - 
действия или бездействия, които неоправдано забавят производството.

Съдия Даниела Генчева Шанова
Анализът на предоставените справки за съдия Шанова с писмо изх. № 

105834/07.12.2016 г., и писмо изх. № 2189/09.01.2017г. сочи, че за периода 
12.07.2011г. /поела състава от 09.05.2013г./ до 1.7.11.2016г. са били обявени за 
решаване от общо 691 дела, постановените съдебни актове в срока по чл. 
235,ал.5 ГПК за същия период са 467 броя, а постановените извън 
законоустановения срок решения са 224 броя.

При проверката на случайно избрани гр. дела, образувани основно през 
2013г. и 2014г. на доклад на съдия Шанова не бе констатирана забава при 
постановяване на определенията по чл. 140 ГПК - до две, три седмици след 
постъпване на отговора на ИМ, а решенията по тях са обявени в рамките 
между 7 и 9 месеца, достига до една година и половина.

Частните производства, разпределени на съдия Шанова и свършени от 
нея през периода на проверката са: 494 броя ч.гр.д. за разглеждане и
свършени 494 бр. ч.гр.д. през 2013г., 721 броя ч.гр.д. за разглеждане и
свършени 717 бр. ч.гр.д. през 2014г., 816 броя ч.гр.д. за разглеждане и
свършени 750 бр. ч.гр.д. през 2015г., 334 броя ч.гр.д. за разглеждане и
свършени 244 бр. ч.гр.д. за периода на 2016г. Изводът е, че през изследвания 
период се е запазил сравнително висок брой ч.гр. дела за разглеждане с 
тенденция на увеличаване, които до голяма степен са били свършени от 
съдия Шанова.

Натовареността на съдия Шанова по години:
- изчислена в процентно съотношение според постъпилите гр. дела за 

разглеждане от съдията спрямо всички съдии във II ГО е 3.48 % за 2013г., 
4.25% за 2014г„ 3.79% за 2015г. и 3.73% за 2016г.;

- изчислена в процентно съотношение според свършени дела от съдията 
спрямо всички съдии във II ГО е 2.64% за 2013г., 3.15% за 2014г., 2.92% за 
2015г. и 2.63% за 2016г.

- изчислена според брой дела за разглеждане от съдията спрямо средния 
брой дела за разглеждане на съдия във II ГО за 2013г. общият брой дела за 
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разглеждане на съдия Шанова е 964 бр. спрямо 39077 общ брой дела за 
разглеждане от 30 съдии в отделението /средно по 1302 дела на граждански 
съдия/ или 74.03 %; /за 2014г. и 2015г. е предоставена обща информация за 
трите граждански отделения/ - за 2014г. общият брой дела за разглеждане на 
съдия Шанова е 1257 бр. спрямо 98323 общ бр. дела за разглеждане от 79 
съдии в трите граждански отделения /средно по 1244 бр. дела на граждански 
съдия/ или 101.04 %.; за 2015г. общият брой дела за разглеждане на съдия 
Шанова е 1367 бр. спрямо 103 823 общ брой дела за разглеждане от 98 съдии 
в трите граждански отделения /средно по 1059 дела на граждански съдия/ или 
129.08 %. За 2016г. общият брой дела за разглеждане на съдия Шанова е 1208 
бр.

- изчислена според брой свършени дела от съдията спрямо средния брой 
свършени дела на съдия във II ГО за 2013г. общ брой свършени дела на съдия 
Шанова е 729 спрямо 27638 общ брой свършени дела от 30 съдии в 
отделението /средно по 921 дела на гр.съдия/ или 79.15 %; /за 2014г. и 2015г. 
е предоставена обща информация за трите граждански отделения/ - за 2014г. 
общият брой свършени дела на съдия Шанова е 981 бр. спрямо 75216 общ бр. 
свършени дела от 79 съдии в трите граждански отделения /средно по 952 бр. 
дела на граждански съдия/ или 103.04 %.; за 2015г. общият брой свършени 
дела на съдия Шанова е 1008 бр. спрямо 77828 общ брой свършени дела от 98 
съдии в трите граждански отделения /средно по 794 дела на граждански 
съдия/ или 126.95 %. За 2016г. общият брой свършени дела на съдия Шанова 
е 828 бр. спрямо 31453 общ брой свършени дела от 32 съдии във II ГО 
/средно по 982 дела на съдия във II ГО/ или 84.31 %.

За периода м. 04.2016г. - м. 12.2016 г., съгласно Системата за 
индивидуална натовареност на съдиите (СИНС в коефициенти), 
натовареността на съдия Даниела Шанова е 206 спрямо 159.75 натовареност 
на II ГО и 179.47 обща натовареност на гр. съдии в СРС.

Съгласно чл. 16, ал.1, ал.2 и ал.З от Правилата за оценка на 
натовареността на съдиите (ПОНС), приети с решение по протокол № 
62/16.12.2015г.;изм. и доп. с протокол № 15/24.03.2016г., изм.и доп. с 
решение на СК на ВСС по протокол № 23/08.11.2016г.; изм. и доп. с протокол 
№ 29/20.12.2016г., всеки съдия се счита за нормално натоварен в случай, че е 
разгледал и приключил в рамките на една година дела с индекс на 
натовареност в интервал между 70 и 110, включително; за високо натоварен - 
с индекс на натовареност между 110 и 180, включително; за свръхнатоварен - 
с индекс над 180 или така изчисления индекс /206/ попада в третата хипотеза 
по чл. 16, ал.З от ПОНС /далеч надхвърля определената граница 180 
коефициент, над който се приема, че съдията е изключително високо 
натоварен/.

Следователно, анализът на данните сочи, че съдия Шанова за 2013г., 
когато е станала председател на 71 състав по показател брой дела за 
разглеждане е била натоварена с 25 % под средния общ брой дела за 
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разглеждане от гр. съдия в отделението, а през 2014г. и 2015г. - между 1 % и 
29 % над средния общ брой дела за разглеждане от гр. съдия. През 2013г. и 
2016г. по показател брой свършени дела е била съответно с 20 % и 15 % под 
средния общ брой свършени дела от граждански дела в отделението, а за 
2014г. и 2015г. е била между 3 % и 26 % над средния общ брой свършени 
дела от гр.съдия.

През проверените години съдия Шанова е имала годишно между 36 
о.с.з. и 40 о.с.з., броят на разгледаните дела в о.с.з. годишно са между 506 - 
през 2014г. до 421 - през 2016г., а седмичните дежурства през периода са 
били между 4 и 5 броя годишно, през два и три месеца.

Близо 2/3 от просрочените съдебни актове са по дела, образувани по 
предявени установителни искове за съществуване на вземане по издадена 
заповед за изпълнение - чл. 124 ГПК, чл. 415 ГПК, чл. 422 ГПК, чл. 424 ГПК, 
чл. 439 ГПК - в голямата част за неплатена топлинна или електрическа 
енергия /облигационни искове за права или правоотношения породени или 
отнасящи се до договор, едностранна сделка или колективни права с 
коефициент на тежест „1” по Приложение 1.3 към ПОНС/, както и искове по 
КЗ (отм.) - /облигационни искове за вземания, произтичащи от 
застрахователни правоотношения с коефициент на тежест „0.9” по 
Приложение 1.3 към ПОНС/, които дела не се характеризират с висока 
фактическа и правна сложност. Обжалваните съдебни решения са 
сравнително малко - между 10 бр. и 52 бр., като по-голямата част от тях са 
изцяло оставени в сила, а изцяло отменени, обезсилени или нищожни поради 
нарушение на материалния или процесуалния закон, са: - за 2011 г. - 2 бр., за 
2012г. - 2 бр., за 2013г. - 0 бр., за 2014г. - 4 бр., за 2015г. - 2 бр. и за 2016г. - 
0 бр.

Установено е, според справката, че към 16.08.2016г. съдия Шанова е 
допускала просрочил при постановяване на съдебните решения над една 
година както следва: забава до 1 година и 3 месеца - по 1 решение, а 
непостановените, просрочени решения към същата дата са със забава от 1 
година и 3 месеца - по едно решение. Общият брой непостановени 
решения с изтекъл законоустановен срок към 10.01.2017г. е 17. От тези 
просрочени 17 съдебни решения е допусната забава до 9 месеца по 7 
решения, забава до 1 година - по 8 решения, забава до 1 година и 3 месеца - 
по 2 решения, - подробно описани в приложението към писмо вх. № КЖ-02- 
18/16/13.01.2017г. по описа на ИВСС.

Данните обосновават извод, че съдия Даниела Шанова неоправдано е 
допускала забава при изготвянето на крайните съдебни актове. Необходимо е 
подорбяване организация на работата й. Резултатите от проверката доказват 
основателността на подадения сигнал досежно правораздавателната дейност 
на съдия Шанова и обосновават извод, че системно не е спазвала сроковете, 
предвидени в Гражданския процесуален кодекс и с действия или 
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бездействията си неоправдано е забавила съдопроизводството. Няма данни за 
наличие на обективни причини, които да възпрепятстват своевременното 
постановяване на съдебните актове и да водят до констатираната забава, 
достигаща и надминаваща една година.

Ноторен факт е високата натовареност на съдиите в СРС, като в случая 
данните сочат, че за определения период съдия Шанова е била с по - висока 
от средната натовареност по показател брой дела за разглеждане, а по 
показател свършени дела, натовареността й за периода 2013г. - 2016г. варира 
от 85% до 126% спрямо средния брой свършени дела от гр. съдия.

На следващо място важно е да се отбележи, че малкият брой обжалвани 
решения, по-голямата част от които са изцяло оставени в сила от горната 
инстанция формира добра оценка за качеството на съдебните актове, 
постановени от съдия Шанова. Независимо от това, изложените 
обстоятелства не обуславят извод за допустимост на констатираното 
системно забавяне на крайните съдебни актове, достигащо една година.

Настоящият акт за резултатите от извършената проверка по сигнал 
установи, че съдия Шанова не е изпълнявала стриктно служебните, си 
задължения, като действията и бездействията й покриват състава на 
дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал.З, т.1 ЗСВ - системно неспазване на 
сроковете, предвидени в процесуалните закони и по чл. ЗО7,ал.З,т.2 ЗСВ - 
действия или бездействия, които неоправдано забавят производството. При 
преценката следва да се има предвид по-малкия брой просрочени актове и 
продължителност на допуснатата забава спрямо част от останалите 
проверяваните съдии в СРС, констатираната за изследвания период 
натовареност над средната за гр. съдия по показател брой дела за 
разглеждане и брой свършени дела, липсата на основателни сигнали за 2015г. 
и 2016г., както и своевременното администриране на проверените делата на 
доклад на съдия Шанова.

Съдия Емилиян Любенов Лаков
Анализът на предоставените справки за Емилиян Лаков с писмо изх. № 

105267/06.12.2016 г. и писмо изх. № 2189/09.01.2017г. сочи, че за периода 
периода 12.07.2011г. до 17.11.2016г. са били обявени за решаване общо 1488 
дела, постановените съдебни актове в срока по чл. 235,ал.5 ГПК за същия 
период са 463 броя, а постановените извън законоустановения срок решения 
са 1025 броя.

При проверката на случайно избрани гр. дела, образувани главно през 
2013г. и 2014г. на доклад на съдия Лаков се констатира забава при 
постановяване на определенията по чл. 140 ГПК - три, четири и пет месеца 
след постъпване на отговора на ИМ, а решенията по тях са обявени над една 
година и достигат забава до три години и осем месеца.

