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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, приетата годишна 
прогама на ИВСС за 2017 г. и Заповед № ТП - 01 - 12/ 29.09.2017 г. на 
главния инспектор на Инспектората към ВСС се извърши тематична 
проверка по приложението на чл. 9 от Закона за съдебната власт в Софийския 
районен съд/СРС/.

Проверяващ екип:
Инспектор: Юрий Кръстев
Експерти: Румен Кабуров и Диляна Стоянова.

Обхват на проверката - приложението на чл.9 от ЗСВ в Софийския 
районен съд за периода 01.01.2015г . - 31.12.2016 г.

Цел на проверката: обобщаване и анализиране на проблемите, 
произтичащи от прилагането на принципа на случайния подбор чрез 
електронно разпределение на делата; анализиране и обобщаване на случаите, 
в които се налага отклонение от прилагането му; спазен ли е принципа при 
извършеното разпределение за определяне на съдия-докладчик по конкретни 
дела; постигнати ли са целите, определени в Единната методика по 
приложението на принципа за случайно разпределение на делата за 
установяване ефективно приложение на принципа на случайния подбор и 
невъзможността за манипулиране, гарантиране документираност и 
прозрачност при разпределение на делата, отчитане особеностите на 
отделните видове дела и равномерност при разпределението им.

Метод на проверката: анализ на:
1. Съответствието между утвърдените от председателя на съда 

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата и Единната 
методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата 
в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и 
специализираните съдилища (приета с Решение на ВСС съгласно Протокол 
№ 57/04.12.2014 г., изменена и актуализирана с Решение на ВСС съгласно 
Протокол № 13/19.03.2015 г.; изменена с решение на СК на ВСС по Протокол 
№ 1/10.01.2017 г.);

2. Заповедите, издадени от председателя на СРС за определяне на 
лицата, които извършват разпределението на делата;

3. Заповедите, издадени от председателя на СРС или от 
оправомощените от него лица, за включване, изключване и спиране от 
разпределение на съдии и определяне на процентната натовареност на всеки 
съдия /при разпределение на делата/;
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4. Проверка за съответствие между утвърдените Вътрешни правила за 
случайно разпределение на делата в СРС, издадените заповеди и 
извършеното разпределение на делата;

5. Бяха използвани и резултатите от акт за извършена контролна 
проверка по заповед № КП-01-1 / 05.08.2016 г. на Главния инспектор на 
ивсс.

Констатации:
През проверявания период Административен ръководител - 

председател е съдия Методи Лалов, назначен с решение на ВСС по протокол 
№ 50/22.11.2012 г., встъпил в длъжност от 27.11.2012 г.

В изпълнение на чл.9 от ЗСВ са утвърдени Вътрешни правила за 
случайно разпределение на делата в СГС, приети на Общо събрание на 
01.11.2016 г., подписани от председателят на съда Методи Лалов, съгласно 
които разпределението на делата се извършва на принципа на случайния 
подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на 
постъпването им, както и при спазване на правилата, установени в чл. 35 и 
чл. 82, ал. 6 от Правилника за администрацията в съдилищата и Единната 
методика по приложение на принципа за случайно разпределение на делата в 
районните, окръжните, административните, военните, апелативните и 
специализираните съдилища, приета с Решение на ВСС по протокол № 
57/04.12.2014 г. изм. с Решение на ВСС по протокол № 13/19.03.2015 г.

До приемането на горецитираните Правила за разпределение на делата 
в СРС разпределението на делата в съда в периода 01.01.2015 г. - 21.12.2016 
г. се е извършвало с отделни заповеди на председателя на съда. Правилата за 
случайно разпределение на делата са приети на Общо събрание на съда на 
01.11.2016 г. след извършената контролна проверка по заповед № КП-01 -1 / 
05.08.2016 г. на Главния инспектор на ИВСС, а е трябвало да бъдат приети 
непосредствено след приемането на Единната методика от ВСС посочена 
по-горе.

Разпределението на делата се извършва чрез Централизираната 
система за разпределение на дела (ЦСРД) в изпълнение на Решение на 
Комисия „ПКИТС“ на ВСС, по т. 10.1 от 29.09.2015 г., а преди това се е 
използвала системата Law Choice също предоставена от ВСС.

За нуждите на прилагане на принципа на случайния подбор в ЦСРД 
се създават групи дела, като се съобразява тяхната тежест и специфика.

Въвеждането на началната информация относно групите дела, 
докладчиците, натовареността на съдиите, на председателя и заместник- 
председателите на съда се определя със заповед на председателя на съда.
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Въведените в ЦСРД към 01.10.2015 г. групи дела, разглеждани в 
наказателното отделение и в гражданските отделения са посочени в 
Приложение № 1 към Заповед № АС-181/30.09.2015 г. на председателя на 
съда. Промяна в съществуващите групи дела, както и създаване на нови 
групи може да се извърши със заповед на председателя на съда. Със заповед 
на председателя на съда тази дейност може да бъде възложена и на 
заместник-председателите на съда.

Техническата дейност по въвеждане на групите дела, съдийските 
профили, натовареност, период на изравняване, както и измененията им се 
извършва от съдебни служители, действащи като администратори на ЦСРД в 
съда и определени със заповед на председателя на съда.

Заместник-председателите на съда образуват делата като ги разделят 
по материя, разглеждана в съответното отделение, определят групата от дела, 
в която трябва да бъде разпределено делото чрез ЦСРД, поставят 
статистическия шифър и групата натовареност съобразно Правилата за 
оценка на натовареността на съдиите. Със заповед на председателя на съда 
при необходимост тази дейност може да бъде възложена и на съдии от 
съответните отделения.

Заместник-председателите на съда се подпомагат от съдебни 
служители при техническата дейност по въвеждане на делата в ЦСРД и 
разпределянето им. Тези служители се определят със заповед на 
председателя на съда, като получават достъп до ЦСРД чрез името си, парола 
и електронен подпис.

Когато на съдия при встъпването му в длъжност, при завръщането му 
на работа след продължително отсъствие или при командироване се възложи 
председателстването на новооткрит съдебен състав разпределението на дела 
на този съдия започва с въвеждане на следните данни: натоварване 100 % и 
брой дела във всяка „група на разпределение“ - средна стойност от броя на 
разпределените до момента дела от съответната група на съдиите с 
натоварване 100 %. Със заповед на председателя може да бъдат определяни и 
други изходни данни (по-висок процент натоварване за определен период 
или средна стойност на делата) с цел постигане на справедливо натоварване 
на съдиите.

Когато на съдия при встъпването му в длъжност, при завръщането му 
на работа след продължително отсъствие или при командироване се възложи 
председателстването на съществуващ съдебен състав, разпределението на 
дела на този съдия започва след въвеждане на следните данни: за натоварване 
100 % и брой дела във всяка „група на разпределение“ - броят на делата, 
разпределени на предходния титуляр на съдебния състав. В случаите, когато 
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съществуващият съдебен състав е бил продължително време без титуляр се 
прилага предходния абзац.

При разпределение на делата се въвежда входящия номер на 
документа, въз основа на който се образува, групата дело, статистически 
шифър и група натовареност и се избира опция „автоматичен“ избор между 
всички съдии в съответното отделение. В случаите, когато съдия следва да 
бъде изключен от участие в случайното разпределение изрично се посочва 
причината за това.

Делата се разпределят без участие на определени съдии при отвод на 
съдията докладчик и при отмяна/обезсилване на съдебен акт и връщане на 
делото за разглеждане от друг състав на съда (в случай, че няма промяна в 
титуляра на състава, както и в други случаи, определени с мотивирана 
писмена заповед на председателя на съда, в която са посочени срокът и 
причините, които налагат изключването на определени съдии. Заповедта се 
огласява във вътрешната компютърна мрежа на съда.

Разпределение на дела чрез опция „ръчен“ избор се прилага само в 
определените в тези случаи, когато делото следва да се разпредели на 
определен съдия, както следва:

В гражданските отделения

При постъпване на искова молба за установяване на вземане по чл. 422 
ГПК делото се разпределя на съдията, издал заповедта за изпълнение срещу 
ответника. В случай, че заповедта за изпълнение е издадена до 31.12.2013 г. 
от 80, 84, 86, 89, 91 и 117 състави на Трето гражданско отделение, както и от 
съдия от друг съд, делото се разпределя между съдиите в Първо и Второ 
гражданско отделение, както и съдиите от Трето гражданско отделение, 
разглеждащи дела от групите, определени за Първо и Второ гражданско 
отделение.

Във всички случаи, при които след прекратяване на производството по 
гражданско дело и изпращане на делото по подсъдност на друг съд 
съответния по-горен съд е постановил на основание чл.122- 123 ГПК, че 
спорът е подсъден на СРС, делото се образува под нов номер, като се 
разпределя на първоначалния съдебен състав;

При разделяне на производството по обективно и субективно 
съединени искове се разпределя на първоначално определения докладчик. 
Не се образуват под нов номер и не се разпределят чрез ЦСРД дела, а 
разглеждането им продължава под същия номер и от първоначално 
определения съдия/състав, в следните случаи: 
след отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по делото;
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когато производството по изпратено в СРС от друг съд дело бъде прекратено 
като преждевременно образувано и върнато на изпратилия го съд, при 
повторното му постъпване в СРС;
когато спор за подсъдност е повдигнат от състав на СРС и съответният по- 
горен съд е постановил, че спорът е подсъден на СРС.

В наказателно отделение

При прекратяване на съдебно производство и връщане на делото на 
прокурора, новообразуваното дело при последващото му внасяне в съда, се 
разпределя на първоначално определения състав/съдия докладчик;
След отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по дело на 
основание подсъдност, новообразуваното дело, както и това върнато след 
произнасяне по повдигнат спор за подсъдност, се разпределя на 
първоначално определения състав/съдия докладчик.

Когато делото се връща поради неправилно администриране за 
изпълнение на процедурата по администриране, не се образува ново дело, а 
делото се докладва на съдията докладчик за изпълнение на процедурата;

По искания за групиране на наказания, реабилитация или решаване на 
въпроси от компетентността на СРС въз основа на Закон за амнистия, делото 
се разпределя на състава, постановил влезлия в сила съдебен акт, 
обосноваващ подсъдността на делото на СРС;

По искания по реда на Закон за електронните съобщения делата се 
разпределят чрез опция „ръчен избор” на определен съдия, дежурен за 
съответния ден от седмицата, измежду съдиите, оправомощени със заповед 
на председателя на СРС по реда на чл. 251 г, ал. 1 ЗЕС.

В случай, че първоначално определеният съдия вече не е съдия в 
наказателно отделение на СРС, по делата, по които следва да се произнесе 
съдията докладчик, на който е било разпределено делото, новообразуваното 
дело се разпределя на титуляра на първоначалния съдебен състав. В случаите 
на връщане поради неправилно администриране делото се докладва на 
съдията, определен за титуляр на състава.

Разпределените дела на съществуващ състав, при спазване на чл. 9 от 
ЗСВ, не се преразпределят и разглеждането им продължава от съдията, на 
когото е възложено председателстването на състава, останал без титуляр. 
Съдиите от Наказателното отделение продължават разглеждането на делата, 
разпределени на съответния състав, на които не е даден ход на съдебното 
следствие, освен ако в заповед на председателя на съда не е посочено друго. 
Групите дела, разглеждани от дежурните съдии са посочени в Приложение № 
2 към правилата.
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Дежурните съдии се определят от заместник-председателите и 
ръководители на отделения с разпореждане, с което се изготвя график на 
дежурството.

Разпределението на делата се извършва чрез използване на опция в 
ЦСРД „дежурство“, като се прави избор между съдиите, които са включени в 
графика за дежурство.

Графикът се изготвя за период не по-малък от 3 месеца, като се спазва 
принцип за равномерно и последователно участие на съдиите в 
групите за дежурство.

Промяна в графика на седмичните дежурства може да се допусне по 
изключение по писмена молба на съдия, подадена най-късно в четвъртия ден 
на седмицата, предхождаща тази, в която е дежурството. Промяната следва 
да касае пълната работна седмица, в която се провежда дежурството. В 
молбата следва да е посочено името на съдията, с който се извършва 
замяната, както и да е положен подпис от него, удостоверяващ съгласието му.

В случаите, когато съдия отсъства, поради обстоятелства, които не са 
могли да бъдат предвидени, заместник-председателят и ръководител на 
съответното отделение определя друг съдия, който да се включи в 
дежурството. При невъзможност да бъде определен друг съдия 
разпределението на делата се извършва между другите съдии, включени в 
групата за дежурство, освен ако броят им е по-малък от двама. В този случай 
се определя друг съдия.

При отсъствие на съдия не се спира разпределението на дела, освен с 
мотивирана заповед на председателя на съда.

Делата по ЗЗДН, по чл. 130, ал. 3 от СК и по исковете за издръжки се 
разпределят между присъстващите съдии от Трето гражданско отделение, 
разглеждащи молби, искове и жалби по СК, ЗЗДН, ЗЗДт, ЗН, ЗГР, чл. 29 от 
ГПК и по част VI от ТПК.

Повторно разпределение (преразпределяне) на делото се допуска при 
отвод на съдията докладчик и в случаите или при наличието на други 
обективни причини.
При повторно разпределение на делото заместник-председателите на съда 
издават разпореждане, в което се излагат мотиви относно причините за това.

При допусната грешка при работа с ЦСРД съдебният служител, 
извършващ техническата част на разпределението, уведомява незабавно 
съответния заместник-председател на съда за получаване на указания за 
нейното отстраняване.

При отстраняване на грешките в ЦСРД се въвежда причината за 
корекцията, както и се генерира Протокол за техническа грешка.
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Информация относно допуснатата грешка, служителят, допуснал 
грешката и предприетите действия по отстраняването й се отразяват в 
специален регистър.

При погрешно определени група от дела, в която трябва да бъде 
разпределено делото чрез ЦСРД, статистически шифър или група 
натовареност, съответното дело не се преразпределя, освен ако не се касае за 
наказателно дело, разпределено на граждански състав и обратното, както и за 
дела, разглеждани от съдиите от Трето гражданско отделение, разглеждащи 
молби, искове и жалби по СК, 33ДН, 33Дт, ЗН, ЗГР, чл. 29 Г11К и по част VI 
от ГПК.

Заместник-председател на съда издава разпореждане за извършване на 
корекция в ЦСРД на групата от дела, в която трябва да бъде разпределено 
делото чрез ЦСРД, статистическия шифър или групата натовареност, която 
корекция се извършва от съдебните служители, извършващи техническата 
дейност по въвеждане на делата в ЦСРД и разпределянето им.

Протоколът за разпределение на всяко дело, генериран от ЦСРД се 
разпечатва и подписва от лицето, което е извършило разпределението и се 
прилага към делото.

След приключване на разпределението за деня се генерира дневен 
отчет от ЦСРД, който се разпечатва и подписва от лицата, извършвали 
разпределението. Дневните отчети се съхраняват и на електронен носител. 
Месечните отчети се публикуват на служебната уеб страница на съда и са 
достъпни за всички съдии.

След приключване на всяка календарна година дневните отчети и 
регистъра за грешки при работа с ЦСРД се предават на служба „Архив“ за 
съхранение от началника на отдел „Информация“.

Нулирането на системата за разпределение на дела и определяне на 
период за изравняване се определя със заповед на председателя на съда и при 
спазване на указанията на ВСС за това.

Издадени са и заповеди, от председателя на СРС за включване, 
изключване, спиране разпределението на дела и определяне на процентната 
натовареност на съдиите както и за служители извършващи техническата 
дейност по разпределението на делата на принципа на случайния избор както 
следва:

Със Заповед № АС-87/30.03.2009 г. е разпоредено нулирането на 
статистическите данни за разпределени дела за минал период. В случаите, 
когато съдебен състав е бил без титулярен съдия за продължителен период от 
време и впоследствие бъде зает, натоварването при разпределението на 
делата да се увеличава поетапно. Във всички случаи, когато съдия отсъства 
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за срок, по-дълъг от 3 работни дни да се уведомява ръководителя на 
съответното отделение за съобразяване с разпределението на делата.

Със Заповед № АС-203/24.08.2009 г. се определят правила за 
разпределение на делата по искови молби по чл. 422 от ГПК във вр. с. чл. 
410 или чл. 417 от ГПК.

Със Заповед № АС-246/27.10.2010 г. е разпоредено, когато при спор за 
подсъдност по граждански дела делото е върнато за разглеждане в СРС то да 
се образува под нов номер.

Със Заповед № АС- 26/05 .02.2013 г. на основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от 
Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 46, ал. 2 от Правилника за 
администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 
апелативните съдилища и с оглед изключително големия обем от дела в 
Софийски районен съд, и предвид задължението на заместник - 
председателите и ръководители на отделения да разглеждат дела и да 
участват в съдебни заседания, както и поради възложените им 
организационни функции и такива по изразяване на становища във връзка с 
дейността на съдиите от ръководените от тях отделения, които в значителна 
степен ангажират работното им време е възложено на А      И       - 
мл.специалист, Ж     П         - съд.деловодител - компютърна обработка 
на данни, В    Г         - съд.деловодител - компютърна обработка на 
данни, Е   И      - съд.секретар, Д        К       - съд.секретар, 
А        М        - съд.секретар, С         Х       - съд.секретар и 
К      Ж        - адм.секретар, да извършват техническата дейност по 
определяне на съдия докладчик на принципа на случайния подбор, съобразно 
поредността на постъпването им, чрез действащата в съда система за 
електронно разпределение на делата LowChoice - разработена и предоставена 
от Висшия съдебен съвет, след образуване на делото от съответния 
заместник- председател и ръководител на отделение.

При допусната грешка при работата със системата за разпределение на 
дела съдебният служител е задължен да докладва на съответния заместник - 
председател и ръководител на отделение за получаване на указания за начина 
на нейното отстраняване.

Със Заповед № АС- 21/13 .02.2014 г. е допълнена Заповед № АС- 
26/05 .02.2013 г. като е възложено на С     В        и Г        Д        
да извършват техническата дейност по определяне на съдия докладчик на 
принципа на случайния подбор, съобразно поредността на постъпването им, 
чрез действащата в съда система за електронно разпределение на делата 
LowChoice - разработена и предоставена от Висшия съдебен съвет, след 
образуване на делото от съответния заместник- председател и ръководител на 
отделение.
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Със Заповед № АС-111/08.05.2014 г. е разрешен отпуск за отглеждане 
на дете считано от 26.04.2013 г. до 01.06.2014 г. на съдия Гюляй Кокоева.