Частните производства, разпределени на съдия Лаков и свършени от 
него през периода на проверката /5 години и половина/ са: 737 броя ч.гр.д. за
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разглеждане и свършени 541 бр. ч.гр.д. през 2011г., 877 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 778 бр. ч.гр.д. през 2012г., 683 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 443 бр. ч.гр.д. през 2013г., 952 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 810 бр. ч.гр.д. през 2014г., 957 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 468 бр. ч.гр.д. през 2015г., 799 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 127 бр. ч.гр.д. за периода на 2016г. Изводът е, че 
през изследвания период висящността е увеличена съществено поради 
непостановяване на голям брой от съдебните актове през предходната 
година, като прави впечатление, че от 2015г. сериозно нараства -два пъти 
разликата между висящите производства спрямо свършените през 
съответната година, за да достигне критично съотношение през 2016г. - 
нарастване близо седем пъти на свършени ч.гр.дела /127 бр./ спрямо 
висящите - 799 броя. Очевидна е тенденцията на увеличаване броя на 
частните производства, висящи за разглеждане на състава и драстично 
намаляване на броя на приключените ч.гр.дела.

Натовареността на съдия Лаков по години:
- изчислена в процентно съотношение според постъпилите гр. дела за 

разглеждане от съдията спрямо всички съдии във II ГО е 5.35 % за 2012г., 
5.39 % за 2013г., 5.66 % за 2014г., 4.74 % за 2015г. и 4.59 % за 2016г.;

- изчислена в процентно съотношение според свършени дела от съдията 
спрямо всички съдии в I ГО е 4.04 % за 2012г., 3.16 % за 2013г., 3.48 % за 
2014г., 3.15 % за 2015г. и 2.97 % за 2016г.

- изчислена според брой дела за разглеждане от съдията спрямо средния 
брой дела за разглеждане на съдия във II ГО за 2013г. общият брой дела за 
разглеждане на съдия Лаков е 1495 бр. спрямо 39077 общ брой дела за 
разглеждане от 30 съдии в отделението /средно по 1302 дела на граждански 
съдия/ или 114.82 %; /за 2014г. и 2015г. е предоставена обща информация за 
трите граждански отделения/ - за 2014г. общият брой дела за разглеждане на 
съдия Лаков е 1673 бр. спрямо 98323 общ бр. дела за разглеждане от 79 съдии 
в трите граждански отделения /средно по 1244 бр. дела на граждански съдия/ 
или 134.48 %.; за 2015г. общият брой дела за разглеждане на съдия Лаков е 
1708 бр. спрямо 103 823 общ брой дела за разглеждане от 98 съдии в трите 
граждански отделения /средно по 1059 дела на граждански съдия/ или 161.28 
%. За 2016г. общият брой дела за разглеждане на съдия Лаков е 1485 бр.

- изчислена според брой свършени дела от съдията спрямо средния брой 
свършени дела на съдия във II ГО за 2013г. общ брой свършени дела на съдия 
Лаков е 872 спрямо 27638 общ брой свършени дела от 30 съдии в 
отделението /средно по 921 дела на гр.съдия/ или 94.67 %; /за 2014г. и 2015г. 
е предоставена обща информация за трите граждански отделения/ - за 2014г. 
общият брой свършени дела на съдия Лаков е 1082 бр. спрямо 75216 общ бр. 
свършени дела от 79 съдии в трите граждански отделения /средно по 952 бр. 
дела на граждански съдия/ или 113.65 %.; за 2015г. общият брой свършени 
дела на съдия Лаков е 1088 бр. спрямо 77828 общ брой свършени дела от 98 

254



съдии в трите граждански отделения /средно по 794 дела на граждански 
съдия/ или 137.02 %. За 2016г. общият брой свършени дела на съдия Лаков е 
934 бр. спрямо 31453 общ брой свършени дела от 32 съдии във II ГО /средно 
по 982 дела на съдия във II ГО/ или 95.11 %.

За периода м. 04.2016г. - м. 12.2016 г., съгласно Системата за 
индивидуална натовареност на съдиите (СИНС в коефициенти), натовареност 
на съдия Емилиян Лаков е 202.14 спрямо 159.75 натовареност на II ГО и 
179.47 обща натовареност на гр. съдии в СРС.

Съгласно чл. 16, ал.1, ал.2 и ал.З от Правилата за оценка на 
натовареността на съдиите (ПОНС), приети с решение по протокол № 
62/16.12.2015г.;изм. и доп. с протокол № 15/24.03.2016г., изм.и доп. с 
решение на СК на ВСС по протокол № 23/08.11.2016г.; изм. и доп. с протокол 
№ 29/20.12.2016г., всеки съдия се счита за нормално натоварен в случай, че е 
разгледал и приключил в рамките на една година дела с индекс на 
натовареност в интервал между 70 и 110, включително; за високо натоварен - 
с индекс на натовареност между 110 и 180, включително; за свръхнатоварен - 
с индекс над 180 или така изчисления индекс /202.14/ попада в третата 
хипотеза по чл. 16, ал.З от ПОНС /далеч надхвърля определената граница 180 
коефициент, над който се приема, че съдията е изключително високо 
натоварен/.

Следователно, анализът на данните сочи, че съдия Лаков за периода 
2013г. - 2015г. по показател брой дела за разглеждане е бил натоварен между 
14 % и 61 % над средния общ брой дела за разглеждане от гр. съдия, а по 
показател брой свършени дела за 2014г. и 2015г. е бил между 13 % и 37 % 
над средния общ брой свършени дела от гр.съдия, а през 2013г. и 2016г. се 
наблюдава минимално понижение на натовареността спрямо средната за 
отделението - с 4%, 5 %.

През 5-те проверявани години /2012г.- 2016г./ съдия Лаков е имал 
годишно между 53 о.с.з. и 64 о.с.з., а броят на разгледаните дела в о.с.з. 
годишно са между 986 — през 2012г. до 544 — през 2016г., а седмичните 
дежурства през периода са били между 4 и 5 броя годишно, през два и три 
месеца.

Повече от 2/3 от просрочените съдебни актове са по дела, образувани по 
предявени установителни искове за съществуване на вземане по издадена 
заповед за изпълнение - чл. 124 ГПК, чл. 415 ГПК, чл. 422 ГПК, чл. 424 ГПК, 
чл. 439 ГПК- в голямата част за неплатена топлинна или електрическа 
енергия /облигационни искове за права или правоотношения породени или 
отнасящи се до договор, едностранна сделка или колективни права с 
коефициент на тежест „1” по Приложение 1.3 към ПОНС/, както и искове 
по КЗ (отм.) - /облигационни искове за вземания, произтичащи от 
застрахователни правоотношения с коефициент на тежест „0.9” по 
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Приложение 1.3 към ПОНС/, които дела не се характеризират е висока 
фактическа и правна сложност. Обжалваните съдебни решения са 
сравнително малко - между 43 бр. и 64 бр. за 5-годишния период /спрямо 
постановените от съдията актове за същия период/, като по-голямата част от 
тях са изцяло оставени в сила, а изцяло отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон са: за 2011 г. - 0 
бр., за 2012г. - 3 бр., за 2013г. - 5 бр., за 2014г. - 11 бр., за 2015г. - 1 бр. и за 
2016г.-Обр.

Установено бе, според справката че съдия Лаков към 16.08.2016г. е 
допускал просрочил при постановяване на съдебните решения над една 
година както следва: забава до 1 година и 3 месеца - по 69 решения, до 1 
година и 6 месеца - по 61 решения, до 1 година и 9 месеца - по 43 решения, 
до 2 години - по 28 решения, до 2 години и 3 месеца - по 23 решения, до 2 
години и 6 месеца - по 7 решения, до 2 години и 9 месеца- по 20 решения, до 
3 години - по 8 решения, до 3 години и 3 месеца - по 4 решения, до 3 години 
и 6 месеца - по 1 решение. Непостановените, просрочени към същата дата 
решения са със забава до 1 година и 3 месеца - по 18 решения, до 1 година и 
6 месеца - по 14 решения, до 1 година и 9 месеца - по 1 решение, до 2 години 
- по 2 решения, до 2 години и 3 месеца - по 2 решения, до 2 години и 6 
месеца - по 2 решения, до 2 години и 9 месеца- по 5 решения, до 3 години - 
по 5 решения, до 3 години и 3 месеца - по 5 решения, до 3 години и 6 месеца 
- по 3 решения.

Общият брой непостановени решения с изтекъл законоустановен срок 
към 10.01.2017г. е 91. От тези просрочени 91 съдебни решения е допусната 
забава до 9 месеца по 2 решения, забава до 1 година - по 19 решения, забава 
до 1 година и 3 месеца - по 14 решения, забава до 1 година и 9 месеца - по 20 
решения, до 2 години - по 11 решения, до 2 години и 3 месеца - по 3 
решения, до 2 години и 9 месеца - по 3 решения, до 2 години и 9 месеца- по 3 
решения, до 3 години - по 1 решение, до 3 години и 3 месеца - по 9 решения, 
до 3 години и 9 месеца по 6 решения, до 4 години - по 2 решения - подробно 
описани в приложение към писмо вх. № КЖ-02-18/16/13.01.2017г. по описа 
на ИВСС.

Данните обосновават извод, че съдия Лаков е забавил съществено и 
неоправдано изготвянето на крайните съдебни актове, като забавата по някои 
от тях надхвърля една година, достига и надминава две, 3 дори 4 години. В 
допълнение към негативните резултати досежно срочността при изготвяне и 
обявяване на съдебните решения е констатираната при проверката на 
случайно избрани граждански дела на доклад на съдия Лаков забава при 
насрочване на искови производства, три, четири, пет месеца за постановяване 
на определение по чл. 140 ГПК, големият брой неприключили частни 
производства спрямо разпределените на състава, както и подадените в ИВСС 
основателни сигнали описани подробно по-горе в акта. Установи се недобра 
организация на работата от страна на председателя на състава. Резултатите от
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проверката доказват основателността на подадения сигнал досежно 
правораздавателната дейност на съдия Емилиян Лаков и обосновават извод, 
че системно не е спазвал сроковете, предвидени в Гражданския процесуален 
кодекс и с действия или бездействията си неоправдано е забавил 
съдопроизводството. Няма данни за наличие на обективни причини, които да 
възпрепятстват своевременното постановяване на съдебните актове и да 
водят до констатираната огромна забава, достигаща и надминаваща две, три 
години - за изследвания период съдия Лаков е ползвал общо 83 дни 
законоустановен отпуск. От тях 9 дни е отсъствал по болест, за периода 
20.02.2012г. - 24.03.2016г., 2 дни е ползвал други отпуски и за останалите 
общо 72 дни, председателят на 73 състав е ползвал годишен отпуск - за 
периода от 31.07.2012г. до 26.09.2016г.

Ноторна е високата натовареност на съдиите в СРС, като в случая 
данните сочат, че съдия Лаков е бил с по - висока от средната натовареност 
по показател брой дела за разглеждане, както и по показател свършени дела, 
с изключение на 2013г. и 2016г., когато се наблюдава минимално понижение 
с 4%-5% спрямо средния общ брой свършени дела от гр. съдия в 
отделението.

На следващо място важно е да се отбележи, че малкият брой обжалвани 
решения, по-голямата част от които са изцяло оставени в сила от горната 
инстанция формира добра оценка за качеството на съдебните актове, 
постановени от съдия Лаков. Независимо от това, изложените обстоятелства 
не обуславят извод за допустимост на констатираното системно забавяне на 
крайните съдебни актове, достигащо и надминаващо две, три години години.