Със Заповед № АС- 178/29 .09.2015 г. на основание чл. 80, ал. I, т. I от 
Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 35, ал. 4 от Правилника за 
администрацията съдилища и с оглед предстоящото въвеждане от Висшия 
съдебен съвет на нова централизирана програма за случайно разпределение 
на делата, както и предвид изключително големия обем от дела в Софийския 
районен съд. и предвид задължението на заместник-председателите и 
ръководители на отделения да разглеждат дела и да участват в съдебни 
заседания, възложените им организационни функции и такива по изразяване 
на становища във връзка с дейността на съдиите от ръководените от тях 
отделения, които в значителна степен ангажират работното им време е 
възложено на Е   И      - съдебен секретар, Д        К       - съдебен 
секретар, К      Ж        - административен секретар, В    Г         - 
съдебен деловодител - компютърна обработка на данни, С     В        - 
съдебен деловодител, Г        Д        - съдебен деловодител, да 
извършват техническата дейност по определяне на съдия докладчик на 
принципа на случайния подбор, съобразно поредността на постъпването на 
делата, чрез действащата в съда централизирана система за електронно 
разпределение на делата - разработена и предоставена от Висшия съдебен 
съвет, след образуване на делото от съответния заместник-председател и 
ръководител на отделение. При допусната грешка при работата със системата 
за разпределение на дела съдебният служител се задължава да докладва 
незабавно на съответния заместник-председател и ръководител на отделение 
за получаване на указания за начина на нейното отстраняване. Грешките да 
се отразяват в нарочен регистър (книга, прошнурована, прономерована и 
подпечатана), в който да се посочват служителят допуснал грешката, нейният 
вид. мерките за отстраняването й, като се полагат подписи от съдебния 
служител и заместник- председател и ръководител на отделение.

Със Заповед № АС-17/04.02.2015 г. е разпоредено считано от 
09.02.2015 година, съдия Иван Диянов Мичев да поеме председателството на 
129 състав при Наказателно отделение на Софийски районен съд, като 
ръководителят на Наказателно отделение при Софийски районен съд да 
възстанови разпределянето на нови дела на 129 състав, като в графа 
„натовареност" за съответния индекс заложи „100 %”, а в графа „дела” зададе 
цифра представляваща средна стойност от броя на делата за съответния 
индекс на останалите съдии със „100 %” натовареност, на 131 състав, 
председателстван от съдия Полина Тодорова Величкова да се разпределят 
нови дела по всички индекси, като ръководителят на Наказателно отделение 
при Софийски районен съд да заложи в графа „натовареност” за съответния 
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индекс заложи 100 %, а в графа „дела" зададе цифра представляваща средна 
стойност от броя на делата за съответния индекс на останалите съдии със 
„ 100 %” натовареност.

Със Заповед № АС-26/23.02.2015 г. е възложено на съдия Даниела 
Попова от Трето гражданско отделение при Софийския районен съд, да 
разпределя и образува постъпващите дела в Трето гражданско отделение на 
Софийски районен съд за периода от 26.02.2015 година до 27.02.2015 година, 
включително.

Със Заповед № АС-48/24.03.2015 г. считано от 25.03.2015 година е 
разпоредено съдия Полина Величкова да поеме председателстването на 15 
състав при Наказателно отделение на Софийския районен съд, като 
разглежда всички дела, разпределени до момента на 131 състав, а 
ръководителят на Наказателно отделение да спре 
разпределението на нови дела на 131 състав до определянето на 
нов титуляр на състава.

Със Заповед № АС-51/31.03.2015 г. считано от 25.03.2015 година 
считано от 31.03.2015 г. делата по чл.159а от НПК да се разглеждат от 
съдиите, включени в едноседмичните дежурства в Наказателно отделение. 
Със Заповед № АС-53/02.04.2015 г. е разпоредено за периода от 03.04.2015 г. 
до 17.04.2015 г. включително, да бъде зададена натовареност 50 % на 118 
състав, на съдия Райна Мартинова в системата за разпределение на дела. 
След 17.04.2015 г. да бъде възстановена натовареността за съдия Мартинова 
в системата за разпределение на делата, като в графа „натовареност” за 
съответния индекс се заложи „100 %”, а в графа „дела”, се зададе цифра 
представляваща средна стойност от броя на делата за съответния индекс на 
останалите съдии със „100 %” натовареност.

Със Заповед № АС-54/02.04.2015 г. е разпоредено за периода от 
03.04.2015 г. до 27.04.2015 г. включително, да бъде зададена натовареност 
50% на 65 състав, на съдия Силвана Гълъбова в системата за разпределение 
на дела. След 27.04.2015 г. да бъде възстановена натовареността за съдия 
Гълъбова в системата за разпределение на делата, като в графа 
„натовареност” за,съответния индекс се заложи „100 %”, а в графа „дела”, се 
зададе цифра представляваща средна стойност от броя на делата за 
съответния индекс на останалите съдии със „100 %” натовареност.

Със Заповед № АС-70/20.04.2015 г. считано от 20.04.2015 г. е 
разпоредено съдия Веселина Иванова Няголова да поеме 
председателстването на 131 състав при Наказателно отделение на Софийския 
районен съд, като разглежда всички дела, по които съдия Полина Величкова 
не е дала ход на съдебното следствие, като ръководителят на Наказателно 
отделение при Софийския районен съд да възстанови разпределянето на нови 

11



дела на 131 състав, като в графа „натовареност” за съответния индекс заложи 
„100 %”, а в графа „дела”, зададе цифра представляваща средна стойност от 
броя на делата за съответния индекс на останалите съдии със „100 %” 
натовареност.

Със Заповед № АС-74/28.04.2015 г. е разпоредено съдиите на 82, 85, 88, 
90 и 128 състави, на които е възложено разглеждането на дела от 
компетентността на Първо гражданско отделение, да бъдат включени в 
графика на седмичните дежурства, за произнасяне по искания за обезпечения 
на бъдещи искове и за произнасяне по искания за разкриване на банкови 
тайни, а съдиите на 81, 87 и 113 състави, на които е възложено разглеждането 
на дела от компетентността на Второ гражданско отделение, да бъдат 
включени в графика на седмичните дежурства, за произнасяне по искания за 
съдебно сътрудничество /съдебни поръчки/ и искания за разкриване на 
банкови тайни.

Със Заповед № АС-80/11.05.2015 г. считано от 11.05.2015 г. е 
разпоредено съдия Ивиана Димчева Йорданова - Наумова да поеме 
председателстването на 132 състав при Наказателно отделение на Софийския 
районен съд, като ръководителят на Наказателно отделение при Софийския 
районен съд да възстанови разпределянето на нови дела на 132 състав, като в 
графа „натовареност” за съответния индекс заложи „100 %", а в графа „дела”, 
зададе: цифра представляваща средна стойност от броя на делата за 
съответния индекс на останалите съдии със „100 %" натовареност.

Със Заповед № АС-82/11.05.2015 г. е възложено на съдия Цветелина 
Кържева от Трето гражданско отделение при Софийския районен съд, да 
разпределя и образува постъпващите дела в Трето гражданско отделение на 
Софийския районен съд за периода от 18.05.2015 г. до 22.05.2015 г. 
включително.

Със Заповед № АС-86/19.05.2015 г. е разпоредено ръководителят на 
Наказателно отделение да спре разпределението на нови дела на 8 състав, 
считано от 20.05.2015 г. до завръщането на титуляра на състава, реел, до 
определянето на нов титуляр на съответния състав.

Със Заповед № АС-93/04.06.2015 г. е разпоредено ръководителят на 
Второ гражданско отделение при Софийския районен 
съд да спре разпределението на нови дела на 53 състав, считано от 
05.06.2015г.,с изключение на: производствата по реда на чл.422 ГПК, които 
следва да бъдат образувани и разпределени на 53 състав съобразно Заповед 
№ АС-203/24.08.2009 г. на председателя на СРС, на производствата по дела 
за изпълнение на съдебни поръчки, образувани съгласно чл.117 ПАС по 
делегация от българските-съдилища и на производства, образувани по искане 
за разкриване на банкова тайна по реда на чл.76, ал.1, т.2, б “б“ ПАС 
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/последните включени в графика за дежурства на съставите от отделението/ 
като е възложено на ръководителя на Второ гражданско отделение да 
извършва ежемесечна проверка на висящите дела възложени за разглеждане 
от съдия Гергана Недева и при преценка за необходимост от възобновяване, 
разпределението на дела на 53 състав да докладва на Председателя на съда.

Със Заповед № АС-94/12.06.2015 г. е възложено на съдия Цветелина 
Кържева от Трето гражданско отделение при Софийския районен съд, да 
разпределя и образува постъпващите дела в Трето гражданско отделение на 
Софийския районен съд за периода от 18.06.2015 г. до 19.06.2015 г. 
включително.

Със Заповед № АС-98/15.06.2015 г. е разпоредено молбите за 
обезпечаване на доказателства, исковите молби, в които са обективирани 
молби за обезпечаване на иска и искови молби, в които са предявени искове, 
подлежащи на разглеждане по реда на глава XXV от ТПК - „Бързо 
производство”, да се разпределят между всички съдии от отделението, които 
не ползват редовния си платен годишен отпуск, в това число и на тези съдии, 
включени в графика за седмичните дежурства за произнасяне по молби за 
обезпечаване на бъдещи искове. Исковите производства по чл. 422 ГПК, в 
това число и тези, в които са обективирани молби за обезпечаване на иска да 
се разпределят съобразно Заповед № АС - 203/24.08.2009 г. на Председателя 
на СРС. Задължен е главния специалист „Човешки ресурси", а през периода 
на неговото отсъствие административния секретар, да предоставя на 
ръководителя на отделението в последния работен ден на всяка седмица за 
периода от 06.07.2015 год. до 18.09.2015 год. списък на съдиите от 
отделението, които ползват редовния си платен годишен отпуск през 
следващата седмица. При ползването на платен годишен отпуск от съдии от 
отделението, произнасянето по неотложни искания, а именно - молби за 
издаване на преписи от съдебни актове, молби за издаване на удостоверения, 
молби за издаване на изпълнителни листове, изготвяне на изпълнителни 
листове и обезпечителни заповеди, чието издаване е вече постановено, 
администриране на книжа по бързи производства и администриране на 
вписване на искови молби и съдебни актове /вписване на искови молби, 
молби за изменение на иска и определения за прекратяване на производства, 
по които е вписана искова молба, както и на обезпечителни заповеди за 
налагане на възбрана върху недвижим имот и на определения за отмяна на 
наложената възбрана/, по молби за отмяна на обезпечения и връщане на 
гаранция, по искания за спиране на изпълнението по чл. 420 ГПК и по молби 
за обезпечение на предявен иск, производството по които е висящо, да се 
извършва по график за заместване.
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Със Заповед № АС-100/18.06.2015 г. е разпоредено считано от 
22.06.2015 година ръководителят на Наказателно отделение при Софийския 
районен съд, да възобнови разпределението на нови дела на 8 състав, като в 
графа „натовареност” за съответния индекс се заложи „100 %”, а в графа 
„дела”, се зададе цифра представляваща средна стойност от броя на делата за 
съответния индекс на останалите съдии със „100 %” натовареност.

Със Заповед № АС-101/15.06.2015 г. е разпоредено за периода от 
22.06.2015 г. до 31.07.2015 г. включително, да бъде зададена натовареност 50 
% на състава на съдия Силвана Гълъбова в системата за разпределение на 
дела, като след 31.07.2015 г. да бъде възстановена натовареността за съдия 
Гълъбова в системата за разпределение на дела, като в графа „натовареност" 
за съответния индекс се заложи „100 %", а в графа „дела”, се зададе цифра 
представляваща средна стойност от броя на делата за съответния индекс на 
останалите съдии със „100 %” натовареност.

Със Заповед № АС-104/29.06.2015 г. е разпоредено считано от 
30.06.2015 година съдия Румена Пенева Георгиева да поеме 
председателстването на 133 състав при Наказателно отделение на Софийския 
районен съд, като ръководителят на Наказателно отделение, да възобнови 
разпределението на нови дела на 133 състав, като в графа „натовареност" за 
съответния индекс се заложи „100 %”, а в графа „дела”, се зададе цифра 
представляваща средна стойност от броя на делата за съответния индекс на 
останалите съдии със „100 %” натовареност. Считано от 30.06.2015 г. съдия 
Владислава Величкова Ангелова да поеме председателстването на 134 състав 
при Наказателно отделение на: Софийския районен съд, като ръководителят 
на Наказателно отделение, да заложи в графа „натовареност” за съответния 
индекс „100 а в графа „дела”, зададе цифра представляваща средна стойност 
от броя на делата за съответния индекс на останалите съдии със „100 %” 
натовареност. Считано от 30.06.2015 г. съдия Танка Петрова Цонева да поеме 
председателстването на 135 състав при Наказателно отделение на Софийския 
районен съд, като ръководителят на Наказателно отделение, да заложи в 
графа „натовареност" за съответния индекс „100 %”, а в графа „дела”, зададе 
цифра представляваща средна стойност от броя на делата за съответния 
индекс на останалите съдии със „100 %” натовареност.

Със Заповед № АС-105/01.07.2015 г. е разпоредено ръководителят на 
Второ гражданско отделение при Софийския районен съд да спре 
разпределянето на нови дела на 59 състав, с изключение на: производствата 
по реда на чл.422 ГПК, които следва да бъдат образувани и разпределени на 
59 състав съобразно Заповед № АС- 203/24.08.2009 г. на председателя на 
СРС, на производствата по дела за изпълнение на съдебни поръчки, 
образувани съгласно чл.117 ПАС по делегация от българските съдилища и на 
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производства образувани по искане за разкриване на банкова тайна по реда 
на Чл.76, ал.1, т.2, б “б“ ПАС /последните включени в графика за дежурства 
на съставите от отделението/. Възложено е на съдия Даяна Калинова 
Топалова в периода 01.07.2015 г. до 15.07.2015 г. включително, да поеме 
разглеждането на висящите заповедни дела, изброени в приложението, 
неразделна част от настоящата заповед, разпределени на 59 състав. 
Възложено е на ръководителя на Второ гражданско отделение да извършва 
ежемесечна проверка на висящите дела на състава във връзка с изложените в 
подадената докладна обстоятелства и при преценка за необходимост от 
възобновяване разпределението на дела на 59 състав да докладва на 
председателя на съда.

Със Заповед № АС-106/01.07.2015 г. е разпоредено ръководителят на 
Второ гражданско отделение при Софийския районен съд да спре 
разпределянето на нови дела на 72 състав, считано от 02.07.2015 година до 
определянето на нов титуляр на състава.

Със Заповед № АС-110/02.07.2015 г. е разпоредено считано от 
06.07.2015 г. съдия Атанас Атанасов Додов да поеме председателстването на 
27 състав при Първо гражданско отделение на Софийския районен съд, като 
ръководителят на Първо гражданско отделение в програмата за 
разпределение на делата на случаен принцип да заложи 100% натовареност 
на 27 състав, като в графа „натовареност" за съответния индекс се заложи 
„100 %”, а в графа „дела”, се зададе цифра представляваща средна стойност 
от броя на делата за съответния индекс на останалите съдии със „100 %” 
натовареност. Считано от 06.07.2015 г. съдия Полина Андонова 
Хаджимаринскада да поеме председателстването на 44 състав при Първо 
гражданско отделение на Софийския районен съд. Считано от 06.07.2015 г. 
съдия Димитър Валентинов Петров да поеме председателстването на 118 
състав при Първо гражданско отделение на Софийския районен съд. Считано 
от 06.07.2015 г. съдия Нора Владимирова Маринова да поеме 
председателстването на 54 състав при Второ гражданско отделение на 
Софийския районен съд. Считано от 06.07.2015 г. съдия Мария Георгиева 
Месова - Стоева да поеме председателстването на 138 състав при Трето 
гражданско отделение на Софийския районен съд, като разглежда дела от 
компетентността на Второ гражданско отделение. Ръководителят на Трето 
гражданско отделение в програмата за разпределение на делата на случаен 
принцип да заложи 100% натовареност на 138 състав, като в графа 
„натовареност” за съответния индекс се заложи „100 %”, а в графа „дела”, се 
зададе цифра представляваща средна стойност от броя на делата за 
съответния индекс на останалите съдии със „100 %” натовареност.
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Със Заповед № АС-111/06.07.2015 г. е възложено на съдия Албена 
Ботева да изпълнява функциите на заместник на председателя и ръководител 
на Трето гражданско отделение при Софийския районен съд, считано от 
06.07.2015 г., като считано от 06.07.2015 г. в програмата за разпределение на 
делата на случаен принцип да се заложи 50 % натовареност за исковите 
производства на 25 състав и 50 % натовареност за заповедните производства 
на 25 състав. Възложено е на съдия Катя Хасъмска- председател на 91 състав, 
при отсъствие или ангажираност на съдия Ботева да извършва дейността по 
разпределяне и образуване на постъпващите дела в Трето гражданско 
отделение.

Със Заповед № АС-112/06.07.2015 г. е възложено на съдия Райна 
Мартинова да изпълнява функциите на заместник на председателя и 
ръководител на Първо гражданско отделение при Софийския районен съд, 
считано от 06.07.2015 г.. Считано от 06.07.2015 г. съдия Мартинова да поеме 
председателстването на 29-ти състав. Възложено е на съдия Венета Георгиева 
- председател на 120 състав, при отсъствие или ангажираност на съдия 
Мартинова да извършва дейността по образуване и разпределяне на 
постъпващите дела в отделението.

Със Заповед № АС-114/07.07.2015 г. е разпоредено считано от 
07.07.2015 г., съдия Даниела Радкова Стоичкова да поеме председателството 
на 136 състав при Наказателно отделение на Софийски районен съд, като 
ръководителят на Наказателно отделение при Софийски районен съд заложи 
в графа „натовареност” за съответния индекс заложи 100 %, а в графа „дела” 
зададе цифра представляваща средна стойнодтот броя на делата за 
съответния индекс на останалите съдии със „100 %” натовареност, а считано 
от 07.07.2015 г., съдия Наташа Иванова Николова да поеме 
председателството на 137 състав при Наказателно отделение на Софийски 
районен съд, като ръководителят на Наказателно отделение при Софийски 
районен съд заложи в графа „натовареност” за съответния индекс заложи 100 
%, а в графа „дела” зададе цифра представляваща средна стойност от броя на 
делата за съответния индекс на останалите съдии със „100 %” натовареност.

Със Заповед № АС-115/13.07.2015 г. е разпоредено считано от 
13.07.2015 г. съдия Галя Горанова Вълкова да поеме председателстването на 
139 състав при Трето гражданско отделение на Софийския районен съд, като 
ръководителят на Трето гражданско отделение в програмата за 
разпределение на делата на случаен принцип да заложи 100% натовареност 
на 139 състав, като в графа „натовареност” за съответния индекс се заложи 
„100 %”, а в графа „дела”, се зададе цифра представляваща средна стойност 
от броя на делата за съответния индекс на останалите съдии със „100 
% " натовареност.
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Със Заповед № АС-120/16.07.2015 г. председателят на СЛС разпоредил 
на съдия Мария Мисова-Стоева, считано от 16.07.2015 г., да се произнесе по 
делата с правно основание чл. 410 и чл. 417 от ГПК, разпределени на съдия 
Иванка Митева. Става дума за 200 бр. заповедни производства, изброени в 
приложение № 2 на заповедта. Със същата заповед е възложено на съдия 
Митева да изготви индивидуален план за работата си, която тя е сторила на 
24.07.2015 г. Видно от статистическия отчет за работата на СРС през 2015 г. 
през отчетната година съдия Мария Мисова-Стоева е приключила 606 
заповедни производства, а съдия Иванка Митева - 457 бр.

Със Заповед № АС-124/17.07.2015 г. е възложено на съдия Кирил 
Димитров, да разпределя и образува постъпващите дела в Наказателно 
отделение на Софийски районен съд при отсъствие или ангажираност на 
Стоян Михов - заместник - председател на Софийски районен съд и 
ръководител на Наказателно отделение, считано от 20.07.2015 г.

Със Заповед № АС-125/17.07.2015 г. е разпоредено считано от 
17.07.2015 година съдия Бисерка Василева Памукова да поеме 
председателството на 9 състав при Наказателно отделение на Софииски 
районен съд, като ръководителят на Наказателно отделение да заложи в 
графа „натовареност" за съответния индекс - 100 %, а в графа „дела“, се 
зададе цифра представляваща средна стойност от броя на делата за 
съответния индекс на останалите съдии със 100 % натовареност.

Със Заповед № АС-132/23.07.2015 г. е възложено на съдия Таня 
Кандилова - председател на 80 състав, при отсъствие или ангажираност на 
съдия Албена Ботева да извършва дейността по разпределяне и образуване на 
постъпващите дела в Трето гражданско отделение.

Със Заповед № АС-136/30.07.2015 г. е допълнена Заповед № АС-26/05 
02.2013 г. като е възложено на Георгица Огнемирова Пенчева - Парушева, да 
извършва техническата дейност по определяне на съдия докладчик на 
принципа на случайния подбор, съобразно поредността на постъпването им, 
чрез действащата в съда система за електронно разпределение на делата 
LowChoice- разработена и предоставена от Висшия съдебен съвет, след 
образуване на делото от съответния заместник - председател и ръководител 
на отделение.

Със Заповед № АС-137/31.07.2015 г. е разпоредено считано от 
03.08.2015 г. съдия Валерия Иванова Братоева - Дамгова да поеме 
председателстването на 140 състав при Трето гражданско отделение на 
Софийския районен съд и разглежда дела от компетентността на Първо 
гражданско отделение, като ръководителят на Трето гражданско отделение в 
програмата за разпределение на делата на случаен принцип да заложи 100 % 
натовареност на 140 състав като в графа натовареността съответния индекс 
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се заложи 100%. а в графа „дела "се зададе цифра, представляваща средна 
стойност на броя на делата за съответния индекс на останалите съдии със 
„ 100 %“ натовареност.

Със Заповед № АС-138/31.07.2015 г. е разпоредено считано от 
03.08.2015 година съдия Валерия Иванова Братоева - Дамгова да поеме 
председателстването на 140 състав при Трето гражданско отделение на 
Софийския районен съд и разглежда дела от компетентността на Първо 
гражданско отделение, като ръководителят на Трето гражданско отделение в 
програмата за разпределение на делата на случаен принцип да заложи 100 % 
натовареност на 140 състав като в графа натовареност за съответния индекс 
се заложи 100%, а в графа „дела" да се зададе цифра, представляваща средна 
стойност на броя на делата за съответния индекс на останалите съдии със 
„100 %“ натовареност.

Със Заповед № АС-139/31.07.2015 г. е разпоредено ръководителят на 
Първо гражданско отделение при Софийски районен съд да спре 
разпределението на нови дела на 30 състав за периода от 03. 08. 2015 г. до 31. 
10.2015 г. включително с изключение на делата образувани по молби за 
допускане на обезпечение на бъдещи искове и разкриване на банкови тайни и 
исковите производства по чл. 422 от ГПК, образувани във връзка с издадени 
от 30 състав заповеди за изпълнение по чл. 410 и чл. 417 от ГПК.

Със Заповед № АС-155/31.08.2015 г. е разпоредено на основание чл. 80, 
ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка с Решение на Висшия 
съдебен съвет по протокол № 41/16.07 2015 г„ както и с оглед възложени 
административни функции, които повишават натовареността на съдия Стоян 
Михов считано от 01.09.2015 година да се заложи в програмата за 
разпределение на делата на случаен принцип 50 % натовареност на 
състава(111) на съдия Стоян Михов.

Със Заповед № АС-163/03.09.2015 г. е разпоредено считано от 
07.09.2015 г. съдия Пенка Иванова Велинова да поеме председателстването 
на 133 състав при Наказателно отделение на Софийския районен съд. 
Възложено е на съдия Румена Пенева Георгиева да довърши започнатите с 
нейно участие дела, разпределени на 133 състав, на които е даден ход на 
съдебното следствие. Считано от 07.09.2015 г. съдия Румена Пенева 
Георгиева да поеме председателстването на 143 състав при Трето гражданско 
отделение на Софийския районен съд, като разглежда дела от материята на 
Първо гражданско отделение. На ръководителят на Трето гражданско 
отделение е разпореденно в програмата за разпределение на делата на 
случаен принцип да заложи 100 % натовареност на 143 състав за всички 
индекси. В графа „дела” да се зададе цифра представляваща минималния
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брой разпределени дела за съответния индекс на останалите съдии със „100 
%” натовареност, намалена с цифрата 10, където това е възможно.

Със Заповед № АС-164/03.09.2015 г. е разпоредено считано от 
04.09.2015 г. съдия Албена Борисова Дойнова да поеме председателстването 
на 134 състав при Наказателно отделение на Софийския районен съд. 
Възложено е на съдия Владислава Величкова Ангелова, да довърши 
започнатите с нейно участие дела, разпределени на 134 състав, на които е 
даден ход на съдебното следствие. Считано от 07.09.2015 г. е разпоредено 
съдия Владислава Величкова Ангелова да поеме председателстването на 142 
състав при Трето гражданско отделение на Софийския районен съд, като 
разглежда дела от материята на Първо гражданско отделение. Разпоредено е 
ръководйтелят на Трето гражданско отделение в програмата за 
разпределение на делата на случаен принцип да заложи 100 % натовареност 
на 142 състав за всички индекси като в графа „дела" да се зададе цифра 
представляваща минималния брой разпределени дела за съответния индекс 
на останалите съдии със „100 %” натовареност, намалена с цифрата 10, 
където това е възможно.

Със Заповед № АС-166/09.09.2015 г. е разпоредено ръководителят на 
Второ гражданско отделение при Софийския районен съд да спре 
разпределението на нови дела на 66 състав, считано от 10.09.2015 г. до 
определянето на нов титуляр на състава.

Със Заповед № АС-170/14.09.2015 г. е разпоредено считано от 
15.09.2015 г. съдия Темислав Малинов Димитров да поеме 
председателстването на 140 състав при Трето гражданско отделение като 
ръководителят на Трето гражданско отделение да отбележи промяната в 
програмата за разпределение на делата на случаен принцип.
Със Заповед № АС-171/15.09.2015 г. е разпоредено считано от 01.10.2015 г. 
ръководителят на Второ гражданско отделение да възобнови 
разпределението на нови дела на 59 състав, като в графа „натовареност“ за 
съответния индекс се заложи „100%“, а в графа „дела” да се зададе цифра 
представляваща средна стойност от броя на делата за съответния индекс на 
останалите съдии със „100 %” натовареност както и да възобнови 
разпределението на нови дела на 53 състав, като в графа „натовареност“ за 
съответния индекс се заложи „100%“, а в графа „дела” да се зададе цифра 
представляваща средна стойност от броя на делата за съответния индекс на 
останалите съдии със „100 %” натовареност.

Със Заповед № АС-175/28.09.2015 г. е разпоредено считано от 
28.09.2015 г. съдия Десислава Николаева Зисова да поеме 
председателстването на 66 състав при Второ гражданско отделение на 
Софийския районен съд. Считано от 28.09.2015 г. е разпоредено 
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ръководителят на Второ гражданско отделение да възобнови 
разпределението на нови дела на 66 състав, като в графата „натовареност“ за 
съответния индекс се заложи „100 %“, а в графа „дела” да се зададе цифра, 
представляваща средна стойност от броя на делата за съответния индекс на 
останалите съдии със „100 %” натовареност.

Със Заповед № АС-177/28.09.2015 г. е разпоредено, поради участието в 
комисии по провеждани конкурси, да бъдат освободени от участие в съдебни 
заседания съдия Таня Атанасова Радуловска - Маринова-председател на 110 
състав на СРС, НО и съдия Николай Димитров Маджаров-председател на 117 
състав на СРС, Ш-то ГО, считано от 28.09.2015 г. до приключване на 
конкурса, а също такада бъдат изключени от разпределение на дела по бързи 
производства по реда на ГПК и НПК съдия Таня Атанасова Радуловска - 
Маринова-председател на 110 състав на СРС, НО и съдия Николай Димитров 
Маджаров-председател на 117 състав на СРС, Ш-то ГО, считано от 28.09.2015 
г. до приключване на конкурса.

Със Заповед № АС-179/30.09.2015 г. е разпоредено считано от 
01.10.2015 г. ръководителят на Първо гражданско отделение да възобнови 
разпределението на нови дела на 30 състав, като в графа „натовареност“ за 
съответния индекс се заложи „100%“, а в графа „дела” да се зададе цифра 
представляваща средна стойност от броя на делата за съответния индекс на 
останалите съдии със „100 % " натовареност.

Със Заповед № АС-181/30.09.2015 г. на основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от 
Закона за съдебната власт и във връзка с Решение на Комисия 
“Професионална квалификация, информационни технологии и статистика“ 
на ВСС по т.10.1 от 29.09.2015 г. за въвеждане на Централизираната система 
за разпределение на делата (ЦСРД), Единната методика по приложение на 
принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, 
административните, военните, апелативните и специализираните съдилища, 
приета с Решение на ВСС по протокол № 57/04.12.2014 г. изм. с Решение на 
ВСС по протокол № 13/19.03.2015 г. и Решение на ВСС по т. 82 от Протокол 
№ 22/29.05.2014 г., е разпоредено считано от 01.10.2015 г. в ЦСРД да се 
въведат/прехвърлят съществуващите групи дела, разглеждани от Първо, 
Второ, Трето граждански отделения и Наказателно отделение, съгласно 
Приложение към заповедта. Считано от 01.10.2015 г. в Централизираната 
система за разпределение на делата да се създадат профили на всички съдии 
в Софийския районен съд, на които е възложено председателстване на състав 
в Първо, Второ, Трето граждански отделения и Наказателно отделение. В 
профилите на съдиите да се зададе натовареност от 100 % за всяка група дела 
в съответното отделение, освен ако със заповед на председателя на съда не е 
определена друга натовареност. Считано от 01.10.2015 г. в ЦСРД да се въведе 
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25% натовареност на председателя на Софийския районен съд и 40% 
натовареност на заместник- председателите за всяка група дела в съответното 
отделение. Когато на съдия при встъпването му в длъжност, при 
завръщането му на работа след продължително отсъствие или при 
командироване се възложи председателстването на новооткрит съдебен 
състав разпределението на дела на този съдия започва с въвеждане на 
следните данни: натоварване 100 % и за брой дела във всяка „група на 
разпределение“ - средно стойност от броя на разпределените до момента дела 
от съответната група на съдиите с натоварване 100 %., освен ако със заповед 
на председателя не бъде определена друга натовареност. Когато на съдия 
при встъпването му в длъжност, при завръщането му на работа след 
продължително отсъствие или при командироване се възложи 
председателстването на съществуващ съдебен състав, разпределението чрез 
ЦСРД за този съдия започва след въвеждане на следните данни: за 
натоварване 100 % и за брой дела във всяка„група на разпределение"-броя на 
тези, разпределени на предходния титуляр на съдебния състав, освен ако със 
заповед на председателя на съда не е определена друга натовареност. В 
случаите, когато съществуващият съдебен състав е бил продължително време 
без титуляр се прилага т. 4. Разпределените чрез ЦСРД дела на 
съществуващия състав, при спазване на чл. 9 от ЗСВ, не се преразпределят и 
разглеждането им продължава от съдията, на когото е възложено 
председателстването на състава, останал без титуляр. Съдиите от 
Наказателното отделение продължават разглеждането на делата, 
разпределени на съответния състав, на които не е даден ход на съдебното 
следствие, освен ако в заповед на председателя на съда не е посочено друго. 
Възложено е на заместник - председателите и ръководители на отделения при 
необходимост да създават нови групи дела за разпределение в ЦСРД.

Със Заповед № АС-191/08.09.2015 г. е разпоредено за периода от 
20.10.2015 г. до 09.11.2015 г. включително, да бъде зададена в системата за 
разпределение на дела натовареност 40 % на 120 състав с председател съдия 
Венета Георгиева. Считано от 10.11.2015 г. да бъде възстановена 
натовареността на съдия Венета Георгиева в системата за разпределение на 
дела, като в графа „натовареност“ за съответните групи дела и индекси се 
заложи „100 %“, а в графа „дела“, чрез опция „Редактиране на съдийски 
профил“ се зададе цифра, представляваща средна стойност от броя на делата 
за съответните групи дела и индекси на останалите съдии със „100 %“ 
натовареност при съобразяване периода на спирането. За периода от 
20.10.2015 до 27.11.2015 г. включително, да бъде зададена в системата за 
разпределение на дела натовареност 40 % на 65 състав с Председател съдия 
Силвана Гълъбова. Считано от 30.11.2015 г. да бъде възстановена 
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натовареността на съдия Силвана Гълъбова в системата за разпределение на 
дела, като в графа „натовареност“ за съответните групи дела и индекси се 
заложи „100 %“, а в графа „дела“, чрез опция „Редактиране на съдийски 
профил“ се зададе цифра, представляваща средна стойност от броя на делата 
за съответните групи дела и индекси на останалите съдии със „100 %“ 
натовареност при съобразяване периода на спирането.

Със Заповед № АС-192/09.10.2015 г. е разпоредено считано от 
12.10.2015 г. до 23.10.2015 г. включително ръководителят на Наказателно 
отделение при Софийския районен съд, да включи в графика за дежурствата 
на съдиите от Наказателно отделение при Софийския районен съд съдия 
Веселка Николова Йорданова, като титуляр на 13 състав, като съдия 
Йорданова разглежда само видовете дела, определени със Заповед № АС- 
24/22.01.2009 г. на Председателя на Софийския районен съд.

Със Заповед № АС-194/13.10.2015 г. е разпоредено считано от 
14.10.2015 г. съдия Мария Милкова Запрянова да поеме председателстването 
на 32 състав при Първо гражданско отделение на Софийския районен съд 
като ръководителят на Първо гражданско отделение да отбележи промяната в 
програмата за разпределение на делата на случаен принцип.

Със Заповед № АС-195/13.10.2015 г. е разпоредено считано от 
14.10.2015 г. съдия Десислава Георгиева Иванова да поеме 
председателстването на 66 състав при Второ гражданско отделение на 
Софийския районен съд като ръководителят на Второ гражданско отделение 
да отбележи промяната в програмата за разпределение на делата на случаен 
принцип.

Със Заповед № АС-208/28.10.2015 г. е разпоредено за периода от 
28.10.2015 г. до 30.10.2015 г. в графика за дежурствата в Трето гражданско 
отделение на Софийския районен съд да бъдат дежурни 83 състав - съдия 
Снежанка Чалъкова и 89 състав - съдия Тодор Тодоров.

Със Заповед № АС-210/30.10.2015 г. е разпоредено на основание чл. 
80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка с командироване на 
съдия София Икономова за участие в Програма за обмен на магистрати от 
Европейския съюз да се изключи след 16.00 часа на 30.10.2015 г. от група 
„Дежурни“ в Системата за автоматично разпределение на дела съдия София 
Икономова, председател на 128 състав и да се преразпределят всички дела, 
образувани по молби за допускане на обезпечения и по молби за разкриване 
на банкова тайна, в случай, че са разпределени след 16.00 часа на 30.10.2015 
г. на 128 състав, чрез Системата за автоматично разпределение на дела между 
дежурните съдии по Графика за седмичните дежурства за периода от 
26.10.2015 г. до 30.10.2015 г„ като се изключи 128 състав с председател съдия 
София Икономова.
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Със Заповед № АС-225/10.11.2015 г. е разпоредено на основание чл. 
80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с организацията на 
работата на дежурните състави за деня и по повод големия брой постъпили 
искания за разпит на свидетели пред съдия по реда на чл. 223 НПК по 
досъдебно производство № 225 ЗМК 3106/2015 г. по описа на 01 РУ-СДВР, 
/39 броя/, при разпределение чрез системата за случайно разпределение на 
частните наказателни дела, образувани по постъпилите искания по реда на 
чл. 223 НПК по досЪдебно производство № 225 ЗМК 3106/2015 г. по описа 
на 01 РУ-СДВР, наред с дежурните за деня състави, да бъдат включени 
допълнително 8 състав, 96 състав, 107 състав и 111 състав, които 
допълнителни състави да участват единствено при разпределението на 
посочените дела по дежурство за деня.

Със Заповед № АС-227/12.11.2015 г. е разпоредено на основание чл. 
80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка с изпълнение на 
Заповеди № АС-137 и № АС-138 от 31.07.2015 г. делата, образувани по 
искове с правно основание чл. 422 от ГПК във връзка с издадени заповеди за 
изпълнение по дела, възложени със Заповеди № АС-137 и № АС-138 от 
31.07.2015 г. на председателите на 140 и 141 състав да се разпределят 
съгласно Заповед №АС-203 от 24.08.2009 год. на 30 състав.

Със Заповед № АС-228/12.11.2015 г. е разпоредено на основание чл. 
80, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 9 от Закона за съдебната власт с оглед 
постигане равномерно натоварване на съдиите от Софийския районен съд до 
нулиране на системата за разпределение на делата в края на 2015 г., както и 
за осигуряване организацията на работата в отделенията в това число и 
администриране и произнасяне в указаните от закона срокове, като считано 
от 16.11.2015 г. до 31.12.2015 г., в случаите, когато съдия отсъства за срок по- 
дълъг от 3 работни дни на установено в закона основание, да бъде спирано 
разпределението на дела по чл. 310 от ГПК, по чл. 389 от ГПК /бързи 
производства и обезпечения/, по чл. 158, ал. 2 от ЗЗдр, по чл. 130 от СК, по 
чл. 143 от СК, по чл. 144 от СК, по чл. 150 от СК и по ЗЗДН. За всички 
останали дела е разпоредено да се разпределят измежду всички съдии в 
отделенията, за които не е налице друго основание за спиране на 
разпределението, при съобразяване с утвърдените Графици за дежурства.