Настоящият акт за резултатите от извършената проверка по сигнал 
установи, че съдия Емилиян Лаков не е изпълнил служебните си задължения, 
като действията и бездействията му покриват състава на дисциплинарно 
нарушение по чл. 307, ал.З, т.1 ЗСВ - системно неспазване на сроковете, 
предвидени в процесуалните закони и по чл. ЗО7,ал.З,т.2 ЗСВ - действия или 
бездействия, които неоправдано забавят производството.

Съдия Мария Иванова Иванова-Ангелова
Анализът на предоставените справки с писмо изх. № 105240/06.12.2016 

г. и писмо изх. № 2189/09.01.2017г. сочи, че за периода след всъпването й в 
длъжност през 2013г. до 17.11.2016г. са били обявени за решаване от съдия 
Мария Иванова общо 904 дела, постановените съдебни актове в срока по чл. 
235,ал.5 ГПК за същия период са 312 броя, а постановените извън 
законоустановения срок решения са 592 броя.

Установено бе, видно от справката, че към 16.08.2016г. съдия Иванова е 
допускала просрочил при постановяване на съдебните решения над една 
година както следва: забава до 1 година и 3 месеца - по 18 решения, до 1 
година и 6 месеца - по 11 решения, до 1 година и 9 месеца - по 4 решения, до 
2 години- по 1 решение, до 2г. и 3 месеца - по 1 решение, до 3 години и 3 

257



месеца - по 1 решение. Просрочени непостановени решения към посочената 
дата са били 44 решения, постановени в период от 1 година и 3 месеца / 11 
бр/. и достигат до Зг. и 3 месеца - по 1 решение.

Общият брой непостановени решения с изтекъл законоустановен срок 
към 10.01.2017г. е 68, подробно описани в приложение към писмо вх. № КЖ- 
02-18/16/13.01.2017г. по описа на ИВСС.

При проверката на случайно избрани гр. дела, образувани основно през 
2013г. и 2014г. на доклад на съдия Иванова се констатира забава при 
постановяване на определенията по чл. 140 ГПК - шест, седем, осем месеца 
достигаща дори до 1г. и 4 м. след постъпване на отговора на ИМ, а 
решенията по тях са обявени в рамките на една година, достигат и до забава 
над 3 години.

Частните производства, разпределени на съдия Мария Иванова и 
свършени от нея през периода на проверката са: 599 броя ч.гр.д. за 
разглеждане и свършени 578 бр. ч.гр.д. през 2013г., 734 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 651 бр. ч.гр.д. през 2014г., 904 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 805 бр. ч.гр.д. през 2015г., 400 броя ч>гр.д. за
разглеждане и свършени 373 бр. ч.гр.д. през периода на 2016г. Изводът е, че
през изследвания период се е запазил висок брой ч.гр. дела за разглеждане, 
които до голяма степен са били свършени от съдия Иванова.

Натовареността на съдия Иванова по години:
- изчислена в процентно съотношение според постъпилите гр. дела за 

разглеждане от съдията спрямо всички съдии във II ГО е 5.26 % за 2013г., 
5.10 % за 2014г., 4.57 % за 2015г. и 4.39 % за 2016г.;

- изчислена в процентно съотношение според свършени дела от съдията 
спрямо всички съдии в I ГО е 3.43 % за 2013г., 3.12 % за 2014г., 3.27 % за 
2015г. и 2.64 % за 2016г.

- изчислена според брой дела за разглеждане от съдията спрямо средния 
брой дела за разглеждане на съдия във II ГО за 2013г. общият брой дела за 
разглеждане на съдия Иванова е 1458 бр. спрямо 39077 общ брой дела за 
разглеждане от 30 съдии в отделението /средно по 1302 дела на граждански 
съдия/ или 111.98 %; /за 2014г. и 2015г. е предоставена обща информация за 
трите граждански отделения/ - за 2014г. общият брой дела за разглеждане на 
съдия Иванова е 1508 бр. спрямо 98323 общ бр. дела за разглеждане от 79 
съдии в трите граждански отделения /средно по 1244 бр. дела на граждански 
съдия/ или 121.22 %.; за 2015г. общият брой дела за разглеждане на съдия 
Иванова е 1650 бр. спрямо 103 823 общ брой дела за разглеждане от 98 съдии 
в трите граждански отделения /средно по 1059 дела на граждански съдия/ или 
155.80 %. За 2016г. общият брой дела за разглеждане на съдия Иванова е 
1422 бр.

- изчислена според брой свършени дела от съдията спрямо средния брой 
свършени дела на съдия във II ГО за 2013 г. общ брой свършени дела на съдия 
Иванова е 949 спрямо 27638 общ брой свършени дела от 30 съдии в 
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отделението /средно по 921 дела на гр.съдия/ или 103.04 %; /за 2014г. и 
2015г. е предоставена обща информация за трите граждански отделения/ - за 
2014г. общият брой свършени дела на съдия Иванова е 971 бр. спрямо 75216 
общ бр. свършени дела от 79 съдии в трите граждански отделения /средно по 
952 бр. дела на граждански съдия/ или 101.99 %.; за 2015г. общият брой 
свършени дела на съдия Иванова е 1128 бр. спрямо 77828 общ брой 
свършени дела от 98 съдии в трите граждански отделения /средно по 794 дела 
на граждански съдия/ или 142.06 %. За 2016г. общият брой свършени дела на 
съдия Иванова е 829 бр. спрямо 31453 общ брой свършени дела от 32 съдии 
във II ГО /средно по 982 дела на съдия във II ГО/ или 84.41 %

За периода м. 04.2016г. - м. 12.2016 г., съгласно Системата за 
индивидуална натовареност на съдиите (СИНС в коефициенти), натовареност 
на съдия Мария Иванова е 203.44 спрямо 159.75 натовареност на II ГО и 
179.47 обща натовареност на гр. съдии в СРС.

Съгласно чл. 16, ал.1, ал.2 и ал.З от Правилата за оценка на 
натовареността на съдиите (ПОНС), приети с решение по протокол № 
62/16.12.2015г.;изм. и доп. с протокол № 15/24.03.2016г., изм.и доп. с 
решение на СК на ВСС по протокол № 23/08.11.2016г.; изм. и доп. с протокол 
№ 29/20.12.2016г., всеки съдия се счита за нормално натоварен в случай, че е 
разгледал и приключил в рамките на една година дела с индекс на 
натовареност в интервал между 70 и 110, включително; за високо натоварен - 
с индекс на натовареност между 110 и 180, включително; за свръхнатоварен - 
с индекс над 180 или така изчисления индекс /203.44/ попада в третата 
хипотеза по чл. 16, ал.З от ПОНС /далеч надхвърля определената граница 180 
коефициент, над който се приема, че съдията е изключително високо 
натоварен/.

Следователно, анализът на данните сочи, че съдия Иванова за периода 
2013г. - 2016г. по показател брой дела за разглеждане е била натоварена 
между 11 % и 55 % над средния общ брой дела за разглеждане от гр. съдия, 
както и по показател брой свършени дела за периода 2013г.- 2015г. е била 
между 3 % под и 42 % над средния общ брой свършени дела от гр.съдия, 
докато през 2016г. се наблюдава понижение на натовареността по този 
показател с 15 %.

През проверяваните години съдия Иванова е имала годишно между 50 
о.с.з. и 60 о.с.з., а броят на разгледаните дела в о.с.з. годишно са между 625 - 
през 2013г. до 449 - през 2016г., а седмичните дежурства през периода са 
били между 4 и 5 броя годишно, през два и три месеца.

Близо 4/5 от просрочените съдебни актове са по дела, образувани по 
предявени установителни искове за съществуване на вземане по издадена 
заповед за изпълнение - чл. 124 ГПК, чл. 415 ГПК, чл. 422 ГПК, чл. 424 ГПК, 
чл. 439 ГПК - в голямата част за неплатена топлинна или електрическа 
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енергия /облигационни искове за права или правоотношения породени или 
отнасящи се до договор, едностранна сделка или колективни права с 
коефициент на тежест „1” по Приложение 1.3 към ПОНС/, както и искове 
по КЗ (отм.) - /облигационни искове за вземания, произтичащи от 
застрахователни правоотношения с коефициент на тежест „0.9” по 
Приложение 1.3 към ПОНС/, които дела не се характеризират с висока 
фактическа и правна сложност. Обжалваните съдебни решения през 
проверявания период са между 33 бр. и 85 бр., като по-голямата част от тях 
са изцяло оставени в сила, а изцяло отменени, обезсилени или нищожни 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, са: - за 2011 г. - 
11 бр., за 2012г. - 6 бр., за 2013г. - 2 бр., за 2014г. - 2 бр., за 2015г. - 2 бр. и за 
2016г.-Обр.

Установено бе, видно от справката, че към 16.08.2016г. съдия Иванова е 
допускала просрочия при постановяване на съдебните решения над една 
година както следва: забава до 1 година и 3 месеца - по 18 решения, до 1 
година и 6 месеца - по 11 решения, до 1 година и 9 месеца - по 4 решения, до 
2 години- по 1 решение, до 2г. и 3 месеца - по 1 решение, до 3 години и 3 
месеца - по 1 решение. Просрочени непостановени решения към посочената 
дата са били 44 решения, постановени в период от 1 година и 3 месеца /11 
бр/. и достигат до 3 г. и 3 месеца - по 1 решение.

Общият брой непостановени решения с изтекъл законоустановен срок 
към 10.01.2017г. е 68, с допусната забава до 6 месеца по 8 решения, до 9 
месеца по 33 решения, забава до 1 година - по 16 решения, забава до 1 
година и 3 месеца - по 7 решения, забава до 1 година и 6 месеца - по 4 
решения, според писмо № 4396/16.01.2017г. по описа на СРС.

Данните обосновават извод, че съдия Иванова е забавила съществено и 
неоправдано изготвянето на крайните съдебни актове, като забавата по някои 
от тях надхвърля една година, достига и надминава две, дори 3 години. В 
допълнение към негативните резултати досежно срочността при изготвяне и 
обявяване на съдебните решения е констатираната при проверката на 
случайно избрани граждански дела на доклад на съдия Иванова забава при 
насрочване на искови производства, шест, седем, осем месеца достигаща 
дори до 1г. и 4 м. за постановяване на определение по чл. 140 ГПК, както и 
подадения в ИВСС основателен сигнал описан по-горе в акта. Установи се 
недобра организация на работата от страна председателя на състава. 
Резултатите от проверката доказват основателността на подадения сигнал 
досежно правораздавателната дейност на съдия Мария Иванова и 
обосновават извод, че системно съдията не е спазвала сроковете, предвидени 
в Гражданския процесуален кодекс и с действия или бездействията си 
неоправдано е забавила съдопроизводството. Няма данни за наличие на 
обективни причини, които да възпрепятстват своевременното постановяване 
на съдебните актове и да водят до констатираната огромна забава, достигаща 
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и надминаваща две, три години - за изследвания период съдия Иванова 
председателят на 75 състав е ползвала общо 518 дни законоустановен 
отпуск, от които 26 дни отпуск по болест, включително и за гледане на болно 
дете, за периода 285 дни за бременност и раждане и 126 платен годишен 
отпуск.

Ноторен факт е прекомерната натовареност на съдиите в СРС, като в 
случая данните сочат, че съдия Иванова е била с по - висока от средната 
натовареност по показател брой дела за разглеждане, както и по показател 
свършени дела, с изключение на 2016г., когато се наблюдава понижение с 15 
%.