Със Заповед № АС-230/13.11.2015 г. е разпоредено на основание чл. 
80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт във връзка с необходимостта от 
осигуряване произнасянето по доклада на 53 състав, чийто титуляр- съдия 
Гергана Недева е в отпуск поради временна нетрудоспособност с цел 
организация обслужването на гражданите и юридическите лица и даа се спре 
разпределението на нови дела на 53 състав до определянето на нов 
титуляр на състава.
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Със Заповед № AC-239/18.11.2015 г. е разпоредено на основание чл. 
80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка с доклад на 
заместник-председателите на Софийския районен съд и ръководители на 
Първо Гражданско отделение и Трето Гражданско отделение за периода от 
18.11.2015 г. до 31.12.2015 г., да се спре разпределението на нови дела на 
съдия Таня Плахойчева, 39 състав, с изключение на делата, образувани по 
искови молби, предявени по реда по реда на чл. 422 ГПК. За периода от 
18.11.2015 г. до 31.12.2015 г., да се спре разпределението на нови дела на 
съдия Даниела Попова, 85 състав, с изключение на делата, образувани по 
искови молби, предявени по реда по реда на чл. 422 ГПК. Възложено е на 
Заместник-председателите на Софийския районен съд и ръководители на 
Първо Гражданско отделение и Трето Гражданско отделение да организират 
произнасянето или да се произнасят по делата на 39 и 85 състав на доклад, по 
които има постъпили искания (включително постъпили преди 18.11.2015 г.) 
за издаване на преписи от съдебни книжа, за връщане на оригинални 
документи, за издаване на съдебни удостоверения (вкл. изготвяне и 
подписване на същите) и писма (вкл. до Агенция по вписванията), 
постановяване на разпореждане за изпращане на делото на друг съд, за 
издаване на изпълнителен лист, за обезпечения по реда на чл. 389. ал. 1 от 
ГПК по образуваните дела, както и по други дела при необходимост.

Със Заповед № АС-244/26.11.2015 г. е разпоредено на основание чл. 
80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с организацията на 
работата на дежурните състави за деня и по повод отсъствието на 
определените за дежурни в периода от 23.11.2015 г. до 27.11.2015 година 
председатели на 94-ти и 95-ти състав /поради отпуск по болест/, на 
26.11.2015 г. в системата за случайно разпределение на делата да бъде 
зададена група дежурни за деня 101-и състав - съдия Мирослава Тодорова и 
116 бъстав - съдия Даниела Александрова.

Със Заповед № АС-245/26.11.2015 г. е разпоредено на основание чл. 
80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с организацията на 
работата на дежурните състави за деня и по повод отсъствието на 
определените за дежурни на 27.11.2015 г. председатели на 94-ти и 95-ти 
състав /поради заболяване/, както и на 116-ти състав /поради разрешен 
отпуск/, при разпределение чрез системата за случайно разпределение на 
постъпващите за деня дела по дежурство, наред с дежурния за деня 101-и 
състав, да бъдат включени допълнително 16-ти състав, 96-ти състав и 
Шсъстав.

Със Заповед № АС-254/14.12.2015 г. е разпоредено на основание чл. 
80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт във връзка с доклад на заместник 
на председателя и ръководител на Второ гражданско отделение при 
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Софийски районен съд, считано от 01.02.2016 г. да се възобнови 
разпределението на нови дела на 72 състав с титуляр съдия Боряна Шомова, 
като в графа „натовареност” за съответния индекс се заложи „100%“, а в 
графа „дела”, чрез опция ..Редактиране на съдийски профил“ се зададе цифра, 
представляваща средна стойност от броя на делата за съответните групи дела 
и индекси на останалите съдии със 100 % " натовареност при съобразяване 
периода на спирането като за времето от 11.01.2016 г. до 15.01.2016 г„ при 
съобразяване графика за дежурства на съставите от отделението, на 72 състав 
да бъдат разпределяни производства по дела за изпълнение на съдебни 
поръчки, образувани съгласно чл.117 ПАС по делегация от българските 
съдилища, както и производства образувани по искане за разкриване на 
банкова тайна по реда на чл.76. ал.1, т.2.б “б“ ПАС.

Със Заповед № АС-265/29.12.2015 г. е разпоредено на основание чл. 
80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка с молба от 21.12.2015 
г. от съдия Галя Вълкова и ползване от съдия Галя Вълкова на платен 
годишен отпуск и на отпуск за бременност и раждане считано от 01.01.2016 
г„ да се преустанови разпределянето на нови дела на; 139 състав до 
определянето на нов титуляр на състава като делата на 139 състав, които се 
разглеждат по реда на бързото производство, молбите за привременни мерки, 
молбите за издаване на изпълнителен лист по влезли в сила решения, 
минаване на доклад по бързи производства, включително и насрочване на 
дела по такива производства (чл. 312 ГПК), минаване на доклад по дела по 
чл. 130, ал. 3 СК и ЗЗДН, включително насрочване на обездвижени дела по 
ЗЗДН, се разглеждат от дежурните съдии по графика, утвърден от 
ръководителя на отделението, а откритите съдебни заседания се разглеждат 
от съдии, посочени от ръководителя на Трето Гражданско отделение.

Със Заповед № АС-268/30.12.2015 г. е разпоредено на основание чл. 
80, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 9 от Закона за съдебната власт и с оглед 
постигане на равномерно натоварване на съдиите от Софийски районен съд, 
както и за осигуряване на организацията на работа в отделенията, свързана с 
администриране и произнасяне в указаните в закона срокове: 1 .всички
дела, освен посочените в т. 2 и в т. 3, да се разпределят между всички съдии в 
отделенията на Софийски районен съд, за които не е предвидено основание 
за спиране на разпределението или не се касае за дела, които се разглеждат от 
съдии, включени в графиците за дежурства.2.При непланирано отсъствие 
(временна неработоспособност и други непредвидени внезапни причини ) за 
срок по дълъг от 3 работни дни, да бъде спирано разпределението на дела по 
чл. 310 ГПК, по чл. 389 ГПК и по чл. 158, ал.2 ЗЗдр. З.Делата по ЗЗДН, по чл. 
130, ал. 3 СК и по исковете за издръжки, да се разпределят между 
присъстващите съдии от Трето Гражданско отделение, разглеждащи молби, 
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искове и жалби по СК, ЗЗДН, ЗЗДт, ЗН, ЗГР, чл. 29 ГПК и по част VI от 
ГПК.4.Исковите производства по чл. 422 ГПК, в това число и тези, в които са 
обективирани молби за обезпечаване на иска да се разпределят съобразно 
Заповед № АС - 203/24.08.2009 г. на Председателя на СРС. 5. При планирано 
отсъствие на съдия (платен годишен отпуск, участие в семинар и др.), 
отсъстващият следва да посочи съдия, който да се произнася по неотложните 
искания по делата на състава на отсъстващия, в случаите по молби за 
обезпечение на предявен иск, производството по който е висящо, молби за 
издаване на изпълнителни листове, изготвяне на изпълнителни листове и 
обезпечителни заповеди, чието издаване е вече постановено, молби за 
издаване на преписи от съдебни книжа, молби за издаване на удостоверения 
и писма, включително до Агенцията по вписванията -администриране на 
книжа и произнасяне по бързи производства и администриране на вписване 
на искови молби и съдебни актове /вписване на искови молби, молби за 
изменение на иска и определения за прекратяване на производства, по които 
е вписана искова молба, както и на обезпечителни заповеди за налагане на 
възбрана върху недвижим имот и на определения за отмяна на наложената 
възбрана/, по молби за отмяна на обезпечения и връщане на гаранция, по 
искания за спиране на изпълнението по чл. 420 ГПК, по дела по ЗЗДН, 
включително насрочване на обездвижени дела по ЗЗДН и издаване на 
заповеди за незабавна защита, по молби за привременни мерки, включително 
насрочване на заседание за разглеждане на молбата, по дела за приемане и 
отказ от наследство и за назначаване на особен представител, по дела по чл. 
130, ал. 3 от СК, за изпращане на делото на друг съд след връщане на 
последния препис от въззивна или частна жалба или молба за отмяна, по 
други искания с неотложен характер, като посоченият съдия обективира в 
молбата на съдията, който планира да отсъства или в отделна молба 
съгласието си да се произнася по исканията, а в случаите на непланирано 
отсъствие (временна неработоспособност и други непредвидени внезапни 
причини) по доклада по т. 5 се произнасят дежурните съдии, съобразно 
утвърдения график, изготвен от съответните ръководители на отделения, 
като контрол за равномерното разпределение осъществяват ръководителите 
на съответните служби. През съдебната ваканция, организацията на работата 
в съда се урежда с изрични заповеди.

Със Заповед № АС-2 /7.01.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80, 
ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка с подадена молба от 
съдия Мария Томова Динева от 04.01.2016 г. считано от 07.01.2016 г. да се 
спре разпределението на нови дела на 94 състав, като е възложено на съдия 
Мария Динева, да довърши започнатите с нейно участие дела, на които е 
даден ход на съдебното следствие.
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Със Заповед № АС-5 /8.01.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80, 
ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка със Заповед № А- 
2/04.01.2016 г. на И.Ф. Адм. Ръководител - Председател на Софийски 
апелативен съд считано от 11.01.2016 г. съдия Ева Димитрова Пелова - 
Трифонова да поеме председателстването на 94 състав при Наказателно 
отделение на Софийския районен съд, като се възобнови разпределянето на 
нови дела и е й възложено да разглежда всички дела, по които съдия Мария 
Динева не е дала ход на съдебното следствие.

Със Заповед № AC-11 /25.01.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80, 
ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка с командироване на съдия 
Доротея Иванова Мишкова - Кехайова в Софийски градски съд считано от 
25.01.2016 г. да се спре разпределението на нови дела на 99 състав до 
определянето на нов титуляр на съответния състав, като съдия Доротея 
Кехайова, да довърши започнатите с нейно участие дела, на които е даден 
ход на съдебното следствие.

Със Заповед № АС-12 /25.01.2016 г. е разпоредено считано от 
01.02.2016 г. съдия Петко Красимиров Петков да поеме председателстването 
на 110 състав при Наказателно отделение на Софийския районен съд, като 
ръководителят на Наказателно отделение в програмата за разпределение на 
делата на случаен принцип да заложи 100% натовареност на 110 състав, като 
в графа „натовареност” за съответния индекс се заложи „100 %", а в графа 
„дела”, се зададе цифра представляваща средна стойност от броя на делата за 
съответния индекс на останалите съдии със „100 %” натовареност и е 
възложено на съдия Таня Атанасова Радуловска - Маринова, да довърши 
започнатите с нейно участие дела на които е даден ход на съдебното 
следствие.

Със Заповед № АС-15/26.01.2016 г. е разпоредено на основание чл.80, 
ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт, съобразявайки обстоятелството, че 
председателят на 94 състав на СРС, НО е в продължителен отпуск по 
здравословни причини, поради което обективно не може да вземе участие в 
разглеждането и решаването на НОХД № 21533/2015 г. на СРС, НО, 94 
състав и НОХД № 18454/2015 г. на СРС, НО, 94 състав, по които дела 
подсъдимите са с мерки за неотклонение „задържане под стража” и с оглед 
спазване принципа за разглеждане и решаване на делата в разумен срок и в 
частност разглеждане и решаване с предимство на делата, по които 
обвиняемият е задържан /чл. 22, ал. 1 и ал. 3 НПК/, да се преразпредели чрез 
системата за случайно разпределение на дела в СРС НОХД № 18454/2015 г. 
на СРС, НО, 94 състав измежду съдебните състави в СРС, разглеждащи дела 
с непълнолетни подсъдими, като се изключи при преразпределение на делото 
94-ти състав и да се преразпредели чрез система чрез системата за случайно 

27



разпределение на дела в СРС НОХД № 21533/2015 г. на СРС, НО, 94 състав 
измежду всички съдебни състави, като се изключи при преразпределението 
94-ти състав, както и 19-ти, 93-ти 129-ти и 135-ти състав, тъй като 
последните са разглеждали мерки за неотклонение в 
досъдебното производство.

Със Заповед № АС-18/28.01.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80, 
ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и с оглед командироването на съдия 
Доротея Миткова - Кехайова в Софийски градски съд считано от 01.02.2016 
г. съдия Петрослав Волев Кънев да поеме председателстването на 99 състав 
при Наказателно отделение на Софийския районен съд, като ръководителят 
на Наказателно отделение в програмата за разпределение на делата на 
случаен принцип да заложи 100% натовареност на 99 състав, като в графа 
„натовареност” за съответния индекс се заложи „100 %”, а в графа „дела”, се 
зададе цифра представляваща средна стойност от броя на делата за 
съответния индекс на останалите съдии със „100 %” натовареност и да 
отбележи промяната в програмата за разпределение на делата на случаен 
принцип.

Със Заповед № АС-24/04.02.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80, 
ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка с предстоящо изтичане на 
срока на наложено на съдия Мирослава Стефанова Тодорова дисциплинарно 
наказание „понижаване в длъжност „съдия” в Софийски районен съд за срок 
от две години”, наложено с решение на ВСС от 27.03.2014 г. и с оглед 
осигуряване възможността съдия Тодорова да изготви съдебни актове по 
обявени за решаване дела и приключване на дела с даден ход на съдебното 
следствие в СРС считано от 05.02.2016 г. да се спре разпределението на нови 
дела на 101 състав до определянето на нов титуляр на съответния състав, 
като възложено на съдия Мирослава Тодорова да довърши започнатите с 
нейно участие дела, на които е даден ход на съдебното следствие. В периода 
15.02.2016 - 21.02.2016 г. съдия Мирослава Тодорова да бъде включена при 
разпределение на дела по дежурство, съобразно одобрения график за 
дежурства в НО за 2016 г., както и да разглежда дела, съобразно одобрените 
ежемесечно графици за нощно дежурен състав и дежурство досъдебно 
производство до определяне на нов титуляр на съответния състав.

Със Заповед № АС-26/08.02.2016 г. е разпоредено считано от 
08.02.2016 г., съдия Даниела Евтимова Павлова - Радева да поеме 
председателстването на 139 състав при Трето гражданско отделение и 
считано от 10.02.2016 г., ръководителят на Трето гражданско отделение, да 
възобнови разпределението на нови дела на 139 състав, като в системата за 
разпределение на делата на случаен принцип, в профила на съдия Даниела 
Евтимова Павлова - Радева, да се зададат цифри, представляващи 
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съответните средни стойности за брой дела от съответния индекс, към 
10.02.2016 г.

Със Заповед № АС-З8/01.03.2016 г. е разпоредено считано от 
07.03.2016 г. съдия Клаудия Рангелова Митова да поеме председателстването 
на 41 състав при Първо гражданско отделение, считано от 07.03.2016 година, 
ръководителят на Първо гражданско отделение, в профила на съдия Клаудия 
Рангелова Митова в Централизираната система за разпределение на делата, 
да зададе натоварване 100 % и цифри, представляващи съответните средни 
стойности за брой дела от съответния индекс, към 07.03.2016 г., съдия 
Гергана Христова Христова-Коюмджиева да поеме председателстването на 
53 състав при Първо гражданско отделение, считано от 04.04.2016 г., 
ръководителят на Второ гражданско отделение, да възобнови 
разпределението на нови дела на 53 състав, като в Централизираната система 
за разпределение на делата, в профила на съдия Гергана Христова Христова- 
Коюмджиева, да се зададе натоварване 100 % и цифри, представляващи 
съответните средни стойности за брой дела от съответния индекс, към 
04.04.2016 г., съдия Деница Николаева Урумова да поеме
председателстването на 91 състав при Трето гражданско отделение, считано 
от 07.03.2016 г., ръководителят на Трето гражданско отделение, в профила на 
съдия Деница Николаева Урумова в Централизираната система за 
разпределение на делата, да зададе натоварване 100 % и цифри, 
представляващи съответните средни стойности за брой дела от съответния 
индекс, към 07.03.2016 г., съдия Ивелина Стоянова Колева да поеме 
председателстването на 92 състав при Първо гражданско отделение, считано 
от 07.03.2016 г., ръководителят на Трето гражданско отделение, в профила на 
съдия Ивелина Стоянова Колева в Централизираната система за 
разпределение на делата, да зададе натоварване 100 % и цифри, 
представляващи съответните средни стойности за брой дела от съответния 
индекс, към 07.03.2016 г.

Със Заповед № АС-39/01.03.2016 г. е разпоредено считано от 
02.03.2016 г. да се спре разпределението на нови дела на 132 състав до 
определянето на нов титуляр на съответния състав, като е възложено на 
съдия Ивиана Димчева, да довърши започнатите с нейно участие дела, на 
които е даден ход на съдебното следствие.

Със Заповед № АС-42/08.03.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80, 
ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка със Заповед К-191 
/02.03.2016 г. на САС за командироване на съдия Калина Кръстева 
Анастасова - заместник-председател и ръководител на Второ гражданско 
отделение при Софийския районен съд в Софийски градски съд, считано от 
08.03.2016 г., възложено на съдия Силвана Гълъбова - заместник-председател 
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на CPC, да ръководи Второ гражданско отделение, считано от 08.03.2016 г., а 
от 09.03.2016 г. да се заложи в системата за разпределение на делата на 
случаен принцип 40 % натовареност за исковите и заповедни 
производства на 65 състав.

Със Заповед № АС-48/15.03.2016 г. е разпоредено считано от 
15.03.2016 г., съдия Иво Вътев Вътев да поеме председателстването на 127 
състав при Първо гражданско отделение, а считано от 16.03.2016 г., 
ръководителят на Първо гражданско отделение, в профила на съдия Иво 
Вътев Вътев в Централизираната система за разпределение на делата, да 
зададе натоварване 100 % и цифри, представляващи съответните средни 
стойности за брой дела от съответния индекс, към 16.03.2016 г.

Със Заповед № АС-48/15.03.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80, 
ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка с продължително 
отсъствие по здравословни причини на съдия Мария Динева и на съдия Ева 
Димитрова Пелова - Трифонова и с оглед организиране дейността на 94 
състав считано от 16.03.2016 г. да се спре разпределението на нови дела на 94 
състав до завръщането на титуляра на състава, респ. до определянето на нов 
титуляр на съответния състав.

Със Заповед № АС-68/24.03.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80, 
ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка с продължителното 
отсъствие на съдия Даниела Шанова - председател на 71 състав при Второ 
гражданско отделение, поради отпуск за временна неработоспособност 
поради заболяване през периода 28.12.2015 г. - 17.02.2016 г., през който 
съдебния състав не е бил спиран от разпределение на нови дела, както и с 
оглед осигуряване движението и разглеждането на делата, възложени на 
съдия Шанова, разпределени на 71 състав, в разумни срокове ръководителят 
на Второ гражданско отделение при Софийския районен съд да спре 
разпределението на нови дела на 71 състав, считано от 01.04.2016 г. до 
28.04.2016 г. вкл., с изключение на: производствата по чл.422 ГПК, които 
следва да бъдат образувани и разпределени на 71 състав съобразно заповед № 
АС-203/28.04.2009 г. на председателя на СРС, на производствата по дела за 
изпълнение на съдебни поръчки, образувани съгласно чл.117 ПАС по 
делегация от българските съдилища и на производствата, образувани по 
искане за разкриване на банкова тайна по реда на чл.76, ал.1, т.2, б.“б“ ПАС 
/последните включени в графика за дежурства на съставите от отделението/. 
Считано от 03.05.2016 г., ръководителят на Второ гражданско отделение в 
профила на съдия Даниела Шанова в Централизираната система за 
разпределение на делата да зададе натоварване 100% и цифри, 
представляващи съответните средни стойности за брой дела от съответния 
индекс към 03.05.2016 г.
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Със Заповед № АС-70/29.03.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80, 
ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и след като взех предвид молба, 
заведена в Регистратурата на Софийски районен съд с вх. № 
9001262/29.03.2016 г., с която съдия Галина Господинова- Стефанова заявява, 
че поради временна нетрудоспособност, която се очаква да продължи повече 
от една година, няма възможност да постанови съдебни актове по обявените 
за решаване дела, делата, обявени за решаване от съдия Галина Господинова- 
Стефанова, по които няма постановен съдебен акт, да се върнат на съдията 
докладчик на съответния състав (92 състав и 139 състав) - за преценка за 
действията, които следва де се предприемат за своевременното развитие и 
приключване на производството.

Със Заповед № АС-71/30.03.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80, 
ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка с доклад на заместник- 
председател на Софийския районен съд и ръководител на Първо Гражданско 
отделение от 29.03.2016 г. за периода от 01.04.2016 г. до 11.05.2016 г., да се 
спре разпределението на нови дела на съдия Александър Ангелов - 
председател на 37 състав, с изключение на делата, образувани по искови 
молби, предявени по реда по реда на чл. 422 ГПК.

Със Заповед № АС-75/01.04.2016 г. председателят на СРС е разпоредил 
на съдия Ангелина Боева, считано от 04.04.2016 г. да се произнесе по 605 бр. 
граждански дела с правно основание чл. 410 и чл. 417 от ГПК, разпределени 
на съдия Йорданка Ваклева.

Със Заповед № АС-75/01.04.2016 г. председателят на СРС е разпоредил 
в периода 04.04.2016 г,- 11.05.2016 г. на съдия Ангелина Боева да не се 
разпределят дела и същата да не бъда включвана в графици за дежурства с 
цел приоритетно обработване на забавените дела, разпределени на 60 състав.

Със Заповед № АС-88/06.04.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80, 
ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт във връзка с чл. 166, ал. 2 от Закона за 
съдебната власт и с оглед на подадена молба с вх.№ 9001374/05.04.2016 г. от 
съдия Иван Емилов Георгиев за освобождаване от заеманата длъжност 
„съдия в Софийския районен съд” ръководителят на Второ гражданско 
отделение при Софийския районен съд да спре разпределението на нови дела 
на съдия Иван Емилов Георгиев, считано от 07.04.2016 г. като в срока на 
предизвестието съдия Георигев да изготви всички актове по делата, които са 
му разпределени до 07.04.2016 г.

Със Заповед № АС-89/08.04.2016 г. е разпоредено считано от 
11.04.2016 г. съдия Гергана Живкова Троянова да поеме председателстването 
на 55 състав при Второ гражданско отделение. Считано от 11.04.2016 г. съдия 
Силвия Петрова Кирова да поеме председателстването на 142 състав при 
Трето гражданско отделение на Софийския районен съд, като разглежда дела 
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от материята на Първо гражданско отделение. Считано от 11.04.2016 г., 
ръководителите на Второ и Трето граждански отделения, в профилите на 
съдия Гергана Живкова Троянова и съдия Силвия Петрова Кирова в 
Централизираната система за разпределение на делата, да зададат 
натоварване 100 % и цифри, представляващи съответните средните 
стойности за брой дела от съответния индекс, към 11.04.2016 г.

Със Заповед № АС-91/08.04.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80, 
ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка с отсъствието по 
здравословни причини на съдия Мария Динева и на съдия Ева Димитрова 
Пелова-Трифонова - досегашни председатели на 94-ти състав в СРС, което се 
очаква да продължи и занапред и с оглед организиране дейността на 94-ти 
състав и осигуряване прилагане на принципа за разглеждане и решаване на 
делата в разумен срок, считано от 11.04.2016 г., съдия Владислава Величкова 
Ангелова да поеме председателстването на 94-ти състав на Наказателно 
отделение, като разглежда всички дела, разпределени на 94-ти състав при 
СРС. Отменена е заповед № АС-5/08.01.2016 г., с която е възложено на съдия 
Ева Димитрова Пелова-Трифонова да поеме председателството на 94- ти 
състав на СРС, възобновява се разпределянето на нови дела на състава и се 
възлага на съдия Ева Пелова разглеждането на всички дела, по които съдия 
Мария Динева не е дала ход на съдебното следствие. Отменена е заповед № 
АС-57/15.03.2016 г., е която считано от 16.03.2016 г. е разпоредено спиране 
разпределението на нови дела на 94-ти състав единствено в частта „до 
завръщането на титуляра на състава, респ. до определянето на нов титуляр на 
съответния състав", с оглед значителния брой дела, разпределени на 
съдебния състав, необходимостта от започване отначало на делата с даден 
ход на съдебното следствие от съдия Мария Динева, съобразно принципа за 
неизменност на съдебния състав, и осигуряване на новия председател на 
състава нормални условия за запознаване с делата и за осъществяване на 
правораздавателната дейност.

Със Заповед № АС-93/13.04.2016 г. е разпоредено считано от 
14.04.2016 г. съдия Веселка Николова Йорданова да поеме 
председателстването на 101 състав при Наказателно отделение на Софийския 
районен съд, като разглежда всички дела, по които съдия Мирослава 
Тодорова не е дал ход на съдебното следствие. Считано от 14.04.2016 г., 
ръководителят на Наказателно отделение в профила на съдия Веселка 
Йорданова в Централизираната система за разпределение на делата да зададе 
натоварване 100% и цифри, представляващи средни стойности за брой дела 
от съответния индекс към 14.04.2016 г.

Със Заповед № АС-97/15.04.2016 г. е разпоредено на Заместник- 
председателите на Софийски районен съд да извършват разпределението на

32



постъпващите дела между съдиите в Софийски районен съд, независимо от 
техния вид.

Със Заповед № АС-102/18.04.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80, 
ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка с отказ на съдия Силвия 
Георгиева Цепова, да осъществява ръководство и контрол на Бюро 
«Съдимост» при Софийския районен съд, както и да се произнася по искания 
за получаване на справки за данните по чл.251г, ал.1 от ЗЕС, че се отменя 
Заповед № АС-118/14.07.2015 г. като считано от 19.04.2016 г., ръководителят 
на Наказателно отделение в профила на съдия Силвия Георгиева Цепова в 
Централизираната система за разпределение на делата да зададе натоварване 
100% и цифри, представляващи средни стойности за брой дела от съответния 
индекс към 19.04.2016 г. В понеделничните дни на седмицата произнасянето 
по чл. 251 г, ал. 1 ЗЕС и доклад от Бюро „Съдимост” да се осъществява на 
ротационен принцип измежду съдиите Стоян Михов, Мария Дончева, Стоян 
Мадин и Кирил Димитров, съобразно посочената поредност.

Със Заповед № АС-106/18.04.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80, 
ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка с необходимостта от 
откриване на нови състави в гражданските отделения за преодоляване на 
свръхнатовареността в съда, както и за адекватно първоначално натоварване 
на новооткритите състави, на които не са разпределяни до настоящия момент 
дела, считано от 20.04.2016 г., съдия Лилия Георгиева Терзиева- 
Владимирова да поеме председателстването на 144 състав при Трето 
гражданско отделение на Софийския районен съд, като разглежда дела от 
материята на Второ гражданско отделение, а ръководителят на Трето 
гражданско отделение, в профила на съдия Лилия Георгиева Терзиева- 
Владимирова в Централизираната система за разпределение на делата, да 
зададе натоварване 130 % и цифри, представляващи съответните средни 
стойности за брой дела от съответния индекс, към 20.04.2016 г.

Със Заповед № АС-124/22.04.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80, 
ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка с продължителен отпуск 
на съдия Ивиана Димчева-председател на 132 състав, НО, СРС поради 
бременност и раждане, както и с оглед осигуряване спазване на принципа за 
разглеждане и решаване на делата в разумен срок да се преразпределят чрез 
система за случаен подбор образуваните и неприключили към датата на 
заповедта дела на 132 състав, НО, СРС измежду съдиите в СРС, НО, като не 
се възобновява разпределянето на дела на 132 състав, НО, СРС до определяне 
на титуляр на съдебния състав като постъпващите в СРС, НО дела, които 
съгласно НПК и Единната методика по приложението на принципа за 
случайно разпределение на делата в районните, окръжните, 
административните, военните, апелативните и специализираните съдилища 
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следва да се разглеждат от съдия Ивиана Димчева като съдия-докладчик и 
председател на 132 състав, да се разпределят чрез системата за случайно 
разпределение на дела измежду всички състави в СРС, НО.

Със Заповед № АС-125/22.04.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80, 
ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка с подадени уведомления 
от съдия Мария Ангелова Дончева и съдия Стоян Димитров Мадин за 
участие в дванадесет месечен стаж в ЕСПЧ за периода от 01.09.2016 г. - 
31.08.2017 г. и с оглед спазване на принципа за разглеждане и решаване на 
делата в разумен срок считано от 25.04.2016 г., ръководителят на 
Наказателно отделение да спре разпределението на нови дела в 
Централизираната система за разпределение на делата на съдия Мария 
Ангелова Дончева - председател на 107 състав и на съдия Стоян Димитров 
Мадин - председател на 93 състав, с изключение на делата, образувани по 
ЗЕС, както и на дела по дежурство, съобразно предварително утвърдения за 
НО график. Постъпващите в СРС, НО дела, които съгласно НПК и Единната 
методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата 
в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и 
специализираните съдилища следва да се разглеждат от съдия Мария 
Ангелова Дончева - председател на 107 състав и съдия Стоян Димитров 
Мадин - председател на 93 състав като съдия-докладчик и председател на 
107състав, съответно 93 състав, да се разпределят чрез системата за случайно 
разпределение на дела измежду всички състави в СРС, НО.

Със Заповед № АС-132/11.05.2016 г. е разпоредено да се допълни 
Заповед № АС-71/30.03.2016 г. като считано от 12.05.2016 г. да бъде 
възстановено разпределението на нови дела на съдия Александър Ангелов - 
председател на 37 състав, като Ръководителят на Първо гражданско 
отделение в профила на съдия Александър Ангелов в Централизираната 
система за разпределение на делата да зададе натоварване 100 % и цифри, 
представляващи съответните средни стойности за брой дела от съответния 
индекс към 12.05.2016 г..

Със Заповед № АС-145/19.05.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80, 
ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт с оглед наличието на значителен брой 
граждански дела, разпределени за разглеждане на 60 състав с председател 
съдия Йорданка Ваклева. по които до настоящия момент няма произнасяне, 
което несъмнено накърнява правата и законните интереси на страните да 
получат правосъдие в разумен срок и създава предпоставки за претендиране 
на обезщетения за забавено правосъдие - 302 бр. граждански дела, обявени за 
постановяване на решения, както следва: 55 бр. през 2012 г.. 61 бр. през 2013 
г.. 112 бр. през 2014 г. и 74 бр. през 2015 г.; 185 бр. дела, по които е изтекъл 
срокът по чл. 131 от ГПК и няма определение по чл. 140 от ГПК; 146 бр. 
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дела, по които няма произнасяне по редовността им и/или разпореждане по 
чл. 131 от ГПК и, че съдия Йорданка Ваклева не може или не желае да 
разглежда граждански дела в разумни срокове сравнимо с преобладаващия 
брой съдии от гражданските отделения в съда на същата следва да бъде 
възложено разглеждането на наказателни дела, като за целта бъде създаден 
нов съдебен състав, без разпределени до момента дела, като по този начин й 
се даде възможност за професионална изява по материя, по която не е 
допускала забавяне при движението и произнасянето по делата. Посочено е, 
че това се налага и е оглед на това, че предприетите мерки със Заповед № 
АС-75/01.04.2016 г., с която 605 бр. граждански дела, образувани по 
заявления за издаване на заповеди за изпълнение през 2014 г. и 2015 г. със 
съдия докладчик Йорданка Ваклева, по които до 01.04.2016 г. е нямало 
произнасяне, са възложени на друг съдия, което значително е облекчило 
натоварването на съдия Йорданка Ваклева, но въпреки това след 01.04.2016 г. 
същата се е произнесла по незначителен брой дела - 3 бр. обявени решения, 
14 бр. насрочени дела, 6 бр. прекратени заповедни производства и общо 83 
бр. дела доклад по искови и заповедни производства (съгласно доклади изх. 
№ 36572/11.05.2016 г. и изх. № 33773/11.05.2016 г. съответно на 
деловодителя и на секретаря на 60 състав). Посочено е, че такива действия 
без особен резултат са предприемани и преди със Заповед № АС- 
45/10.04.2014 г.. с която са възложени за разглеждане на други съдии 752 бр. 
искови и заповедни производства, разпределени на съдия Йорданка Ваклева, 
по които е било налице значително забавяне. Прието е, че предприетите 
мерки от председателя на съда, включително и от ИВСС и ВСС, не водят до 
задоволителен резултат, поради което посочената промяна в разглежданата 
от съдия Йорданка Ваклева материя е обоснована и наложителна. Въз основа 
на това считано от 01.07.2016 г. в Наказателно отделение да се създаде нов 
146 състав, председателстването на който е възложено на съдия Йорданка 
Ваклева като й е указано на , че най-късно до 01.07.2016 г. следва да изготви 
обявените от нея за решаване в открито съдебно заседание до 19.05.2016 г. 
съдебни актове по дела, разпределени на 60 състав. Възложено е на съдия 
Йорданка Ваклева в срок до 26.05.2016 г. да предаде всички дела на 60 състав 
на деловодителя на състава, които са в нейно държане, е изключение на 
посочените в т. 2 от заповедта, за което да се състави протокол, подписан от 
съдията, деловодителя на състава и началника на служба „Съдебно 
деловодство - второ гражданско отделение". Считано от 26.05.2016 г. е 
възложено на съдия Ангелина Боева председателстването на 60 състав. 
Считано от 26.05.2016 г. в Трето гражданско отделение е разпоредено да се 
създаде нов 145 състав, председателстването на който се възлага на съдия 
Катина Минева, като разглежда дела от материята на Второ гражданско 
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отделение. Разпределените до 19.05.2016 г. включително, но несвършени 
дела на 60 състав - делата по т. 3, е разпоредено да се преразпределят чрез 
Централизираната система за разпределение на делата между съдиите Боева, 
Минева и Терзиева. Преди преразпределянето им заместник-председателите 
и ръководители на гражданските отделения, да определят новите 
статистически шифри/кодове и групата за натовареност на тези дела и 
същите да бъдат въведени в Централизираната система за разпределение на 
делата, съгласно приетите от ВСС Правила за оценка на натовареността на 
съдиите. След преразпределението на делата по т. 6 заместник- 
председателите и ръководители на съответните граждански отделения, в 
профилите на съдиите Минева и Терзиева в Централизираната система за 
разпределение на делата, да зададат натоварване 100 % и цифри, 
представляващи съответните средни стойности за брой дела от съответния 
индекс, към 01.06.2016 г. С оглед осигуряване на възможност за 
своевременно произнасяне по текущия доклад на 60 състав, считано от 
20.05.2016 г. до 01.09.2016 г. заместник- председателят и ръководител на 
Второ гражданско отделение да спре разпределението на нови дела на 60 
състав, с изключение на делата, образувани по реда на чл. 422 от ГПК. които 
да се разпределят съгласно Заповед № АС-203/24.08.2009 г. на 60 състав. 
Считано от 01.09.2016 г. да се възобнови разпределението на дела на 60 
състав, като заместник-председателят и ръководител на Второ гражданско 
отделение, в профила на съдия Боева в Централизираната система за 
разпределение на делата, да зададе натоварване 100 % и цифри, 
представляващи съответните средни стойности за брой дела от съответния 
индекс 01.09.2016 г. Ежемесечно деловодителите на посочените в настоящата 
заповед съдебни състави да изготвят отчети за движението на делата, които 
да се докладват на съответните заместник-председатели и ръководители на 
отделения. На 01.07.2016 г. да се представи на председателя на съда доклад 
от деловодителя на 60 състав за изпълнение на т. 2 от заповедта. Контрол за 
изпълнението на заповедта е възложен на заместник- председателите и 
ръководители на отделения, а по отношение на действията на 
администрацията - на съдебния администратор и началника на отдел 
„Информация".

Със Заповед № АС-149/26.05.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80, 
ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка с доклад на заместник- 
председател на Софийския районен съд и ръководител на Второ Гражданско 
отделение от 26.05.2016 г. за периода от 01.07.2016 г. до 03.10.2016 г. да се 
спре разпределението на нови дела на съдия Иванка Митева - Председател на 
123 състав, с изключение на делата, образувани по искови молби, предявени 
по реда по реда на чл.422 ГПК.
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Със Заповед № АС-152/31.05.2016 г. е разпоредено считано от 
06.06.2016 г. съдия Веселина Няголова да осъществява ръководство и 
контрол на Бюро „Съдимост” при Софийския районен съд, както и да се 
произнася по искания за получаване на справки за данните по чл. 2516, ал. 1 
от ЗЕС като ръководителят на Наказателно отделение при Софийския 
районен съд, да заложи в програмата за разпределение на делата на случаен 
принцип 60 % натовареност уа състава на съдия Няголова.

Със Заповед № АС-152/02.06.2016 г. е разпоредено считано от 
06.06.2016 г., съдия Таня Атанасова Радуловска - Маринова да поеме 
председателстването на 132 състав при Наказателно отделение на Софийския 
районен съд, като довърши разпределените й дела като председател на 110 
състав, по които е даден ход на съдебното следствие с нейно участие като се 
възобнови разпределението на дела на 132 състав при СРС, НО като в 
Централизираната система за разпределяне на делата да зададе натоварване 
100% и цифри, представляващи средни стойности за брой дела от съответния 
индекс към 06.06.2016 г.