На следващо място важно е да се отбележи, че малкият брой обжалвани 
решения, по-голямата част от които са изцяло оставени в сила от горната 
инстанция формира добра оценка за качеството на съдебните актове, 
постановени от съдия Мария Иванова. Независимо от това, изложените 
обстоятелства не обуславят извод за допустимост на констатираното 
системно забавяне на крайните съдебни актове, достигащо и надминаващо 
две, три години години. . ,

Настоящият акт за резултатите от извършената проверка по сигнал 
установи, че съдия Мария Иванова не е изпълнила стриктно служебните си 
задължения, като действията и бездействията й покриват състава на 
дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал.З, т.1 ЗСВ - системно неспазване на 
сроковете, предвидени в процесуалните закони и по чл. ЗО7,ал.З,т.2 ЗСВ - 
действия или бездействия, които неоправдано забавят производството.

Съдия Иванка Григорова Митева
Анализът на предоставените справки с писмо изх. № 105212/06.12.2016 

г. и писмо изх. № 2189/09.01.2017г. сочи, че за периода 12.07.2011г. до 
17.11.2016г. са били обявени за решаване от съдия Иванка Митева общо 790 
дела, постановените съдебни актове в срока по чл. 235, ал.5 ГПК за същия 
период са 379 броя, а постановените извън законоустановения срок решения 
са 411 броя.

При проверката на случайно избрани гр. дела, образувани основно през 
2013г. и 2014г. на доклад на съдия Митева се констатира забава при 
постановяване на определенията по чл. 140 ГПК - два, пет, шест месеца след 
постъпване на отговора на ИМ, а решенията по тях са обявени със забава 
между 2 години и 2 години и 3 месеца.

Частните производства, разпределени на съдия Митева и свършени от 
нея през периода на проверката /5 години и половина/ са: 321 броя ч.гр.д. за 
разглеждане и свършени 204 бр. ч.гр.д. през 2011г., 802 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 581 бр. ч.гр.д. през 2012г., 808 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 608 бр. ч.гр.д. през 2013г., 911 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 761 бр. ч.гр.д. през 2014г., 951 броя ч.грщ. за
разглеждане и свършени 658 бр. ч.гр.д. през 2015г., 581 броя ч.гр.д. за 
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разглеждане и свършени 199 бр. ч.гр.д. през периода на 2016г. Изводът е, че 
през изследвания период висящността е увеличена съществено поради 
непостановяване на голям брой от съдебните актове през предходната 
година, като прави впечатление, че от 2014г. сериозно нараства броя на 
частните производства - надминава 900, а съотношението със свършените 
дела продължава да расте, докато през 2016г. те са около три пъти по-малко 
спрямо висящите частни дела. Очевидна е тенденцията на увеличаване броя 
на частните производства, висящи за разглеждане на състава и значително 
намаляване на броя на приключените ч.гр.дела.

Натовареността на съдия Митева по години:
- изчислена в процентно съотношение според постъпилите гр. дела за 

разглеждане от съдията спрямо всички съдии във II ГО е 4.21 % за 2012г., 
5.74 % за 2013г., 5.79 % за 2014г., 4.11 % за 2015г. и 4.19 % за 2016г.;

- изчислена в процентно съотношение според свършени дела от съдията 
спрямо всички съдии в I ГО е 2.46 % за 2012г., 2.98% за 2013г., 3.27% за 
2014г., 2.11% за 2015г. и 2.84% за 2016г.

- изчислена според брой дела за разглеждане от съдията спрямо средния 
брой дела за разглеждане на съдия във II ГО за 2013г. общият брой дела за 
разглеждане на съдия Митева е 1590 бр. спрямо 39077 общ брой дела за 
разглеждане от 30 съдии в отделението /средно по 1302 дела на граждански 
съдия/ или 122.11 %; /за 2014г. и 2015г. е предоставена обща информация за 
трите граждански отделения/ - за 2014г. общият брой дела за разглеждане на 
съдия Митева е 1710 бр. спрямо 98323 общ бр. дела за разглеждане от 79 
съдии в трите граждански отделения /средно по 1244 бр. дела на граждански 
съдия/ или 137.45 %.; за 2015г. общият брой дела за разглеждане на съдия 
Митева е 1484 бр. спрямо 103 823 общ брой дела за разглеждане от 98 съдии 
в трите граждански отделения /средно по 1059 дела на граждански съдия/ или 
140.13 %. За 2016г. общият брой дела за разглеждане на съдия Митева е 1355 
бр.

- изчислена според брой свършени дела от съдията спрямо средния брой 
свършени дела на съдия във II ГО за 2013 г. общ брой свършени дела на съдия 
Митева е 823 спрямо 27638 общ брой свършени дела от 30 съдии в 
отделението /средно по 921 дела на гр.съдия/ или 89.35 %; /за 2014г. и 
2015г. е предоставена обща информация за трите граждански отделения/ - за 
2014г. общият брой свършени дела на съдия Митева е 1018 бр. спрямо 75216 
общ бр. свършени дела от 79 съдии в трите граждански отделения /средно по 
952 бр. дела на граждански съдия/ или 106.93 %.; за 2015г. общият брой 
свършени дела на съдия Митева е 729 бр. спрямо 77828 общ брой свършени 
дела от 98 съдии в трите граждански отделения /средно по 794 дела на 
граждански съдия/ или 91.81 %. За 2016г. общият брой свършени дела на 
съдия Митева е 892 бр. спрямо 31453 общ брой свършени дела от 32 съдии 
във II ГО /средно по 982 дела на съдия във II ГО/ или 90.83 %
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За периода м. 04.2016г. - м. 12.2016 г., съгласно Системата за 
индивидуална натовареност на съдиите (СИНС в коефициенти), 
натовареността на съдия Иванка Митева е 130.78 спрямо 159.75 натовареност 
на II ГО и 179.47 обща натовареност на гр. съдии в СРС.

Съгласно чл. 16, ал.1, ал.2 и ал.З от Правилата за оценка на 
натовареността на съдиите (ПОНС), приети с решение по протокол № 
62/16.12.2015г.;изм. и доп. с протокол № 15/24.03.2016г., изм.и доп. с 
решение на СК на ВСС по протокол № 23/08.11.2016г.; изм. и доп. с протокол 
№ 29/20.12.2016г., всеки съдия се счита за нормално натоварен в случай, че е 
разгледал и приключил в рамките на една година дела с индекс на 
натовареност в интервал между 70 и 110, включително; за високо натоварен - 
с индекс на натовареност между 110 и 180, включително; за свръхнатоварен - 
с индекс над 180 или така изчисления индекс /130.78/ попада във втората 
хипотеза по чл. 16, ал.2 от ПОНС /в рамките на индексите между 110 и 180, 
когато се приема, че съдията е високо натоварен/.

Следователно, анализът на данните сочи, че съдия Митева за периода 
2013г. - 2016г. по показател брой дела за разглеждане е била натоварена 
между 22 % и 40 % над средния общ брой дела за разглеждане от гр. съдия, 
докато по показател брой свършени дела за 2013г., 2015г. и 2016г. е била 
между 8 % и 10 % под средния общ брой свършени дела от гр.съдия, а през 
2014г. се наблюдава минимално повишение на натовареността по този 
показател с 6 %.

През 5-те проверявани години /2012г.- 2016г./ съдия Митева е имала 
годишно между 39 о.с.з. и 44 о.с.з., броят на разгледаните дела в о.с.з. 
годишно са между 263 - през 2012г. до 361 - през 2015г., а седмичните 
дежурства през периода са били между 3 и 4 броя годишно, през два и три 
месеца.

Съществена част от просрочените съдебни актове са по дела, образувани 
по предявени установителни искове за съществуване на вземане по издадена 
заповед за изпълнение - чл. 124 ГПК, чл. 415 ГПК, чл. 422 ГПК, чл. 424 ГПК, 
чл. 439 ГПК- в голямата част за неплатена топлинна или електрическа 
енергия /облигационни искове за права или правоотношения породени или 
отнасящи се до договор, едностранна сделка или колективни права с 
коефициент на тежест „1” по Приложение 1.3 към ПОНС/, както и искове 
по КЗ (отм.) - /облигационни искове за вземания, произтичащи от 
застрахователни правоотношения с коефициент на тежест „0.9” по 
Приложение 1.3 към ПОНС/, които дела не се характеризират с висока 
фактическа и правна сложност. Обжалваните съдебни решения са 
сравнително малко - между 10 бр. и 76 бр. за 5-годишния период /спрямо 
постановените от съдията актове за същия период/, като по-голямата част от 
тях са изцяло оставени в сила, с изключение на последните две години и по- 
конкретно през 2015г., когато се наблюдава понижение на показателите от 
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инстанционния контрол. Актовете изцяло отменени, обезсилени или 
нищожни поради нарушение на материалния или процесуалния закон, са 
изключение - за 2011 г. - 0 бр., за 2012г. - 0 бр., за 2013г. - 3 бр., за 2014г. - 0 
бр., за 2015г. - 1 бр. и за 2016г. - 0 бр.

Установено е, според справката, че към 16.08.2016г. съдия Митева е 
допускала просрочил при постановяване на съдебните решения над една 
година както следва: забава до 1 година и 3 месеца - по 57 решения, до 1 
година и 6 месеца - по 46 решения, до 1 година и 9 месеца - по 38 решения, 
до 2 години- по 32 решения, до 2 години и 3 месеца - по 23 решения, до 2 
години и 6 месеца - по 4 решения и до 2 години и 9 месеца - по 3 решения. 
Делата без постановен съдебен акт към 16.08.2016г. - няма.

Съдия Митева няма непостановени решения е изтекъл 
законоустановен срок към 10.01.2017г., но следва да се порчертае, че е 
била спряна от разпределение за 3 месеца през предходната година.

Данните обосновават извод, че съдия Митева е забавила съществено и 
неоправдано изготвянето на крайните съдебни актове, като забавата по някои 
от тях надхвърля една година, достига и надминава две, дори 3 години. В 
допълнение към негативните резултати досежно срочността при изготвяне и 
обявяване на съдебните решения е констатираната при проверката на 
случайно избрани граждански дела на доклад на съдия Митева забава при 
насрочване на искови производства, два, пет, шест месеца след постъпване на 
отговора за постановяване на определение по чл. 140 ГПК, както и 
подадените в ИВСС основателни сигнали описани по-горе в акта. Установи 
се недобра организация на работата от страна на председателя на състава. 
Резултатите от проверката доказват основателността на подадения сигнал 
досежно правораздавателната дейност на съдия Иванка Митева и 
обосновават извод, че системно не е спазвала сроковете, предвидени в 
Гражданския процесуален кодекс и с действия или бездействията си 
неоправдано е забавила съдопроизводството. Няма данни за наличие на 
обективни причини, които да възпрепятстват своевременното постановяване 
на съдебните актове и да водят до констатираната огромна забава, достигаща 
и надминаваща две, три години - за изследвания период председателят на 123 
състав е ползвала общо 193 дни законоустановен отпуск, от които 17 дни 
отпуск по болест и гледане на болно дете и 146 платен годишен отпуск.

Ноторен факт е прекомерната натовареност на съдиите в СРС, като в 
случая данните сочат, че съдия Митева е била с по - висока от средната 
натовареност по показател брой дела за разглеждане, докато по показател 
свършени дела се наблюдава натовареност по-ниска от средната за гр. съдия, 
с изключение на 2014г., когато е с 6% по-висока.

На следващо място важно е да се отбележи, че малкият брой обжалвани 
решения, по-голямата част от които са изцяло оставени в сила от горната 
инстанция формира добра оценка за качеството на съдебните актове, 
постановени от съдия Митева. Независимо от това, изложените 
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обстоятелства не обуславят извод за допустимост на констатираното 
системно забавяне на крайните съдебни актове, достигащо и надминаващо 
две, три години години.

Настоящият акт за резултатите от извършената проверка по сигнал 
установи, че съдия Иванка Митева не е изпълнила точно служебните си 
задължения, като действията и бездействията й покриват състава на 
дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал.З, т.1 ЗСВ - системно неспазване на 
сроковете, предвидени в процесуалните закони и по чл. ЗО7,ал.З,т.2 ЗСВ - 
действия или бездействия, които неоправдано забавят производството.

Данните обосновават извод, че по отношение на своевременното 
администриране на делата, разпределени на съдия Митева и по отношение 
срочността при изготвяне и обявяване на решенията по гражданските дела, са 
допуснати системни нарушения на процесуалните срокове. Същевременно, за 
изследвания период съдия Митева е била високо натоварена през периода на 
2016г., а следва да се съобрази и обстоятелството, че тя няма необявени 
просрочени съдебни актове към 10.01.2017г. поради това, че е била спряна от 
разпределене за три месеца през 2016г.

Съдия Даниела Димова Стоева
От анализа на предоставената справка за постановените съдебни актове 

по дела на доклад на съдия Даниела Стоева е видно, че за периода от 
12.07.2011г. до 31.12.2011г. са обявени за решаване 72 броя дела - всички 
решения са постановени в законоустановения срок; за 2012г. са обявени за 
решаване 242 броя дела - всички решения са постановени в 
законоустановения срок; за 2013г. са обявени за решаване 285 броя дела, 
всички решения са постановени в законоустановения срок, за 2014г. са 
обявени за решаване 360 броя дела, всички решения са постановени в 
законоустановения срок, за 2015г. са обявени за решаване 365 броя дела, 
всички решения са постановени в законоустановения срок, за периода 
01.01.2016г. - 17.11.2016г. са обявени за решаване 369 броя дела, от които 
347 решения са постановени в законоустановения срок, а останалите 22 броя 
не е изтекъл законовия срок към посочената дата.

За периода 12.07.2011г. до 14.06.2016г. са били обявени за решаване 
общо 1693 дела, постановените съдебни актове в срока по чл. 235,ал.5 ГПК за 
същия период са 1671 броя, а постановените извън законоустановения срок 
решения са 0 броя.

При проверката на случайно избрани гр. дела, образувани основно през 
2013г. и 2014г. на доклад на съдия Стоева се констатира спазване на 
законоустановенит срокове по чл. 235,ал.5 ГПК. Крайният съдебен акт по 
някои от гр.дела на доклад на съдия Стоева е постановен дори предсрочно - 
напр. по гр. дело № 19543/2013г. - решението е в 5-дневен срок.

Частните производства, разпределени на съдия Стоева и свършени от нея 
през периода на проверката /5 години и половина/ са: 35 + 1136 броя ч.гр.д. за 
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разглеждане и свършени 1081 бр. ч.гр.д. през 2011г90+1480 броя ч.гр.д. за 
разглеждане и свършени 1540 бр. ч.гр.д. през 2012г., 30+1259 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 1213 бр. ч.гр.д. през 2013г., 76+357 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 424 бр. ч.гр.д. през 2014г., 9+301 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 305 бр. ч.гр.д. през 2015г., 5+156 броя ч.гр.д. за
разглеждане и свършени 150 бр. ч.гр.д. през периода на 2016г. Изводът е, че 
през изследвания период се е запазил висок брой ч.гр. дела за разглеждане, 
които са били свършени от съдия Стоева, като през последните две години се 
наблюдава намален брой ч.гр.дела на производство на 86 състав .

Натовареността на съдия Стоева по години:
- изчислена в процентно съотношение според постъпилите гр. дела за 

разглеждане от съдията спрямо всички съдии във II ГО е 7.91 % за 2012г., 
8.14 % за 2013г., 19.36 % за 2014г., 17.45 % за 2015г. и 16.30 % за 2016г.;

- изчислена в процентно съотношение според свършени дела от съдията 
спрямо всички съдии в I ГО е 7.05 % за 2012г., е 7.19% за 2013г., 13.77% за 
2014г, 12.35% за 2015г. и 12.57% за 2016г.

- изчислена според брой дела за разглеждане от съдията спрямо средния 
брой дела за разглеждане на съдия в III ГО /за 2013г. не е предоставена 
информация за отделението, а за 2014г. и 2015г. е предоставена обща 
информация за трите граждански отделения/ - за 2014г. общият брой дела за 
разглеждане на съдия Стоева е 1372 бр. спрямо 98323 общ бр. дела за 
разглеждане от 79 съдии в трите граждански отделения /средно по 1244 бр. 
дела на граждански съдия/ или 110.28 %.; за 2015г. общият брой дела за 
разглеждане на съдия Стоева е 1292 бр. спрямо 103 823 общ брой дела за 
разглеждане от 98 съдии в трите граждански отделения /средно по 1059 дела 
на граждански съдия/ или 122.00 %. За 2016г. общият брой дела за 
разглеждане на съдия Стоева е 1185 бр.

- изчислена според брой свършени дела от съдията спрямо средния брой 
свършени дела на съдия в III ГО /за 201 Зг. не е предоставена информация за 
отделението, а за 2014г. и 2015г. е предоставена обща информация за трите 
граждански отделения/ - за 2014г. общият брой свършени дела на съдия 
Стоева е 989 бр. спрямо 75216 общ бр. свършени дела от 79 съдии в трите 
граждански отделения /средно по 952 бр. дела на граждански съдия/ или 
103.88 %.; за 2015г. общият брой свършени дела на съдия Стоева е 903 бр. 
спрямо 77828 общ брой свършени дела от 98 съдии в трите граждански 
отделения /средно по 794 дела на граждански съдия/ или 113.72 %. За 2016г. 
общият брой свършени дела на съдия Стоева е 966 бр. спрямо 31453 общ 
брой свършени дела от 32 съдии в III ГО /средно по 982 дела на съдия в III 
ГО / или 98.37 %

За периода м. 04.2016г. - м. 12.2016 г., съгласно Системата за 
индивидуална натовареност на съдиите . (СИНС в коефициенти), 
натовареността на съдия Даниела Стоева е 222.8 спрямо 217.54 натовареност 
на III ГО и 179.47 обща натовареност на гр. съдии в СРС.
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Съгласно чл. 16, ал.1, ал.2 и ал.З от Правилата за оценка на 
натовареността на съдиите (ПОНС), приети с решение по протокол № 
62/16.12.2015г.;изм. и доп. с протокол № 15/24.03.2016г., изм.и доп. с 
решение на СК на ВСС по протокол № 23/08.11.2016г.; изм. и доп. с протокол 
№ 29/20.12.2016г., всеки съдия се счита за нормално натоварен в случай, че е 
разгледал и приключил в рамките на една година дела с индекс на 
натовареност в интервал между 70 и 110, включително; за високо натоварен - 
с индекс на натовареност между 110 и 180, включително; за свръхнатоварен - 
с индекс над 180 или така изчисления индекс /222.8/ попада в третата 
хипотеза по чл. 16, ал.З от ПОНС /далеч надхвърля определената граница 180 
коефициент, над който се приема, че съдията е изключително високо 
натоварен/.

През проверяваните години съдия Стоева е имала годишно между 63 
о.с.з. и 48 о.с.з.,броят на разгледаните дела в о.с.з. годишно са между 564- 
през 2012г. до 759 - през 2016г., а седмичните дежурства през периода са 
били между 3 и 12 броя годишно, ежемесечно, през един, два месеца.

Обжалваните съдебни решения са между 21 бр. и 79 бр. за 5-годишния 
период, като по-голямата част от тях са изцяло оставени в сила, а изцяло 
отменени, обезсилени или нищожни поради нарушение на материалния или 
процесуалния закон, са: за 2011 г. - 1 бр., за 2012г. - 5 бр., за 2013г. - 8 бр., за 
2014г. - 6 бр., за 2015г. - 2 бр. и за 2016г. - 0 бр.

Данните обосновават извод, че по отношение на срочността при 
изготвяне и обявяване на решенията по гражданските дела, работата на съдия 
Стоева е отлична - няма пропуски и забави при обявяване на съдебните 
актове, а част от тях са постановени и предсрочно. Същевременно, за 
изследвания период съдия Стоева е била с натовареност над средната за гр. 
съдия по показател брой дела за разглеждане, както и по показател свършени 
дела, с изключение на 2016г., когато се наблюдава минимално понижение от 
1 %.

С оглед резултатите от проверката, сигналът се явява неоснователен.

Наред с изводите, направени заедно с констатациите по отделните 
дела и съдебни състави, може да се направи следното обобщение:

В хода на проверката бе установено, че част от съдебните актове на 
проверяваните съдии са постановявани в законоустановения 30 дневен срок 
по чл. 235, ал.5 ГПК или в рамките на разумния срок по смисъла на чл. 13 
ГПК. Похвално е старанието на съдиите Аделина Андреева и Даниела 
Стоева, обявили всички съдебни решения за проверявания период в 30- 
дневния срок, а съдия Ангелина Боева е допуснала минимални просрочил, в 
рамките на два месеца. В този смисъл, сигналът досежно системно 
нарушаване на процесуалните срокове за постановяване на съдебните актове 
от страна на съдия Андреева, съдия Стоева и съдия Боева е неоснователен.
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Проверката установи основателност на оплакването в сигнала за 
системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони, 
допуснати действия или бездействия, които неоправдано забавят 
производството по отношение на съдия Николай Николов, съдия Нели 
Маринова и съдия Даниела Шанова заради допуснатато просрочие при 
обяваване на съдебните решения в рамките на една година, в нарушение 
изискванията по чл. 235, ал.5 и чл. 316 ГПК, както и на съдиите Александър 
Ангелов, Йоана Генжова, Петя Стоянова, Иванка Болгурова, Емилиян Лаков, 
Мария Иванова - Ангелова, Иванка Митева и особено съдиите Любка 
Голакова, Методи Шушков, Йорданка Ваклева и Никола Попов, които са 
допуснали съществени просрочил при постановяване на съдебните актове 
над една година и три месеца и достигащи две и три години, като при някои 
от тях /съдия Голакова, съдия Ваклева, съдия Шушков и съдия Попов/ 
забавата е драстична, достига и надминава четири и дори пет години от 
последното заседание по делото.

Наложително е при преценката да бъдат съобразени изрично и 
предоставените данни за натовареността на съдиите спрямо общ брой дела за 
разглеждане и свършени дела в отделението и в трите граждански отделения 
за проверявания период.

Данните относно натовареността по критерий брой свършени дела за 
периода на проверката /или от момента на поемане на състава до края на 
2016г./ водят до извод за висока натовареност на проверяваните съдии от 
трите отделения по нисходящ ред - Нели Маринова, Йоана Генжова, 
Емилиян Лаков, Мария Иванова - Ангелова, Даниела Шанова, Даниела 
Стоева, Александър Ангелов, Петя Стоянова, Аделина Андреева, Николай 
Николов, Иванка Митева, Ангелина Боева /за 2016г./, Иванка Болгурова, 
Методи Шушков, Любка Голакова, Никола Попов и Йорданка Ваклева.