Със Заповед № АС-180/14.06.2016 г. е разпоредено считано от 
16.06.2016 г. до 24.06.2016 г. включително ръководителят на Наказателно 
отделение при Софийския районен съд, да включи в графика за дежурствата 
на съдиите от Наказателно отделение при Софийския районен съд съдия 
Цветелина Захариева Михайлова, като титуляр на 147 състав, като съдия 
Михайлова разглежда само видовете дела, определени със Заповед № АС- 
24/22.01.2009 г. на председателя на Софийския районен съд.
Ръководителят на Наказателно отделение в профила на съдия Цветелина 
Михайлова в Централизираната система за разпределение на делата по 
видовете дела, определени със Заповед № АС-24/22.01.2009 г. на 
Председателя на Софийския районен съд, да зададе натоварване 100% и 
цифри, представляващи средни стойности за брой дела от съответния индекс 
към 16.06.2016 г.

Със Заповед № АС-181/14.06.2016 г. е разпоредено ръководителят на 
Първо гражданско отделение при Софийския районен съд да спре 
разпределението на нови дела на 24 състав, считано от 15.06.2016 г. до 
определянето на нов титуляр на състава.

Със Заповед № АС-184/23.06.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80, 
ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и с оглед значителния брой дела 
разпределени за разглеждане на съдия Никола Попов - 59 състав, по които до 
този момент няма произнасяне, което накърнява правата и законните 
интереси на гражданите да получат правосъдие в разумен срок и създава 
предпоставки за претендиране на обезщетения за забавено правосъдие, и 
доколкото независимо от предприетите дисциплинарни мерки и възложените 
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на други състави дела на 59 състав, съдия Никола Попов не е предприел 
действия, които да доведат до осигуряване на движението и разглеждането на 
делата е прието, че разпределянето на нови дела на същия към настоящия 
момент не е в интерес на правосъдието. С оглед на това се спира 
разпределението на нови дела на съдия Никола Попов, като по този начин му 
се дава възможност да съсредоточи професионалните си усилия към 
изготвяне на обявените за постановяване съдебни актове и към произнасяне 
по останалите дела. Считано от 24.06.2016 г. да се спре разпределението на 
нови дела на съдия Никола Попов - председател на 59 състав, с изключение 
на делата, образувани по искови молби, предявени по реда на чл. 422 от 
Гражданския процесуален кодекс. Указва се на съдия Никола Попов, че най- 
късно до 22.07.2016 г. следва да се произнесе по всички граждански дела, 
образувани по заявления за издаване на заповеди за изпълнение, 
разпределени на 59 състав. Указвава се на съдия Никола Попов, че най-късно 
до 01.09.2016 г. следва да изготви обявените от него за решаване в открито 
съдебно заседание до 01.06.2016 г. съдебни актове по дела, разпределени на 
59 състав. Ежемесечно деловодителят на 59 състав да изготвя отчети за 
движението на делата, които да се докладват на заместник-председателя и 
ръководител на Второ гражданско отделение. На 25.07.2016 г. деловодителят 
на 59 състав следва да представи на председателя на съда доклад за 
изпълнение на т. 2 от заповедта. На 05.09.2016 г. да представи доклад за 
изпълнение на т. 3 от заповедта, както и за делата, по които е изтекъл срокът 
по чл. 131 от ГПК и няма определение по чл. 140 ГПК; за новообразуваните 
дела, по които няма произнасяне по редовността им и/или разпореждане по 
чл. 131 от ГПК. След представяне на доклада, е разпоредено да бъде 
извършена преценка за евентуално възлагане на съдия Никола Попов 
разглеждането на наказателни дела, с цел професионалната му изява по 
материя, по която не е допускал забавяне при движението и произнасянето по 
делата.

Със Заповед № АС-188/27.06.2016 г. е разпоредено считано от 
01.07.2016 г., съдия Филип Илчев Савов да поеме председателстването на 148 
състав при Трето гражданско отделение на Софийски районен съд, като 
разглежда дела от компетентността на Второ гражданско отделение.
Считано от 01.07.2016 г., ръководителят на Трето гражданско отделение, в 
профила на съдия Филип Илчев Савов в Централизираната система за 
разпределение на делата, да зададе натоварване 100 % и цифри, 
представляващи съответните средни стойности за брой дела от съответния 
индекс, към 01.07.2016 г. Считано от 01.07.2016 г., съдия Елена Николова 
Динева- Илиева да поеме председателстването на 149 състав при Трето 
гражданско отделение на Софийски районен съд, като разглежда дела, 
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образувани по молби, искове и жалби по СК, ЗЗДН, ЗЗДт, ЗН, ЗГР, и по част 
VI от ГПК. Считано от 01.07.2016 г., ръководителят на Трето гражданско 
отделение, в профила на съдия Елена Николова Динева-Илиева в 
Централизираната система за разпределение на делата, да зададе натоварване 
100 % и цифри, представляващи съответните средни стойности за брой дела 
от съответния индекс, към 01.07.2016 г.

Със Заповед № АС-194/27.06.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80, 
ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с продължително 
отсъствие по здравословни причини на съдия Мирослав Тодоров Петров, с 
оглед организиране дейността на 106 състав при СРС, НО и недопускане 
натрупването на наказателни дела, по които с оглед дългосрочното отсъствие 
на титуляра на състава липсва обективна възможност за произнасяне и в този 
смисъл е налице опасност за нарушаване принципа за разглеждане и 
решаване на делата в разумен срок, считано от 28.06.2016 г. да се спре 
разпределението на нови дела на съдия Мирослав Петров - председател на 
106 състав до завръщането да титуляра на състава.

Със Заповед № АС-204/01.07.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80, 
ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и с оглед молба от 01.07.2016 г. от 
съдия Любка Голакова и драстичните забавяния при разглеждане и решаване 
на делата в разумни срокове както и при съобразяване на законните права и 
интереси на гражданите и осигуряване на ефективна възможност за 
постановяване на съдебни актове по дела, обявени за решаване, както и 
безрезултатността на приложените дотогава мерки за преодоляване на 
забавянията, да се преустанови временно разпределянето на дела на съдия 
Голакова считано от 04.07.2016 г., да се заличи профила на съдия Любка 
Голакова в Централизираната система за разпределение на делата.

Със Заповед № АС-205/01.07.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80, 
ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и с оглед молба от 30.06.2016 г. от 
съдия Методи Шушков и драстичните забавяния при разглеждане и решаване 
на делата в разумни срокове при съобразяване на законните права и интереси 
на гражданите и осигуряване на ефективна възможност за постановяване на 
съдебни актове по дела, обявени за решаване, както и безрезултатността на 
приложените досега мерки за преодоляване на забавянията, следва да се 
преустанови временно разпределянето на дела на съдия Шушков като 
считано от 04.07.2016 г., да се заличи профила на съдия Методи Шушков в 
Централизираната система за разпределение на делата.

Със Заповед № АС-209/01.07.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80. 
ал. I. т. 1 от Закона за съдебната власт и с оглед Заповед № АС-204/01.07.2016 
г., Заповед № ЛС-205 01.07.2016 г. и Заповед № ЛС-207 01.07.2016 г. считано 
от 04.07.2016 г. съдия Неда Неделчева Табанджакова-Заркова да поеме 
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председателстването на 24 състав при Първо гражданско отделение, съдия 
Силвия Стефанова Хазърбасанова да поеме председателстването на 30 състав 
при Първо гражданско отделение, съдия Яна Цветанова Димитрова да поеме 
председателстването на 50 състав при Първо гражданско отделение, съдия 
Станимир Николов Иорданов-Кюлсрон да поеме председателстването на 59 
състав при Второ гражданско отделение, съдия Иво Николаев Петров да 
поеме председателстването на 124 състав при Първо гражданско отделение, 
съдия Маргарита Димитрова Димитрова да поеме председателстването на 
150 състав при Трето гражданско отделение, като разглежда дела от 
компетентността на Първо гражданско отделение, съдия Марии Георгиева 
Шейтанова-Воденичарова да поеме председателстването на 151 състав при 
Трето гражданско отделение, като разглежда дела от компетентността па 
Първо гражданско отделение. Считано от 04.07.2016 г. в Централизираната 
система за разпределение на делата, в профилите на съдиите но г. 1 и т. 5 да 
се издаде натоварване 100 и цифри, представляващи съответните средни 
стойности та брой дела от съответния индекс към 04.07.2016 г., а в 
профилите на съдиите по т.6 и т. 7, да се зададе е 30 % по-високо на 
натоварване. Считано от 04.07.2016 г.. в Централизираната система за 
разпределение на делата, в профилите на съдиите по т. 2. т. 3 и т. 4 да не се 
разпределят нови дела, с изключение на делата, образувани по искови молби, 
предявени но реда на чл. 422 от Гражданския процесуален кодекс.

Със Заповед № АС-214/14.07.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80. 
ал. 1. т. I от Закона за съдебната власт и поради командироване на съдия 
Александър Велинов Ангелов в Мисия на ЕС в Косово да се спре 
разпределението па нови дела на съдия Александър Велинов Ангелов, 
считано от 14.07.2016 г. до определяне на нов титуляр на 58 - ми състав.

Със Заповед № АС-216/15.07.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80. 
ал. I. т. 1 от Закона та съдебната власт и във връзка с Решение т. 7 по 
протокол № 10/28.06.2016 г. на Съдийската колегия па Висшия съдебен 
съвет, с което Красимира Недялкова Проданова съдия в Районен съд гр. 
Кюстендил, е преместена на длъжност съдия в Софийския районен съд и Ася 
Тодорова Стоименова - съдия в Софийски районен съд е преместена на 
длъжност съдия в Районен съд гр. Кюстендил, считано от датата на встъпване 
в длъжност и при довършване на започнатите с тяхно участие наказателни 
дела, считано от 18.07.2016 г. съдия Красимира Недялкова Проданова да 
поеме председателстването на 5-ти състав при Наказателното отделение на 
СРС.

Със Заповед № АС-217/15.07.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80. 
ал. 1. т. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка с предстоящт 
продължителен отпуск на съдия Слава Гьошева, председател на 43 състав и 

40



необходимостта от осигуряване на своевременно разглеждане на делата, 
разпределени на състава считано от 19.07.2016 г. съдия Елена Светлинова 
Шипковенска да поеме председателстването на 43 състав при Първо 
гражданско отделение на Софийския районен съд и считано от 19.07.2016 г. 
ръководителят на Първо гражданско отделение в профила на съдия Елена 
Шипковенска в Централизираната система за разпределение на делата, да 
зададе натоварване 100 % и цифри, представляващи съответните стойности 
за брой дела от съответната група към 19.07.2016 г.

Със Заповед № АС-223/25.07.2016 г. е разпоредено считано от 
26.07.2016 г., съдия Десислава Стефанова Джарова да поеме
председателстването на 58 състав при Второ гражданско отделение. Считано 
от 26.07.2016 г., ръководителят на Второ гражданско отделение, в профила на 
съдия Десислава Стефанова Джарова в Централизираната система за 
разпределение на делата, да зададат натоварване 100 % и цифри, 
представляващи съответните средни стойности за брой дела от съответния 
индекс, към 26.07.2016 г.

Със Заповед № АС-223/25.07.2016 г. е разпоредено във връзка с 
изтичане срока на командироване на съдия Анелия Милчева Щерева в 
Национален институт на правосъдието като постоянен преподавател и 
завръщането й като съдия в Софийския районен съд, съгласно Решение на 
Висшия съдебен съвет по протокол № 42/23.07.2015 г. и на основание чл. 
80, ал. 1, т . 1 от Закона за съдебната власт считано от 01.08.2016 г. в 
Наказателно отделение да се създаде нов 152 състав, председателстван от 
съдия Анелия Щерева. Считано от 01 08.2016 г. съдия Анелия Щерева да 
осъществява ръководство и контрол на Бюро „Съдимост” при Софийския 
районен съд, както и да се произнася по искания за получаване на справки за 
данните по чл. 2516, ал. 1 от ЗЕС, вместо съдия Стоян Мадин. Ръководителят 
на Наказателно отделение при Софийския районен съд, да заложи в 
програмата за разпределение на делата на случаен принцип 60 % 
натовареност на състава на съдия Щерева и цифри, представляващи 
съответните средни стойности за брой дела от съответния индекс към 
01.08.2016 г.

Със Заповед № АС-226/01.08.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80. 
ал. 1. т. 1 от Закона за съдебната власт и е оглед командироването на младши 
съдия Николай Николов Чакъров от Софийски градски съд в Софийския 
районен съд считано от 02.08.2016 г. в Трето гражданско отделение да се 
създаде нов 153 състав, който да разглежда дела от материята на Второ 
гражданско отделение като се възлага председателстването на 153 състав на 
младши съдия Николай Николов Чакъров.
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Със Заповед № АС-227/01.08.2016 г. е разпоредено съдия Анелия 
Щерева и съдия Петко Петков, да разпределят и образуват постъпващите 
дела в Наказателно отделение на Софийския районен съд, при отсъствие или 
ангажираност на заместник - председателя и ръководител на Наказателно 
отделение съдия Стоян Михов, считано от 01.08.2016 г.

Със Заповед № АС-233/15.08.2016 г. е разпоредено считано от 
15.08.2016 г. съдия Лора Миткова Митанкина да поеме председателстването 
на 107 състав при Наказателно отделение на Софийския районен съд като се 
възобнови разпределението на дела на 107 състав при СРС, НО като в 
Централизираната система за разпределяне на делата да се зададе 
натоварване 100% и цифри, представляващи средни стойности за брой дела 
от съответния индекс към 15.08.2016 г.

Със Заповед № АС-234/15.08.2016 г. е разпоредено считано от 
17.08.2016 г., съдия Моника Добринова да поеме председателстването на 51 
състав при Първо гражданско отделение на Софийския районен съд. Считано 
от 17.08.2016 година, в Централизираната система за разпределение на 
делата, в профила на съдия Моника Добринова. да се зададат цифри, 
съответстващи на броя дела от съответния индекс, разпределени на съдия 
Петя Тошкова Стоянова и 100 % натоварване.

Със Заповед № АС-244/31.08.2016 г. е разпоредено считано от 
01.09.2016 г., съдия Ваня Борисова Иванова- Згурова да поеме 
председателстването на 145 състав при Трето гражданско отделение. Считано 
от 01.09.2016 година, в Централизираната система за разпределение на 
делата, в профила на съдия Ваня Борисова Иванова-Згурова, да се зададат 
цифри, съответстващи на броя дела от съответния индекс, разпределени на 
съдия Катина Миткова Минева и 100 % натоварване.

Със Заповед № АС-245/31.08.2016 г. е разпоредено считано от 
03.10.2016 г. да се възобнови разпределението на дела на 60 състав, като 
заместник-председателят и ръководител на Второ гражданско отделение, в 
профила на съдия Боева в Централизираната система за разпределение на 
делата, да зададе натоварване 100 % и цифри, представляващи съответните 
средни стойности за брой дела от съответния индекс 03.10.2016 г.

Със Заповед № АС-254/10.09.2016 г. е разпоредено считано от 
12.09.2016 г., съдия Петя Данаилова Петкова да поеме председателстването 
на 93 състав при Наказателно отделение на Софийския районен съд като се 
възобнови разпределението на дела на 93 състав при СРС, НО, като в 
Централизираната система за разпределяне на делата да се зададе 
натоварване 100% и цифри, представляващи средни стойности за брой дела 
от съответния индекс към 12.09.2016 г.
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Със Заповед № АС-265/21.09.2016 г. е разпоредено считано от 
03.10.2016 г. в Трето гражданско отделение да се създаде нов 154 състав, 
който да разглежда дела от материята на Първо гражданско отделение като е 
Възложено председателстването на 154 състав на съдия Даниела 
Александрова. Считано от 03.10.2016 г., в Централизираната система за 
разпределение на делата, в профила на съдия Даниела Александрова, да се 
зададат цифри, представляващи съответните средни стойности за брой дела 
от материята на Първо гражданско отделение от съответния индекс към 
30.09.2016 г. и 100 % натоварване. Считано от 26.09.2016 г., да се спре 
разпределението на наказателни дела на съдия Даниела Александрова. 
Възлаожено е на съдия Даниела Александрова да довърши започнатите 
наказателни и административно-наказателни дела с даден ход на съдебното 
следствие. Възложено е председателстването на 116 състав от Наказателното 
отделение на съдия Ева Пелова. Считано от 26.09.2016 г., в 
Центршшзираната система за разпределение на делата, в профила на съдия 
Ева Пелова, да се зададат цифри, съответстващи на броя дела от съответния 
индекс, разпределени на съдия Даниела Александрова до 21.09.2016 г. и 100 
% натоварване.

Със Заповед № АС-270/03.10 .2016 г. е разпоредено считано от 
04.10.2016 г. ръководителят на Наказателно отделение при Софийския 
районен съд, да възобнови разпределението на нови дела на 106 състав, като 
в графа „натовареност” за съответния индекс се заложи „100 %” и цифри, 
представляващи съответните средни стойности за брой дела от съответния 
индекс към 04.10.2016 г.

Със Заповед № АС-276/13.10 .2016 г. е разпоредено считано от 
14.10.2016 г. възлагането председателстването на 143 състав от Трето 
гражданско отделение на съдия Пенка Велинова. Считано от 14.10.2016 г., в 
Централизираната система за разпределение на делата, в профила на съдия 
Пенка Велинова - председател на 143 състав, да се зададат цифри, 
съответстващи на броя дела от съответния индекс, разпределени на съдия 
Румена Георгиева до 13.10.2016 г. и 100 % натоварване. Считано от 
14.10.2016 г. да се спре разпределението на наказателни дела на съдия Пейка 
Велинова. Възложено е на съдия Пенка Велинова да довърши започнатите 
наказателни и административно-наказателни дела с даден ход на съдебното 
следствие. Считано от 14.10.2016 г. е възложено председателстването на 133 
състав от Наказателното отделение на съдия Цветелина Михайлова. Считано 
от 14.10.2016 г., в Централизираната система за разпределение на делата, в 
профила на съдия Цветелина Михайлова - председател на 133 състав, да се 
зададат цифри, съответстващи на броя дела от съответния индекс, 
разпределени на съдия Пенка Велинова до 13.10.2016 г. и 100 % натоварване.
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Със Заповед № АС-288/20.10 .2016 г. е разпоредено считано от 21.10.2016 г. 
да се спре разпределението на нови дела на съдия Наташа Николова - 
председател на 137 състав до определянето на нов титуляр на състава.

Със Заповед № АС-289/21.10.2016 г. е разпоредено считано от 
24.10.2016 г. да се спре разпределението на нови дела на съдия Лора 
Митанкина - председател на 107 състав до завръщането на титуляра на 
състава.

Със Заповед № АС-298/28.10.2016 г. е разпоредено считано от 
31.10.2016 г. да се спре разпределението на нови дела на съдия Илиана 
Станкова - председател на 67 състав до определянето на нов титуляр на 
състава.

Със Заповед № AC-301/31.10.2016 г. е разпоредено считано от 
01.11.2016 г. в Централизираната система за разпределение на делата, в 
профила на съдия Христина Гарванска - председател Иа 115 състав, да се 
направи корекция в натовареността й, като в група дела „ОХ”, да се зададе 
цифрата 23 бр. дела, по които съдебното следствие следва да започне 
отначало.