Данните относно натовареността по критерий брой дела за разглеждане, 
за периода на проверката /или от момента на поемане на състава до края на 
2016г., изключая съдия Ангелина Боева, поела състава на съдия Ваклева/, 
водят до извод за висока натовареност на проверяваните съдии от трите 
граждански отделения по нисходящ ред -Емилиян Лаков, Иванка Болгурова, 
Иванка Митева, Йорканка Ваклева, Никола Попов, Мария Иванова - 
Ангелова, Любка Голакова, Аделина Андреева, Методи Шушков, Петя 
Стоянова, Даниела Стоева, Александър Ангелов, Йоана Генжова, Нели 
Маринова, Николай Николов и Даниела Шанова. Следва, обаче, да се отчете 
обстоятелството, че високата натовареност по този критерий се обосновава с 
голяма висящност на производствата, свързана с несвоевременно 
администриране на дела и значителната забава, допусната при постановяване 
на крайните съдебни актове.

Въз основа на констатирания голям брой решения постановени извън 
срока по чл. 235, ал.5 ГПК със забава, надминаваща една, две, три, достигаща
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дори до 4, 5 години след като съдебното дирене е приключило и делото е 
обявено за решаване /описани в констативната част на акта/ и съобразявайки 
в допълнение към негативните резултати и констатираната при проверката по 
дела забава при насрочване на искови производства, достигаща до 5, 6 
месеца, дори една година за постановяване на определение по чл. 140 ГПК, 
следва да се приеме, че е налице системно неспазване на сроковете, 
предвидени в процесуалните закони. Анализът на предоставените данни за 
брой висящи, разпределени и свършени дела в открито съдебно заседание, 
дежурства на съставите и свършените частни производства води до извод за 
висока натовареност на съдиите от СРС. Този извод, обаче, не следва да се 
счита за обективно препятствие за спазване на законоустановените срокове, 
още повече, важно е да се подчертае, че два от проверяваните съдебни 
състави / 68с-в и 86с-в / нямат нито едно съдебно решение, постановено 
извън едномесечния срок, а един от проверяваните съдии /бОс-в/ е допускал 
просрочия в рамките на разумния срок по смисъла на чл. 13 ГПК.

Констатирано бе, че като материя делата на проверените съдии, по които 
е допуснато просрочие е приблизително еднаква /в I ГО и II ГО/, съпоставима 
е тяхната фактическа и правна сложност, броят на разпределените им по 
електронен път дела също е приблизително еднакъв /независимо от 
различната висящност, обоснована с допуснатите значителни просрочия/. Ето 
защо, би следвало и приблизително сходни да са резултатите при проверка на 
срочността на актовете им и на своевременното администриране на делата. В 
конкретния случай разликата е съществена - докато едни от съдебните 
състави нямат нито един просрочен съдебен акт или постановяват актовете 
си в рамките на разумен срок и своевременно администрират делата си, то 
други състави са допуснали огромни просрочия над една година, достигащи 
до 3, 4, дори 5 години, както и съществени забави при постановяване на акта 
по чл. 140 ГПК - от два месеца, достигащи и прехвърлящи една година. 
Очевидно е, че причините се коренят в личната отговорност и организация 
при изпълнение на служебните задължения и в индивидуалната 
издръжливост, с оглед значително по-високата средна натовареност на 
съдиите от СРС, спрямо районните съдии в страната - според приетите с 
решения на ВСС анализи на натовареността на съдилищата, то за 2013г. 
средната натовареност по щат за районните съдилища е 33.03 бр. дела 
месечно на магистрат, а конкретно за съдиите в СРС - 68.45 бр. дела месечно 
на магистрат; за 2014г. средната натовареност на районните съдии е 39.46 бр. 
дела месечно на магистрат, а за съдиите в СРС - е 62.62 бр. дела месечно на 
магистрат; за 2015г. средната натовареност на районните съдии е 41.22 бр. 
дела месечно на магистрат, а за съдиите в СРС - е 65.15 бр. дела месечно на 
магистрат.

Важно е да се подчертае, че според разпоредбите на чл.7, чл. 12, ал.2 
ГПК и чл. 210, т.1 ЗСВ, сроковете, определени в процесуалните закони са 
задължителни за съдиите. Съгласно чл. 6,т.1 от Конвенцията за защита на 
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правата на човека и основните свободи, всяко лице при определянето на 
неговите граждански права и задължения има право на справедливо и 
публично гледане на неговото дело в разумен срок от независим и 
безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона. Европейският съд по 
правата на човека приема, че „общи забавяния, причинени случайно от 
пренатовареността на съда, могат да бъдат допуснати, ако не са 
продължителни”, а пренатовареността на съдебния орган не е извинение за 
превишаване на разумните срокове - „никакво позоваване на финансови или 
фактически трудности не може да бъде допуснато за оправдаване на 
структурен проблем по отношение на прекомерната продължителност на 
производствата”.

Наред с изложеното, следва да се обърне внимание, че превишаване на 
разумната продължителност на производствата, в това число и срокът за 
произнасяне на крайния съдебен акт е основание за присъждане на 
обещетение за вреди, нанесени от държавата по реда на глава За от ЗСВ, 
какъвто случай проверяващият екип вече констатира и описа по-горе в 
обстоятелствената част на акта — подадено заявление по този ред във връзка 
със забавено производство по дело на доклад на съдия Ваклева.

На следващо място, важно е да се отбележи обстоятелството, че към 
10.01.2017г. част от съдиите с допусната забава при постановяване на 
крайните съдебни актове през изследвания период са обявили всички си 
актове - нямат просрочени непостановени съдебни решения съдия Петя 
Стоянова - командирована в НИП за една година, считано от м. октомври 
2016г„ съдия Нели Маринова, съдия Ангелина Боева и съдия Иванка Митева, 
коята за тази цел през 2016г. е била спряна за 3 месеца от разпределение. В 
тази връзка и предвид високата натовареност на съставите би могло, 
съобразявайки всички изложени до тук обстоятелства, председателят на СРС 
въз основа на резултатите от настоящия акт да предприеме дисциплиниращи 
мерки по реда на чл. 327 ЗСВ за съдия Нели Маринова, съдия Петя Стоянова 
съдия Николай Николов и съдия Даниела Шанова с оглед предотвратяване на 
подобни лоши практики в бъдеще.

Предвид установеното при извършената проверка и обсъдените по-горе 
съображения, би следвало да се предприемат дисциплинарни мерки спрямо 
съдиите Любка Голакова, Александър Ангелов, Йоана Генжова, Методи 
Шушков, Иванка Болгурова, Йорданка Ваклева, Никола Попов, Емилиян 
Лаков, Мария Иванова - Ангелова, Иванка Митева. Допуснатото от тях 
системно забавяне на крайните съдебни актове далеч над една година, 
достигащо в някои случаи до две, три, четири, дори пет години от последното 
заседание по делото /предвид и актуални данни за необявените просрочени 
съдебни актове към 10.0Е2017г./, е крайно неприемливо дори и за Софийския 
районен съд, въпреки значително по-високата натовареност на съдиите от 
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СРС спрямо средната натовареност на районните съдии в страната, които 
данни бяха посочени по-горе.

Важно е да се подчертае, че организацията на административната 
дейност в работата на съдебния орган е от компетентността на 
административния му ръководител, съгласно чл. 80, ал.1,т.1 ЗСВ и сочените 
от част от проверяваните съдии причини в писмо вх. № КЖ-02- 
18/13.01.2017г. по описа на ИВСС, свързани с допълнителна служебна 
дейност /работа със стажант-юристи, Стажантска програма Fulbright и пр. 
или с обем и тежест на дела, разпределяни на всеки конкретен съдия и др./, 
които очевидно пречат или затрудняват изпълнение на съдийските 
задължения в процеса на съдопроизводството, е наложително да бъдат 
отнесени за разрешаване до административния ръководител, а не до ИВСС.

Натовареността на съдебните състави в гражданските отделения на най- 
голямия и най-натоварен районен съд в страната безспорно затруднява в 
максимална степен работата му. Решението на този основен проблем на СРС 
очевидно предстои. Той е изцяло в компетентността на ВСС, който решава 
въпроси за организацията на дейността на органите на съдебната власт; 
ежегодно анализира и отчита степента на натовареност на органите на 
съдебната власт; взема решения за увеличаване на щата и провеждане на 
конкурси за заемане на свободни съдийски щатни длъжности, определя броя 
на съдебните служители и тяхните възнаграждения, както и правомощието 
му да дава становище по законопроекти, отнасящи се до съдебната власт.

Същевременно, резултатите от проверката обосновават извод и за 
приложени недобри практики в дейността по управление от страна на 
ръководството на СРС в периода на проверката, по отношение на 
предварителното регулиране и последващия контрол.

Председателят на СРС не е изпълнил дадените препоръки с актовете от 
предходните комплексните планови и контролна проверки на ИВСС, 
извършени на трите граждански отделения през 2015г., в частта за 
предприемане на дисциплинарни мерки по отношетние на съдиите Любка 
Голакова, Методи Шушков, Емилиян Лаков, Иванка Митева. Не са 
предприети мерки и по десетките сигнали по реда на чл. 54, ал.1, т.5 ЗСВ 
/описани в констативната част на акта/, с които главният инспектор на ИВСС 
и инспекторите са отправили предложения и препоръки до 
административното ръководство на съда, във връзка с многобройните 
основателни жалби от физически и юридически лица досежно движението и 
приключването на конкретни граждански дела. В резултат, проблемите са се 
задълбочили, а ИВСС продължава да бъде сезиран с многобройни жалби по 
движението и приключването на гражданските дела в СРС.

Направените в хода на настоящата проверка констатации обосновават 
извода, че административното ръководство в СРС не е изпълнявало 
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достатъчно ефективно ръководните си и контролни функции по отношение 
на организацията на работата на съдиите и на съдебните служители.

Наред с издадените заповеди за индивидуални планове за приключване 
на делата с краен съдебен акт в посочен срок, които не са били изпълнени, 
със заповеди на председателя са били изключвани от разпределение 
определени съдии за срок, съгласно заповедта. Прави впечатление, че в тези 
случаи ръководството е действало при необходимост, със съответни 
заповеди, без изричен регламент, „на парче”, като основните предприети 
мерки, недовели до положителен резултат са издадените заповеди за спиране 
от разпределение на съдии с огромни просрочил при постановяване на 
решенията и чувствително увеличаващ се брой висящи на производство дела. 
Подобна организацаия на дейността е неефективна и натоварва неправилно 
останалите съдии, които срочно изпълняват задълженията си по движение и 
приключване на производствата.

През 2016г. със Заповед АС-209/2016г., Заповед АС-145/2016г. и Заповед 
АС-75/2016г. на председателя на СРС / и към момента на извършване на 
настоящата проверка/ са били спрени от разпределение четири от 
проверяваните съдебни състава с най-много просрочени съдебни актове:

- съдия Любка Голакова - 30 състав, считано от 04.07.2016г. до края на 
проверката м. януари 2017г., през който период е постановила 138 бр. 
решения, а просрочените съдебни актове към 10.01.2017г. са 126 със забава 
между 9 месеца и 4 години;

- съдия Методи Шушков - 50 състав, считано от 04.07.2016г. до края на 
проверката м. януари 2017г., през който период е постановил 79 решения, а 
просрочените съдебни актове към 10.01.2017г. са 327 със забава между 9 
месеца и 5 години и 6 месеца;

- съдия Никола Попов - 59 състав, считано от 04.07.2016г. до края на 
проверката м. януари 2017г., през който период е постановил 1 решение, а 
просрочените съдебни актове към 10.01.2017г. са 278 със забава между 3 
месеца и 4 години и 3 месеца;

- съдия Йордавка Ваклева - 60 състав, считано от 19.05.2016г. до края на 
проверката м. януари 2017г., през който период е постановила 91 решения, а 
просрочените съдебни актове към 10.01.2017г. са 241 със забава между 1 
година и 5 години.

Механично са разпределяни дела, по които е наредено друг докладчик да 
се произнесе със съдебен акт по движение на конкретното гр. дело. Видно е, 
че предприетите мерки, в т.ч. и издадените от административния 
ръководител заповеди, не са довели до подобряване дейността на съдиите. 
Заповедите за механично преразпределение на дела и спиране на съдии от 
разпределение на нови постъпления води до напрежение сред колегите, но 
видно и от резултатите не спомага за решаване на проблема с огромните 
просрочил. Мотивът за предоставяне на възможност за приключването на 
делата не може да бъде споделен, а големият брой непостановени актове по 
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делата, обявени за решаване не може да бъде критерий и да послужи като 
основание за подобни мерки, още повече, че смяна /в някои случаи 
неколкократна/ на докладчика по делото не е в интерес на страните и забавя 
съдопроизводството. Такава заповед е в нарушение на чл. 9 ЗСВ и с нея се 
създава впечатление за толериране на едни съдии от страна на ръководството 
на съда, за сметка на други съдии в гражданските отделения. Неприемлив е и 
аргументът, свързан с решение, взето на Общо събрание на съдиите - то не 
съответнства на законовата норма. Изложените факти доказват извода, че със 
заповеди председателят е допускал изключения от правилото по чл. 9 ЗСВ за 
електронно разпределение на делата на случаен принцип, с което е нарушил 
цитираната разпоредба.

Препоръчително е всички граждански дела да се разпределят 
електронно, съобразно чл. 9 ЗСВ, чрез въведената, считано от 1.10.2015 г., с 
решение на Висшият съдебен съвет по протокол № 37/29.09.2015г., 
Централизирана система за разпределение на делата, а не механично по 
заповед на председателя на съда. С оглед спазване на изискването по чл. 9, 
ал.1 и ал.2 ЗСВ за разпределение на делата на принципа на случайния подбор 
и отстраняване на допуснати пропуски и грешки, е необходимо прецизиране 
на разпределението на делата, така, че то да бъде справедливо и равномерно 
между гражданските съдии в отделенията, а всички заповеди противоречащи 
на законовите норми следва да бъдат отменени.

Проверката констатира, че организацията на дейността по образуването, 
движението и приключването на гражданските дела трябва да се прецизира, 
по-добре регулира и контролира от административното ръководство на СРС.

Установените огромни забави при администриране и движението на 
делата, достигащи и надминаващи дори една година за постановяване на 
определението по чл. 140 ГПК обосновават извод за лоша организация в 
работата на докладчика по делото, липса на административен контрол върху 
организацията на съдопроизводството, както и за неспазване изискванията по 
чл. 38, т.10 и чл. 88 ПАС от страна на съдебните служители. ИВСС 
препоръчва със заповед на предедателя на съда да бъде наредено, съобразно 
нормите на чл. 38, т. 10 и чл. 88 ПАС, съдебните служители в служба 
„Съдебно деловодство” да проверяват ежемесечно всички ненасрочени дела 
на съответния състав (в това число спрените и делата без движение) и да ги 
докладват на съдията - докладчик и на административния ръководител. 
Доказателства за извършените ежемесечни проверки следва да се съдържат и 
по делото, с подпис и дата на извършилия проверката деловодител.

При проверката на срочните книги на проверяваните състави се 
констатира, че същите не се водят точно, четливо и прецизно. Една част от 
диспозитивите са вписани непълно и често неясно, а друга част - са залепени 
в съответната графа. Проверката по срочната книга на съдия Йорданка 
Ваклева констатира несъответствие в датите на решението, съдържащо се по 
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делото, датата, вписана в графата за връщане на делото в деловодството на 
съда, а в графа „Решение” е вписан само номер, без дата на обявяването му 
/последното установено във всички проверени срочни книги/. 
Съществуващите различия в датите водят до заключение, че решението не е 
обявено на датата, посочена в него, а по-късно, когато делото е върнато в 
деловодството на съда. Тъй като в тези случаи се навеждат съмнения за 
антидатиране при обявяване на съдебните актове и се създават неясноти 
досежно действителната дата на съдебния акт и сроковете за оспорването му, 
то следва подобни отклонения (въпреки, че несъответствие се констатира 
само в срочната книга на този състав) да не се допускат.

По отношение на датата на обявяване на съдебните актове в съдебния 
регистър по чл. 235,ал.5 ГПК, проверяващият екип не успя да извърши 
проверка, тъй като същият не се води съобразно разпоредбата на чл. 50 б 
ПАС. В хода на проверката се установи, че съдебни служители и 
ръководители на служби не са запознати с приетата с изменението през м. 
януари 2014г. разпоредба на чл. 50 б ПАС, регламентираща начина на водене 
на съдебния регистър. От предоставените деловодни разпечатки . по 
проверените дела се установи, че смяната на докладчика /по някои от делата 
- три пъти/, дори в някои случаи постановяване на краен съдебен акт, не са 
отразявани в тях от съдебните служители. Пропуски при въвеждане на 
данните в информационната система на съда, също допринесоха за 
констатираните грешки и наложилите се неколкократни корекции в 
изисканите от ИВСС справки по реда на чл. 59 ЗСВ за нуждите на 
настоящата проверка.

Препоръчително е упълномощени от председателя на СРС с нарочна 
заповед длъжностни лица да извършват периодични проверки на всички 
деловодни книги и регистри, което да се удостоверява с дата и подпис, и за 
резултатите да се докладва на председателя на съда. Административният 
ръководител следва да определи със заповед съдебен служител - 
административният секретар или друг/и, определен/и в заповедта служител/и, 
който да отговаря за правилното водене и съхранение на регистъра на 
съдебните решения по чл. 235,ал.5 ГПК.

Констатираните пропуски и грешки следва да се отстранят и да не се 
допускат в бъдеще.

Беспорно е, че огромният обем от работа, текучество и кадровият 
недостиг на обучени съдебни служители се е отразил върху организацията на 
дейността на отделните служби. Прави впечатление по време на извършената 
проверка, че липсата на съдебен администратор е факт също повлиял върху 
ефективното изпълнение на задълженията и конкретно по отношение на 
контролната функция върху дейността на съдебните служители. Необходимо 
е спешно предприемане на адекватни мерки, предвид огромните пропуски и 
конкретно по отношение на администриране на делата и насрочването им в 
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първото по делото о.с.з., както и при обявяване на съдебните актове в 
законоустановените процесуални срокове.

Би било удачно председателят на СРС да предложи за обсъждане и 
приемане на Общо събрание на гражданските съдии вътрешни времеви 
стандарти при извършване на предварителни проверки по редовността на 
исковите молби след образуването на делата или след изпълнение на 
дадените от съдията - докладчик указания, при постановяване на 
разпорежданията по чл. 131 ГПК и определенията по чл. 140 ГПК, както и 
регламент за своевременно докладване на постъпващите в хода на 
производството по съответното дело молби и други документи от 
деловодител на съдията - докладчик, което да се удостоверява писмено с дата 
и подпис на деловодител върху специален контролен лист. Приемането на 
регламент за движението на образуваните дела, включително начин и срок за 
администриране на текущ доклад по гражданските дела, утвърден със 
заповед на председателя на съда, ще допринесе за недопускане 
неоснователно забавяне на съдебното производство и по-ефективен, в 
интерес на страните съдебен процес.

По отношение на проверените в констативната част стари производства, 
ИВСС обръща внимание на председателя на СРС, че следва да изпълни 
решението по т.7.4 от протокол № 36 от заседанието на Пленума на ВСС, 
проведено на 06.10.2016г., с което Съветът е препоръчал на 
административните ръководители на органите на съдебна власт, съобразно 
правомощият им по чл. 80, чл. 86, чл. 114 и чл. 122 от ЗСВ, да извършат 
проверка на делата, образувани преди 2014г. и при наличие на недовършени 
такива да предприемат организационни мерки за тяхното приключване.

Препоръчително е, с оглед продължителността на производствата по 
тези дела, в това число и делбените производства, обусловена от конкретния 
им предмет и известните затрудненията по движението им, съдът да полага 
допълнителни усилия по дисциплинирането на страните, вещите лица и 
длъжностните лица по призоваването, което ще е мярка за своевременното 
им приключване и превенция срещу евентуални основателни претенции за 
обезщетяване за забавено правосъдие по реда на глава За ЗСВ.

На следващо място, по някои от проверените дела се констатира липса 
на акт за насрочване, вместо който с ръкописна резолюция докладчикът е 
посочил датата на съдебното заседание. С ръкописна резолюция, вместо с 
разпореждане по чл. 131 ГПК и определение по чл. 140 ГПК са давани 
указания без изискуемата форма и съдържание на съдебния акт. Тази 
практика следва да бъде променена, предвид въвеждането на електронното 
правосъдие. Препоръчително е председателят на СРС, съобразно нормата на 
чл. 360а ЗСВ, според която органите на съдебната власт извършват 
удостоверителни изявления, издават актове и извършват всички други 
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предвидени в закона процесуални действия в електронна форма, да издаде 
заповед с точен регламент, чието изпълнение впоследствие да контролира.

По проверените дела, включително и делата, разглеждани по реда на 
бързото производство, съдът само по изключение е посочвал деня, в който 
ще обяви решението си, независимо от дисциплиниращия ефект на нормата, 
с оглед срочното постановяване на съответния съдебен акт. Препоръчително 
е по всички дела да се спазват нормите на чл. 149, ал.2 ГПК и чл. 315,ал.2 
ГПК и съдът да посочва датата, на която ще обяви решението си, а обявената 
дата да се спазва.

С цел подобряване срочността при постановяване на съдебните актове на 
съдиите, разглеждащи граждански дела в СРС, председателят на съда би 
следвало да предприеме необходимите административни мерки за спазване 
от всички съдии на определените в процесуалните закони срокове, които 
според чл. 12, ал.2 ГПК и чл. 210,т.1 ЗСВ са задължителни за тях, както и да 
издаде нарочна заповед, с която на основание чл. 337 ЗСВ да не разрешава 
ползването на платен годишен отпуск преди съответният съдия да изготви 
своите .актове и да върне делата, които са му възложени, а ИВСС ще изиска 
допълнителни справки в тази насока.

Констатациите при извършване на проверката в СРС водят до изводи за 
установени съществени пропуски и недобри практики в управлението на 
съда, от страна на ръководството на най-големия съд в страната, които е 
наложително спешно да бъдат отстранени и променени.

В същото време, отчетената огромна натовареност на гражданските 
съдии обуславя необходимост от предприемане на неотложни, адекватни 
мерки, включително прецизиране на кадровия капацитет, материални 
стимули, законодателни инициативи.

Изложеното до тук безспорно е допринесло за констатираните 
нарушения и слабости и е препятствало ефективното и своевременно 
правораздаване. Бързи и подходящи мерки, които да доведат до намаляване 
на огромната натовареност на съдиите в СРС би подобрило качеството и 
срочността на съдопроизводството.