Със Заповед № АС-З06/11.11.2016 г. е разпоредено считано от 
14.11.2016 г. да бъде възстановено разпределението на нови дела на съдия 
Владислава Ангелова - председател на 94 състав, като в профила на съдия 
Владислава Ангелова в Централизираната система за разпределение на 
делата, да се зададе натоварване 100 % и цифри, представляващи съответните 
средни стойности за брой дела от съответния индекс към 14.11.2016 г.

Със Заповед № АС-307/11.11.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80, 
ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка с повишаване в длъжност 
„съдия” в Административен съд София- град на съдия Наташа Иванова 
Николова, както и с оглед осигуряване спазване на принципа за разглеждане 
и решаване на делата в разумен срок да се преразпределят чрез система за 
случаен подбор образуваните и неприключили към датата на настоящата 
заповед дела на 137 състав, НО, СРС измежду съдиите в СРС, НО, като не се 
възобновява разпределянето на дела на 137 състав, НО, СРС до определяне 
на титуляр на съдебния състав. Постъпващите в СРС, НО дела, които 
съгласно НПК и Единната методика по приложението на принципа за 
случайно разпределение на делата в районните, окръжните, 
административните, военните, апелативните и специализираните съдилища 
следва да се разглеждат от съдия Наташа Николова като съдия-докладчик и 
председател на 137 състав, да се разпределят чрез системата за случайно 
разпределение на дела измежду всички състави в СРС, НО.

Със Заповед № АС-З 14/15.11.2016 г. е разпоредено считано от 
16.11.2016 г., съдия Александър Велинов Ангелов да поеме 
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председателстването на 67 състав при Второ гражданско отделение. Считано 
от 16.11.2016 година, ръководителят на Второ гражданско отделение, в 
профила на съдия Александър Велинов Ангелов в Централизираната система 
за разпределение на делата, да зададат натоварване 400 % и цифри, 
представляващи съответните средни стойности за брой дела от съответния 
индекс, към 16.11.2016 г.

Със Заповед № АС-317/16.11.2016 г. е разпоредено за периода от 
17.11.2016 г. до 31.12.2016 г„ в Централизираната система за разпределение 
на делата, в профилите на съдиите Калинка Илиева- Пандохова и Екатерина 
Стоева да се зададе натоварване 100 %. Считано от 01.01.2017 г., в 
Централизираната система за разпределение на делата, в профилите на 
съдиите Калинка Илиева-Пандохова и Екатерина Стоева да се зададе 
натоварване 130 %.

Със Заповед № АС-324/28.11.2016 г. е разпоредено считано от 
30.11.2016 г. да се спре разпределението на нови дела на съдия Полина 
Величкова - председател на 15 състав до определянето на нов титуляр на 
състава.

Със Заповед № АС-326/02.12.2016 г. е разпоредено да се 
преразпределят чрез система за случаен подбор образуваните и 
неприключили към датата на настоящата заповед дела на 15 състав, НО, СРС 
измежду съдиите в СРС, НО, като не се възобновява разпределянето на дела 
на 15 състав, НО, СРС до определяне на титуляр на съдебния състав. 
Постъпващите в СРС, НО дела, които съгласно НПК и Единната методика по 
приложението на принципа за случайно разпределение на делата в 
районните, окръжните, административните, военните, апелативните и 
специализираните съдилища следва да се разглеждат от съдия Полина 
Величкова като съдия-докладчик и председател на 15 състав, да се 
разпределят чрез системата за случайно разпределение на дела измежду 
всички състави в СРС, НО.

Със Заповед № АС-340/20.12.2016 г. е разпоредено на основание чл. 80, 
ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт и във връзка с Доклад изх. № 
9002247/20.12.2016 г. на заместник-председателя на Софийския районен съд 
и ръководител на Първо гражданско отделение и молба от 15.12.2016 г. на 
съдия Георги Мулешков считано от 21.12.2016 г. е възложено на съдия Дора 
Димитрова Михайлова, разглеждането на делата, разпределени на 46 състав, 
изброени в Приложение № 1 и 2, неразделна част от заповедта, като извърши 
действия по първоначална проверка за редовност и допустимост на исковете, 
постановяване на актове, с които се дават указания по чл. 129, ал. 1 от ГПК 
или изпращане на преписи от искови молби по реда на чл. 131 от ГПК, както 
и произнасяне по заявления за издаване на заповеди за изпълнение.
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Със Заповед № АС-341/30.12.2016 г. е разпоредено на основание чл. 
80, an. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Решение по протокол от 
22.12.2016 г. на комисия “Професионална квалификация, информационни 
технологии и статистика” на ВСС, е определен „период за изравняване“ в 
Централизираната система за разпределение на дела една година (за 2016 г. - 
от 01.01 до 31.12.2016 г.). при което в началото на 2017 г. да се нулира броят 
разпределени дела за всички съдии във всички групи.

При проверка за съответствие между утвърдените Вътрешни правила за 
случайно разпределение на делата в СРС, издадените заповеди и 
извършеното разпределение на делата на принципа на случайния подбор бяха 
проверени протоколи за извършено разпределение на дела и определяне на 
съдия-докладчик както следва:

Наказателни дела 2015 г. :

Дело № 1582/2015 г., рег.(вх.) № 6049, дата на разпределението 
03.02.2015 г., разпределящ Е   И       тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Таня Маринова, 110 състав. 
Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Анелия Щерева - 50 , Методи Лалов, 
Ивиана Димчева, Полина Величкова, Даниела Александрова, Иван Мичев - 0 
%, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян Михов - 60 %.

Дело № 9794/2015 г., рег.(вх.) № 45487, дата на разпределението 
16.06.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Елена Розалинова, 21 състав. 
Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Анелия Щерева - 50 % , Методи 
Лалов, Силвия Цепова, - 0 %, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария 
Дончева, Стоян Михов - 60 %. Отбелязване, че 33 състав е с 0 %, без име на 
председателя на състава.

Дело № 1658/2015 г., рег.(вх.) № 7219, дата на разпределението 
03.02.2015 г., разпределящ Е   И       тип на делото - БП(бързо 
производство) - дела първа инстанция. Определен съдия-докладчик - 
Илиана Рашкова, 97 състав. Разпределението е извършено между 7 съдии, 
като е определена 100% натовареност, по дежурство.

Дело № 711/2015 г., рег.(вх.) № 2526, дата на разпределението 
19.01.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Мирослав Петров, Юбсъстав. 
Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 100% 
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натовареност, с изключение на съдиите: Анелия Щерева - 50% , Методи 
Лалов, Ивиана Димчева, Полина Величкова, Даниела Александрова, Иван 
Мичев - 0 %, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян Михов 
- 60 %.

Дело № 11439/2015 г., рег.(вх.) № 52721 дата на разпределението 
08.07.2015 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НОХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Мария Дончева, 107 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Анелия Щерева - 50% , Методи 
Лалов - 0 %, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян Михов - 
60 %.

Дело № 6947/2015 г., рег.(вх.) № 32175, дата на разпределението 
05.05.2015 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НОХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Албена Момчилова 105 
състав. Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдиите: Анелия Щерева - 50% , 
Методи Лалов, Гюляй Кокоева - 0 %, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария 
Дончева, Стоян Михов - 60 %.

Дело № 5595/2015 г., рег.(вх.) № 25166, дата на разпределението 
08.04.2015 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НОХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Мирослав Георгиев, 108 
състав. Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на 131 - ви състав без име с 0 %.

Дело № 12714/2015 г., рег.(вх.) № 57488, дата на разпределението 
27.07.2015 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НОХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Петър Славчев, 109 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 0 %, Силвия Цепова, 
Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян Михов - 60 %.

Дело № 2949/2015 г., рег.(вх.) № 12932, дата на разпределението 
25.02.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Доротея Кехайова, 99 
Разпределението е извършено между 7 съдии, като е определена 100% 
натовареност, по дежурство.

Дело № 711/2015 г., рег.(вх.) № 2526, дата на разпределението 
19.01.2015 г., разпределящ Е   И       тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Мирослав Петров, Юбсъстав. 
Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Анелия Щерева - 50% , Методи 
Лалов, Ивиана Димчева, Полина Величкова, Даниела Александрова, Иван 
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Мичев - 0 %, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян Михов 
- 60 %.

Дело № 11439/2015 г., рег.(вх.) № 52721 дата на разпределението 
08.07.2015 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НОХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Мария Дончева, 107 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Анелия Щерева - 50% , Методи 
Лалов - 0 %, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян Михов - 
60 %.

Дело № 6947/2015 г., рег.(вх.) № 32175, дата на разпределението 
05.05.2015 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НОХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Албена Момчилова 105 
състав. Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдиите: Анелия Щерева - 50% , 
Методи Лалов, Гюляй Кокоева - 0 %, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария 
Дончева, Стоян Михов - 60 %.

Дело № 5595/2015 г., рег.(вх.) № 25166, дата на разпределението 
08.04.2015 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НОХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Мирослав Георгиев, 108 
състав. Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на 131 - ви състав без име с 0 %.

Дело № 12714/2015 г., рег.(вх.) № 57488, дата на разпределението 
27.07.2015 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НОХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Петър Славчев, 109 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 0 %, Силвия Цепова, 
Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян Михов - 60 %.

Дело № 2949/2015 г., рег.(вх.) № 12932, дата на разпределението 
25.02.2015 г., разпределящ Е   И       тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Доротея Кехайова, 99 
Разпределението е извършено между 7 съдии, като е определена 100% 
натовареност, по дежурство.

Дело № 711/2015 г., рег.(вх.) № 2526, дата на разпределението 
19.01.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Мирослав Петров, 106 състав. 
Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Анелия Щерева - 50% , Методи 
Лалов, Ивиана Димчева, Полина Величкова, Даниела Александрова, Иван 
Мичев - 0 %, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян Михов 
- 60 %.
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Дело № 11439/2015 г., рег.(вх.) № 52721 дата на разпределението 
08.07.2015 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НОХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Мария Дончева, 107 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Анелия Щерева - 50% , Методи 
Лалов - 0 %, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян Михов - 
60 %.

Дело № 6947/2015 г., рег.(вх.) № 32175, дата на разпределението 
05.05.2015 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НОХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Албена Момчилова 105 
състав. Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдиите: Анелия Щерева - 50% , 
Методи Лалов, Гюляй Кокоева - 0 %, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария 
Дончева, Стоян Михов - 60 %.

Дело № 5595/2015 г., рег.(вх.) № 25166, дата на разпределението 
08.04.2015 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НОХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Мирослав Георгиев, 108 
състав. Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 
100% натовареност, е изключение на 131 - ви състав без име с 0 %.

Дело № 12714/2015 г., рег.(вх.) № 57488, дата на разпределението 
27.07.2015 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НОХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Петър Славчев, 109 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 0 %, Силвия Цепова, 
Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян Михов - 60 %.

Дело № 2949/2015 г., рег.(вх.) № 12932, дата на разпределението 
25.02.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Доротея Кехайова, 99 състав. 
Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 0 %, Анелия Щерева 
50 %, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян Михов - 60 %.

Дело № 8533/2015 г., рег.(вх.) № 39805, дата на разпределението 
29.05.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Даниела Александрова, 116 състав. 
Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов ,Силвия Цепова и 133 
състав(бе име на съдия) - 0 % - титулярът на състава съдия Гюляй Кокоева е в 
отпуск по майчинство и състава е изключен от разпределение, Анелия 
Щерева - 50%, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян 
Михов - 60 %.
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Дело № 9676/2015 г., рег.(вх.) № 45174, дата на разпределението 
15.06.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НЧХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Мирослав Петров, 106 състав. 
Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов ,Силвия Цепова и 133 
състав(без име на съдия) - 0 %, титулярът на състава съдия Гюляй Кокоева е 
в отпуск по майчинство и състава е изключен от разпределение Анелия 
Щерева - 50%, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян 
Михов - 60 %.

Дело № 229/2015 г., рег.(вх.) № 1198, дата на разпределението 
12.01.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Георги Крушарски, Еви състав. 
Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов, Ивиана Димчева, 
Полина Величкова, Даниела Александрова, Иван Мичев - 0 %, Анелия 
Щерева - 50%, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян 
Михов - 60 %.

Дело № 8530/2015 г., рег.(вх.) № 39681, дата на разпределението. 
29.05.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Георги Георгиев, 104 състав. 
Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов ,Силвия Цепова и 133 
състав(без име) - 0 %, Анелия Щерева - 50%, Стоян Мадин, Кирил 
Димитров, Мария Дончева, Стоян Михов - 60 %.

Дело № 437/2015 г., рег.(вх.) № 1833, дата на разпределението 
14.01.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Делян Дилков, 11 състав. 
Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов, Ивиана Димчева, 
Полина Величкова, Даниела Александрова, Иван Мичев- 0 %, Анелия 
Щерева - 50%, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян 
Михов - 60 %.

Дело № 3890/2015 г., рег.(вх.) № 16828, дата на разпределението 
16.03.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НЧХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Николай Василев, 102 състав. 
Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 0 %, Анелия Щерева 
- 50%, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян Михов - 60 %. 
Протокол за избор на докладчик се намира на лист 20 от делото.
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Дело № 437/2015 г., рег.(вх.) № 1833, дата на разпределението 
14.01.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Делян Дилков, 11 състав. 
Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов, Ивиана Димчева, 
Полина Величкова, Даниела Александрова Иван Мичев - 0 %, Анелия 
Щерева - 50%, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян 
Михов - 60 %.

Дело № 2212/2015 г., рег.(вх.) № 9212, дата на разпределението 
12.02.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НЧХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Виолета Парпулова, 95 състав. 
Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 0 %, Анелия Щерева 
- 50%, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян Михов - 60 %.

Дело № 9269/2015 г., рег.(вх.) № 43448, дата на разпределението 
09.06.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НЧХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Силвия Георгиева, 19 състав. 
Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов ,Силвия Цепова и 133 
състав(без име на съдия) - 0 %, Анелия Щерева - 50%, Стоян Мадин, Кирил 
Димитров, Мария Дончева, Стоян Михов - 60 %.

Дело № 349/2015 г., рег.(вх.) № 1413, дата на разпределението 
13.01.2015 г., разпределящ Е   И       тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Станимир Миров, 23 състав. 
Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов , Полина Величкова, 
Даниела Александрова, Ивиана Димчева, Иван Мичев - 0 %, Анелия Щерева 
- 50%, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян Михов - 60 %.

Дело № 3520/2015 г., рег.(вх.) № 15202, дата на разпределението 
09.03.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НЧХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Силвия Цепова, 8 състав. 
Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 0 %, Анелия 
Щерева - 50%, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян 
Михов - 60 %.

Дело № 1972/2015 г., рег.(вх.) № 8254, дата на разпределението 
09.02.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Силвия Цепова, 8 състав. 
Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 0 %, Анелия
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Щерева - 50%, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян 
Михов - 60 %.

Дело № 21176/2015 г., рег.(вх.) № 90195, дата на разпределението 
08.12.2015 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НОХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Бисерка Памукова, 9 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Стоян Михов 
- 40 %, Стоян Мадин и Кирил Димитров - 60 %.

Дело № 5460/2015 г., рег.(вх.) № 24666, дата на разпределението 
07.04.2015 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НЧХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Стоян Михов, 111 състав. 
Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов и 131 състав(без име) 
- 0 %, Анелия Щерева - 50%, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария 
Дончева, Стоян Михов - 60 %.

Дело № 2584/2015 г., рег.(вх.) № 11138, дата на разпределението 
18.02.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик -Стоян Михов, 111 състав. 
Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 0 %, Анелия Щерева 
- 50%, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян Михов - 60 %.

Дело № 352/2015 г., рег.(вх.) № 1498, дата на разпределението 
13.01.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Николай Урумов, 112 състав. 
Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов, Ивиана Димчева, 
Полина Величкова, Даниела Александрова и Иван Мичев - 0 %, Анелия 
Щерева - 50%, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян 
Михов - 60 %.

Дело № 12374/2015 г., рег.(вх.) № 56195, дата на разпределението 
22.07.2015 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НЧХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Николай Урумов, 112 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 0 %, Стоян Мадин, 
Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян Михов - 60 %.

Дело № 1369/2015 г., рег.(вх.) № 5363, дата на разпределението 
29.01.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Стоян Мадин, 93 състав. 
Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов, Ивиана Димчева, 
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Полина Величкова , Даниела Александрова и Иван Мичев - 0 %, Анелия 
Щерева - 50%, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян 
Михов - 60 %.

Дело № 1222/2015 г., рег.(вх.) № 4610, дата на разпределението 
27.01.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НЧХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Мария Динева, 94 състав. 
Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов, Ивиана Димчева, 
Полина Величкова , Даниела Александрова и Иван Мичев - 0 %, Анелия 
Щерева - 50%, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян 
Михов - 60 %.

Дело № 6457/2015 г., рег.(вх.) № 30372, дата на разпределението 
28.04.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НЧХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Кирил Димитров, 96 състав. 
Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов, Гюляй Кокоева - 0 
%, Анелия Щерева - 50%, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, 
Стоян Михов - 60 %.

Дело № 3176/2015 г., рег.(вх.) № 13926, дата на разпределението 
04.03.2015 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - 78 а от НК - 
дела първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Мирослава Тодорова, 
101 състав. Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов, - 0 %, Анелия 
Щерева - 50%, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян 
Михов - 60 %.

Дело № 5494/2015 г., рег.(вх.) № 24764, дата на разпределението 
07.04.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Константин Попов, 114 състав. 
Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов и 131 състав ( без 
име) - 0 %, Анелия Щерева - 50%, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария 
Дончева, Стоян Михов - 60 %.

Дело № 2798/2015 г., рег.(вх.) № 12233, дата на разпределението 
23.02.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Виолета Парпулова, 95 състав. 
Разпределението е извършено между 51 съдии, като е определена 100% 
натовареност на съдиите, с изключение на Методи Лалов - 0 %, Анелия 
Щерева - 50 %, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян 
Михов - 60 %.
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Дело № 17674/2015 г., рег.(вх.) № 75039, дата на разпределението 
19.10.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Емилия Колева, 100 състав. 
Разпределението е извършено между 56 съдии, като е определена 100% 
натовареност на съдиите, с изключение на Методи Лалов - 25 %, Стоян 
Михов - 40 %,Силвия Цепова, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария 
Дончева - 60 %. Има списък на изключени от разпределение, съдии - 
Даниела Стоичкова, поради платен годишен отпуск.