С оглед правомощията на ИВСС по чл. 58, ал.2 ЗСВ, ще бъдат направени 
и конкретни препоръки, с цел подобряване организация на дейността по 
движение и приключване на гражданските дела, отстраняване на пропуските 
и нарушенията и повишаване на качеството на правораздавателната дейност 
в Софийски районен съд.
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ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ И 
НА ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

ПРЕПОРЪКИ:

I. Съдиите от Софийски районен съд:

1.1. да спазват в бъдеще законово-предвидените срокове по 
движение на делата и да постановяват съдебните актове в срок, 
съобразно чл.235, ал.5 ГПК и чл. 316 ГПК;

1.2. да положат спешно максимални усилия за постановяване на 
всички просрочени съдебни актове и за подобряване на дейността по 
администриране и приключване на разпределените им за разглеждане и 
решаване производства;

1.3. да осъществяват срочното разглеждане на делата, като 
предприемат нужните мерки за приключване на „старите” граждански 
дела, образувани преди 01.01.2014г. и неприключили към момента на 
проверката, в разумни срокове, включително чрез по-инициативни и 
настоятелни действия и използване на предвидените процесуални 
средства за дисциплиниране на страните и на вещите лица;

1.4. на Общото събрание да обсъдят и приемат времеви стандарти 
относно движението на гражданските дела, извън изрично предвидените 
в ГПК процесуални срокове, в интерес на страните в процеса, както и с 
оглед предотвратяване на констатираните забави на 
съдопроизводството в бъдеще. Въз основа на приетото от съдиите 
решение, председателят на съда да издаде нарочна заповед за 
утвърждаване на времевите стандарти и да следи за тяхното 
изпълнение;

II. Председателят на Софийски районен съд:

П.1. да подобри организацията на дейността в съда и в 
изпълнение на правомощията си по чл. 80, ал.1 по ЗСВ, да упражнява 
постоянен контрол върху дейността на служба „Съдебно деловодство”, 
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като следи за отстраняване на констатираните е настоящия акт 
нарушения и пропуски, за спазване изискванията на ГПК и ПАС при 
движение и приключване на делата и при водене на деловодните книги; 
да предприеме необходимите мерки, с цел подобряване работата в съда и 
особено по отношение на изпълнение на задълженията на 
деловодителите ежемесечно да извършват проверка на делата, които не 
са насрочени и да докладват резултата на административния 
ръководител на съда. Всеки заместник- председател да упражнява пряк 
контрол върху работата на съдебната администрация в отделението и 
върху организацията на работа на съдиите в гражданското отделение, 
което ръководи;

IL2. да създаде организация и да контролира:
а/ пълното и точно водене на Регистъра на съдебните решения по 

чл. 235, ал. 5 ЗСВ, според изискванията на чл. 50 б от ПАС;
б/ книгите за открити съдебни заседания и конкретно при 

обявяване на съдебните актове - диспозитив на решението с номер и 
дата, която да съвпада с датата на връщане на делото в деловодството на 
съда, вписана в следваща графа с дата и подпис на съдебен служител;

в/ стриктното въвеждане на всички данни в електронната 
деловодна програма на съда, свързани с образуване, движение и 
приключване на делата и тяхното своевременно актуаризиране;

П.З. да спазва стриктно принципа на случайния подбор по чл. 9 
ЗСВ, чрез електронно разпределение на делата, (а не посредством 
заповеди), между съдиите в трите граждански отделения, като за целта 
предприеме подходящи мерки, включително и промяна на действащите 
вътрешни правила и заповеди;

П.4. съобразно правомощията си по чл. 80 ЗСВ, да организира 
проверка на старите производства, образувани преди 2014г, за 
предприемане на ефективни организационни мерки за тяхното 
приключване, включително и чрез организиране приемането на 
времевите страндарти по т.1.4 и последващо контролиране на тяхното 
спазване;

П.5. да извърши проверка дали е налице трайна фактическа 
невъзможност на съдия Никола Попов да изпълнява задълженията си 
повече от една година, считано от м. юли 2016г. с оглед констатираното 

278



му отсъствие от работа и цялостно неизпълнение на служебните 
задължения и ако такава се констатира, да внесе предложение във ВСС 
за освобождаването му от длъжност, съгласно чл. 165, ал.1 ЗСВ;

П.6. въз основа на фактите и обстоятествата, посочени в 
констативната част от акта и направените по-горе изводи, да 
предприеме всички възможни дисциплиниращи действия спрямо 
проверените съдии, допуснали забава при администриране на делата и 
просрочия при постановяване на съдебните актове, включително и 
обръщане на внимание по чл. 327 ЗСВ на съдия Николай Николов, съдия 
Нели Маринова, съдия Даниела Шанова и съдия Петя Стоянова, е оглед 
предотвратяване на подобни недобри практики в бъдеще, освен ако 
съобразно правомощията си по чл. 80 ЗСВ не прецени конкретно по 
отношение на посочените по-горе съдии и приложи по съответния 
законов ред по-строги дисциплинарни мерки;

П.7. да вземе на основание чл. 80, ал.1, т.2 от ЗСВ спешни 
административни мерки за подобряване работата на съдиите, да създаде 
организация и контролира лично ежемесечно срочността при 
администриране на делата и постановяване на краен съдебен акт на 
съдиите Любка Голакова, Александър Ангелов, Йоана Генжова, Петя 
Стоянова, Методи Шушков, Николай Николов, Нели Маринова, Иванка 
Болгурова, Никола Попов, Йорданка Ваклева, Даниела Шанова, 
Емилиян Лаков, Мария Иванова - Ангелова, Иванка Митева; да издаде 
заповед за определяне на крайни срокове за постановяване на съдебни 
актове, необявени в предвидените в ГПК срокове, която да се връчи на 
всеки съдия срещу подпис. Заместник - председателите и ръководители 
на гражданските отделения да следят за спазване на процесуалните 
срокове при администриране на делата и при обявяване на съдебните 
актове на всички съдии в отделението, като докладват за това 
ежемесечно на председателя на съда и да контролират изпълнение на 
издадените в тази връзка заповеди. В зависимост от резултатите, 
председателят на съда да предприема необходимите решителни мерки, 
съобразно правомощията си по Закона за съдебната власт;

П.8. да изпрати до ИВСС подробни справки по отделно за съдиите 
Любка Голакова, Александър Ангелов, Йоана Генжова, Методи 
Шушков, Николай Николов, Нели Маринова, Иванка Болгурова, 
Никола Попов, Йорданка Ваклева, Даниела Шанова, Емилиян Лаков, 
Мария Иванова - Ангелова, Иванка Митева, както и за съдия Петя
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Стоянова - командирована за срок от една година като преподавател в 
НИП - след връщането й на работа в СРС. Справките да съдържат:

а/ общ брой постановени решения и брой решения в законовия 
срок;

б./ брой постановени просрочени решения - извън 30-дневния 
срок по чл. 235, ал.5 ГПК, с номер на съответното дело, правно 
основание, дата на с.з., в което е обявено за решаване, дата на 
постановяване на решението, забава в дни, месеци и години;

в/ брой постановени просрочени решения - извън двуседмичния 
срок по чл. 316 ГПК, с номер на съответното дело, правно основание, 
дата на с.з., в което е обявено за решаване, дата на постановяване на 
решението, забава в дни, месеци и години;

г./ брой непостановени просрочени решения - след изтичане на 
30-дневния срок по чл. 235, ал.5 ГПК, с номер на съответното дело, 
правно основание, дата на с.з., в което е обявено за решаване, забава в 
дни, месеци и години;

д./ брой непостановени просрочени решения след изтичане на 
двуседмичния срок по чл. 316 ГПК, с номер на съответното дело, правно 
основание, дата на с.з., в което е обявено за решаване, забава в дни, 
месеци и години.

е./ име, длъжност и подпис на изготвилия ги служител, на 
деловодителя и на секретаря на състава, на заместник - председателя и 
ръководител на съответното гражданско отделение и на председателя на 
СРС, с печат на съда.

Справките да се изратят на ИВСС в срок до 31.01.2018г. — за 
периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

П.9. да издаде нарочна заповед, с която на основание чл. 337 ЗСВ 
да не разрешава ползването на платен годишен отпуск преди 
съответният съдия да изготви всички свои актове и да върне в 
деловодството делата, които са му възложени, да регламентира 
условията при получаване на целеви парични награди (допълнителни 
средства за материално стимулиране, ако такива са предвидени по 
съответния ред) на всеки магистрат и съдебен служител в СРС, като ги 
обвърже с конкретните, индивидуално постигнати резултати през 
съответната година, както и да осъществява контрол по изпълнението й;

11.10. да упражни правомощието си по чл. 80, ал. 1, т. 3 от ЗСВ и 
да свика Общо събрание на съдиите от трите граждански отделения, 
както и на съдебните служители, на което да ги запознае с 
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констатациите, да се анализират изводите и да се обсъди предприемането 
на мерки за изпълнение на препоръките по настоящия Акт.

Срок за изпълнение на препоръките:
На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям срок до 

два месеца (от получаване на настоящия акт) за изпълнение на препоръките, 
с изключение на препоръките, за които съобразно закона срокът е постоянен.

Настоящият акт да се изпрати на председателя на Софийски районен 
съд, който в едноседмичен срок от получаването му да запознае с него 
съдиите и съдебните служители и да уведоми писмено главния инспектор на 
ИВСС за изпълнението на задължението си, като изпрати и списък с дата и 
подпис на всеки от проверяваните съдии.

В едноседмичен срок от изтичане на срока за изпълнение на 
препоръките, на основание чл. 58, ал.2, във вр. с ал.4 ЗСВ, председателят на 
СРС следва да уведоми писмено главния инспектор на Инспектората към 
ВСС за предприетите мерки в изпълнение на препоръките.

След като актът стане окончателен, по отношение на съдиите Любка 
Голакова, Александър Ангелов, Йоана Генжова, Методи Шушков, Иванка 
Болгурова, Йорданка Ваклева, Никола Попов, Емилиян Лаков, Мария 
Иванова - Ангелова и Иванка Митева (доколкото не настъпят промени по 
предвидения в закона ред, които ще се отразят в окончателния акт за 
резултатите от извършената проверка по сигнал), ИВСС ще обсъди 
необходимостта от ангажиране на дисциплинарната им отговорност, 
съобразно чл. 5 и следващите от Вътрешните правила за реда, по който 
Инспекторатът към ВСС отправя предложение за образуване на 
дисциплинарно производство.

При евентуално постъпила в срока за възражение по акта писмена 
информация, от която безспорно е видно, че в периода след 10.01.2017г. са 
постановени всички просрочени съдебни решения от посочените по-горе 
съдии от I ГО и II ГО на СРС, то това обстоятелство би било съобразено 
ведно с останалите факти и обстоятелства, установени с акта и би могло да се 
отрази в предложенията за образуване на дисциплинарни производства до 
наказващия орган по чл. 311, т.1 ЗСВ или чл. 311, т.2 ЗСВ /съгласно чл.7, 
ал.1 от Вътрешните правила за реда, по който Инспекторатът към ВСС 
отправя предложение за образуване на дисциплинарно производство/ или за 
предприемане на дисциплинираща мярка от органа по чл. 311, т.1 ЗСВ.

След изтичане на срока по чл. 58, ал. 3, изр. 2-ро ЗСВ - при липса на 
постъпили възражения, а при постъпили такива - след произнасянето на
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главния инспектор на ИВСС, актът ведно с възраженията и решенията по тях 
на главния инспектор да се изпратят на електронен носител на председателя 
на Софийски градски съд и на Висшия съдебен съвет.

След като актът за резултатите от проверката стане окончателен, 
подателите на сигнала адвокат Ралица Негенцова - Председател на Висшия 
адвокатски съвет и адвокат Петър Китанов - Председател на Софийска 
адвокатска колегия да бъдат уведомени писмено.

ИНСПЕКТОР:
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