Дело № 18881/2015 г., рег.(вх.) № 70203, дата на разпределението 
04.11.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НЧХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Марина Манолова, 130 състав. 
Разпределението е извършено между 54 съдии, като е определена 100% 
натовареност на съдиите, с изключение на Методи Лалов - 25%, Стоян 
Михов - 40 %,Силвия Цепова, Кирил Димитров, Мария Дончева - 60 %. Има 
списък на изключени от разпределение съдии - Стоян Мадин, Мирослава 
Тодорова, Танка Цонева, поради ползване на платен годишен отпуск.

Дело № 12395/2015 г., рег.(вх.) № 56351, дата на разпределението 
22.07.2015 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НЧХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Бисерка Памукова, 9 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност на съдиите, с изключение на Методи Лалов - 0 %, Стоян 
Михов, Силвия Цепова, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева - 60 
%.

Дело № 6833/2015 г., рег.(вх.) № 59922, дата на разпределението 
04.05.2015 г., разпределящ Д        К      , липсва подпис на извършилия 
разпределението, тип на делото - НЧХД - дела първа инстанция. Определен 
съдия-докладчик - Върбан Върбанов, 14 състав. Разпределението е 
извършено между 52 съдии, като е определена 100% натовареност на 
съдиите, с изключение на Методи Лалов, Гюляй Кокоева - 0 %, Анелия 
Щерева - 50 %, Стоян Михов, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария 
Дончева - 60 %. Има списък на изключени от разпределение, съдии - 
Даниела Стоичкова, поради платен годишен отпуск.

Дело № 92/2015 г., рег.(вх.) № 358, дата на разпределението 07.01.2015 
г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа инстанция. 
Определен съдия-докладчик - Върбан Върбанов, 14 състав. Разпределението 
е извършено между 53 съдии, като е определена 100% натовареност, с 
изключение на съдиите: Методи Лалов, Ивиана Димчева, Полина Величкова, 
Даниела Александрова, Иван Мичев - 0 %, Анелия Щерева - 50%, Стоян 
Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян Михов - 60 %.
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Дело № 5800/2015 г., рег.(вх.) № 25934, дата на разпределението 
14.04.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НЧХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Полина Величкова, 15 състав. 
Разпределението е извършено между 51 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов и 131 състав ( без 
име) - 0 %, Анелия Щерева - 50%, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария 
Дончева, Стоян Михов - 60 %.

Дело № 4403/2015 г., рег.(вх.) № 19493, дата на разпределението 
21.03.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Веселина Ставрева, 15 състав, но 
делото е разгледано от съдия Полина Величкова, която е поела състава, без 
заповед за поемане на състава. Разпределението е извършено между 51 
съдии, като е определена 100% натовареност, с изключение на съдиите: 
Методи Лалов - 0 %, Анелия Щерева - 50%, Стоян Мадин, Кирил Димитров, 
Мария Дончева, Стоян Михов - 60 %.

Дело № 4542/2015 г., рег.(вх.) № 20307, дата на разпределението 
24.03.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - 78 а от НК - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Росица Чиркалева, 12 състав, 
причина за определяне на конкретен докладчик : състави 12, 19,94 и 110 
разглеждат дела с непълнолетни извършители.. Разпределението е извършено 
между 4 съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 22189/2015 г., рег.(вх.) № 94647, дата на разпределението 
21.12.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Ивиана Димчева, 132 състав. 
Разпределението е извършено между 55 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов 25 %, Стоян Михов 40 
%, Силвия Цепова, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева- 60 % .С 
протол за нов избор от 27.04.2016 г., е определен за докладчик съдия Танка 
Цонева- 135 състав, въз основа на заповед АС-124/22.04.2016 година на 
председателя на СРС.

Наказателни дела 2016 година:

Дело № 3177/2016 г., рег.(вх.) № 12186, дата на разпределението 
18.02.2016 г., разпределящ Е   И       тип на делото - НЧХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Даниела Александрова, 116 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Стоян Мадин, 
Кирил Димитров, Мария Дончева, Силвия Цепова- 60 %. Стоян Михов - 40 
%
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Дело № 13670/2016 г., рег.(вх.) № 59990, дата на разпределението 
02.08.2016 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - 78 а от НК - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Георги Крушарски, 1 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Стоян Мадин, 
Кирил Димитров, Веселина Няголова, Петко Петков, Анелия Щерева- 60 %. 
Стоян Михов - 40 %

Дело № 3827/2016 г., рег.(вх.) № 15582, дата на разпределението 
01.03.2016 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Мила Лазарова, 98 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Силвия 
Ценова, Стоян Мадин, Мария Дончева, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов 
- 40 %

Дело № 3492/2016 г., рег.(вх.) № 13554, дата на разпределението 
24.02.2016 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Елена Розалинова, 21 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Силвия 
Цепова, Стоян Мадин, Мария Дончева, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов 
- 40 %

Дело № 6353/2016 г., рег.(вх.) № 27398, дата на разпределението 
08.04.2016 г., разпределящ Д        К        тип на делото - НЧХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Мария Дончева, 107 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Силвия 
Цепова, Стоян Мадин, Мария Дончева, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов 
- 40 %

Дело № 5069/2016 г., рег.(вх.) № 21889, дата на разпределението 
21.03.2016 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Мария Дончева, 107 състав, делото 
е разгледано от съдия Лора Митанкина без да има протокол за ново 
разпределение. Разпределението е извършено между 57 съдии, като е 
определена 100% натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 
%, Силвия Цепова, Стоян Мадин, Мария Дончева, Кирил Димитров- 60 %. 
Стоян Михов - 40 %

Дело № 18785/2016 г., рег.(вх.) № 80224, дата на разпределението 
28.10.2016 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Анелия Щерева, 152 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
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натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Петко Петков, 
Анелия Щерева, Веселина Няголова, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов - 
40%

Дело № 2955/2016 г., рег.(вх.) № 11346, дата на разпределението 
16.02.2016 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Петко Петков, 110 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: без 130 състав Марина Манолава, 
която е разглеждала производството по чл. 64 от НПК. Методи Лалов - 25 %, 
Силвия Цепова, Стоян Мадин, Мария Дончева, Кирил Димитров- 60 %. 
Стоян Михов - 40 %

Дело № 9040/2016 г., рег.(вх.) № 39613, дата на разпределението 
20.05.2016 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НЧХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Петко Петков, 110 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Кирил 
Димитров- 60 %. Стоян Михов - 40 %

Дело № 4434/2016 г., рег.(вх.) № 18628, дата на разпределението 
11.03.2016 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НОХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Даниела Александрова, 116 
състав. Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Силвия 
Цепова, Стоян Мадин, Мария Дончева, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов 
- 40 %

Дело № 9793/2016 г., рег.(вх.) № 42414, дата на разпределението 
02.06.2016 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НЧХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Петрослав Кънев, 99 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Кирил 
Димитров- 60 %. Стоян Михов - 40 %

Дело № 10306/2016 г., рег.(вх.) № 45286, дата на разпределението 
10.06.2016 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НЧХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Мирослав Петров, 106 
състав. Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, 
Веселина Няголова, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов - 40 %.

Дело № 5303/2016 г., рег.(вх.) № 23040, дата на разпределението 
24.03.2016 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Мила Лазарова, 98 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
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натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Кирил 
Димитров- 60 %. Стоян Михов - 40 %

Дело № 374/2016 г., рег.(вх.) № 1562, дата на разпределението 
11.01.2016 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НОХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Илиана Рашкова, 97 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Силвия 
Цепова, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов - 40 %

Дело № 3543/2016 г., рег.(вх.) № 13849, дата на разпределението 
25.02.2016 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Илиана Рашкова, 97 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Даниела Тошева, която е разгледала 
делото по чл. 64 от НПК, както и Ваня Горанова и Димитър Куртов, които 
също са се произнесли по реда на чл. 64 от НПК, Методи Лалов - 25 %, 
Силвия Цепова, Стоян Мадин, Мария Дончева, Кирил Димитров- 60 %. 
Стоян Михов - 40 %

Дело № 12287/2016 г., рег.(вх.) № 54383, дата на разпределението 
11.07.2016 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НЧХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Албена Момчилова, 105 състав. 
Разпределението е извършено между 52 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Веселина 
Няголова, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов - 40 %

Дело № 1761/2016 г., рег.(вх.) № 6590, дата на разпределението 
29.01.2016 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Делян Дилков, 11 състав. 
Разпределението е извършено между 55 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Ивиана Димчева, която е разгледала 
делото по реда на чл. 64 от НПК, Методи Лалов - 25 %, Силвия Цепова, 
Стоян Мадин, Мария Дончева, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов - 40 %

Дело № 1232/2016 г., рег.(вх.) № 4429, дата на разпределението 
21.01.2016 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Георги Георгиев, 104 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Силвия 
Цепова, Стоян Мадин, Мария Дончева, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов 
- 40 %

Дело № 5142/2016 г., рег.(вх.) № 22338, дата на разпределението 
22.03.2016 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НОХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Николай Василев, 102 
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състав. Разпределението е извършено между 55 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдиите: Силвия Георгиева и Ангел 
Павлов, разглеждали искане по чл. 64 от НПК. Методи Лалов - 25 %, Силвия 
Цепова, Стоян Мадив, Мария Дончева, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов 
- 40 %. Протокола за избор се намира на лист 8 от делото, вместо в началото 
на делото.

Дело № 3495/2016 г., рег.(вх.) № 13580, дата на разпределението 
24.02.2016 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Силвия Цепова, 8 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Силвия 
Цепова, Стоян Мадин, Мария Дончева, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов 
- 40 %

Дело № 5058/2016 г., рег.(вх.) № 21822, дата на разпределението 
21.03.2016 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Христина Гарванска, 115 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Върбан Върбанов, който е взел 
МНО, Методи Лалов - 25 %, Силвия Цепова, Стоян Мадин, Мария Дончева, 
Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов - 40 %

Дело № 1546/2016 г., рег.(вх.) № 5916, дата на разпределението 
27.01.2016 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Стоян Мадин, 93 състав. 
Разпределението е извършено между 56 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Силвия 
Цепова, Стоян Мадин, Мария Дончева, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов 
- 40 %

Дело № 14643/2016 г., рег.(вх.) № 63567, дата на разпределението 
17.08.2016 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Владислава Ангелова, 94 състав, 
разпределението е извършено ръчно, тъй като състава е върнал делото на 
СРП и след внасянето му в съда, делото отново е разпределено на същия 
състав.

Дело № 5335/2016 г., рег.(вх.) № 14424, дата на разпределението 
24.03.2016 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НЧХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Станимир Миров, 23 състав. 
Разпределението е извършено между 55 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Силвия 
Цепова, Стоян Мадин, Мария Дончева, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов 
- 40 %
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Дело № 6317/2016 г., рег.(вх.) № 27486, дата на разпределението 
08.04.2016 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Станимир Миров, 23 състав. 
Разпределението е извършено между 55 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Силвия 
Цепова, Стоян Мадин, Мария Дончева, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов 
- 40 %

Дело № 8879/2016 г., рег.(вх.) № 1039629, дата на разпределението 
25.05.2016 г., разпределящ С       Т       , тип на делото - НОХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Веселка Йорданова, 101 
състав. Разпределението е извършено между 48 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдиите: Силвия Георгиева - 50 %, Петя 
Петкова - 40 %, Стефан Милев - 25 %. Изключен от разпределение е съдия 
Албена Дойнова, поради ползване на болничен.

Дело № 19195/2016 г., рег.(вх.) № 82411, дата на разпределението 
07.11.2016 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НОХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Красимира Проданова, 5 
състав. Разпределението е извършено между 55 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, 
Веселина Няголова, Петко Петков, Анелия Щерева, Кирил Димитров- 60 %. 
Стоян Михов - 40 %. На лист 16 с протокол, съдът не одобрява внесеното 
споразумение и се отвежда от разглеждането на делото. С нов протокол за 
разпределение от 25.11.2016 г. е определен съдия Виолета Парпулова.

Дело № 363/2016 г., рег.(вх.) № 1525, дата на разпределението 
11.01.2016 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НОХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик -Пенка Велинова, 133 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Силвия 
Цепова, Стоян Мадин, Мария Дончева, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов 
- 40 %

Дело № 4610/2016 г., рег.(вх.) № 19102, дата на разпределението 
14.03.2016 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НОХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Стоян Михов, 111 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Силвия 
Цепова, Стоян Мадин, Мария Дончева, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов 
- 40 %

Дело № 1100/2016 г., рег.(вх.) № 4134, дата на разпределението 
20.01.2016 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НОХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Николай Урумов, 112 състав.
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Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Силвия 
Цепова, Стоян Мадин, Мария Дончева, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов 
- 40 %

Дело № 5449/2016 г., рег.(вх.) № 23394, дата на разпределението 
25.03.2016 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НЧХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Николай Урумов, 112 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Силвия 
Цепова, Стоян Мадин, Мария Дончева, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов 
- 40 %

Дело № 2519/2016 г., рег.(вх.) № 9362, дата на разпределението 
10.02.2016 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Ивиана Димчева, 132 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %. Силвия 
Цепова, Стоян Мадин, Мария Дончева, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов 
- 40 %. На лист 33 от делото е приложен протокол за нов избор на 
докладчик, с който е определен съдия Бисерка Памукова - 9 - ти състав, 
съгласно заповед № АС - 124/22.04.2016 на председателя на СРС.

Дело № 2719/2016 г., рег.(вх.) № 1595677, дата на разпределението 
12.02.2016 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НЧХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Бисерка Памукова, 9 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Силвия 
Цепова, Стоян Мадин, Мария Дончева, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов 
- 40 %
Дело № 2087/2016 г., рег.(вх.) № 1585202, дата на разпределението 
04.02.2016 г., разпределящ Е   И       тип на делото - НЧХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Върбан Върбанов, 14 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Силвия 
Цепова, Стоян Мадин, Мария Дончева, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов 
- 40 %

Дело № 810/2016 г., рег.(вх.) № 2910, дата на разпределението 
15.01.2016 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Върбан Върбанов, 14 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Силвия 
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Цепова, Стоян Мадин, Мария Дончева, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов 
- 40 %

Дело № 2917/2016 г., рег.(вх.) № 10876, дата на разпределението 
16.02.2016 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НОХД, 
непълнолетни - дела първа инстанция. Определен съдия-докладчик - 
Елеонора Зравкова, 12 състав. Разпределението е извършено между 4 съдии, 
като е определена 100% натовареност, които разглеждат дела, по които 
подсъдимия е непълнолетен.

Дело № 10682/2016 г., рег.(вх.) № 46323, дата на разпределението 
15.06.2016 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НЧХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Силвия Цепова, 8 състав. 
Разпределението е извършено между 54 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %. Кирил 
Димитров, Веселина Няголова- 60 %. Стоян Михов - 40 %.

Дело № 3115/2016 г., рег.(вх.) № 11878, дата на разпределението 
17.02.2016 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Мирослав Георгиев, 108 състав. 
Разпределението е извършено между 55 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Силвия 
Цепова, Мария Дончева, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов - 40 %.

Дело № 1552/2016 г., рег.(вх.) № 5880, дата на разпределението 
27.01.2016 г., разпределящ Е   Илиева, тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Виолета Парпулова, 95 състав. 
Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Силвия 
Цепова, Стоян Мадин, Мария Дончева, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов 
- 40 %.

Дело № 18989/2016 г., рег.(вх.) № 81580, дата на разпределението 
02.11.2016 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Емилия Колева, 100 състав. 
Разпределението е извършено ръчно, тъй като състава е върнал делото на 
СРП.

Дело № 3397/2016 г., рег.(вх.) № 13322, дата на разпределението 
23.02.2016 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НОХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Марина Манолова, 130 
състав. Разпределението е извършено между 57 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Силвия 
Цепова, Стоян Мадин, Мария Дончева, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов 
- 40 %
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Дело № 12488/2016 г., рег.(вх.) № 55538, дата на разпределението 
13.07.2016 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НЧХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Силвия Георгиева, 19 състав. 
Разпределението е извършено между 54 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Веселина 
Няголова, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов - 40 %

Дело № 8616/2016 г., рег.(вх.) № 32180, дата на разпределението 
13.05.2016 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НЧХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Ваня Горанова, 22 състав. 
Разпределението е извършено между 54 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %. Кирил 
Димитров- 60 %. Стоян Михов - 40 %

Дело № 3395/2016 г., рег.(вх.) № 13335, дата на разпределението 
23.02.2016 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НОХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Кирил Димитров, 96 състав. 
Разпределението е извършено между 55 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %, Силвия 
Цепова, Стоян Мадин, Мария Дончева, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов 
- 40 %

Дело № 11969/2016 г., рег.(вх.) № 53842, дата на разпределението 
07.07.2016 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Веселка Йорданова, 101 състав. 
Разпределението е извършено между 55 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %. Веселина 
Няголова, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов - 40 %.

ОТВОДИ 2015 г.:

Дело № 1791/2015 г., рег.(вх.) № 7526, дата на разпределението 
05.02.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Ангел Павлов, 18 състав. 
Разпределението е извършено между 53 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов, Ивиана Димчева, 
Полина Величкова, Даниела Александрова, Иван Мичев - 0 %. Анелия 
Щерева - 50 %, Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян 
Михов - 60 % .С протол за нов избор от 17.11.2015 г., е определен за 
докладчик съдия Гергана Лазарова - 2-ри състав, поради не одобрено 
споразумение от предишния докладчик.

Дело № 4478/2015 г., рег.(вх.) № 19772, дата на разпределението 
23.03.2015 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
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инстанция. Определен съдия-докладчик - Ваня Горанова, 22 състав. 
Разпределението е извършено между 51 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 0 %. Анелия Щерева 
- 50 %. Стоян Мадин, Кирил Димитров, Мария Дончева, Стоян Михов - 60 
%. С определение от 30.04.2015 г., съдия Горанова се е отвела от разглеждане 
на еделото, тъй като е била член на състава, който се е произнесъл по взетата 
МНО. С протол за нов избор от 07.05.2015 г., е определен за докладчик съдия 
Виолета Парпулова - 95 - ти състав.

Дело № 11294/2015 г., рег.(вх.) № 51662, дата на разпределението 
06.07.2015 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НОХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Мирослав Петров, 106 
състав. Разпределението е извършено между 55 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 0 %. Анелия 
Щерева - 50 %. Стоян Мадин, Мария Дончева, Стоян Михов,Кирил 
Димитров- 60 %. В с.з. на 18.02.2016 г. съдът е одобрил споразумение по 
отношение на единия от подсъдимите и се е отвел от разглеждането на 
делото по отношение на другия подсъдим. С протокол за избор от 26.02.2016 
г. е определен съдия-докладчик Георги Георгиев 106 - ти състав.

ОТВОДИ 2016 г.

Дело № 12096/2016 г., рег.(вх.) № 53845, дата на разпределението 
08.07.2016 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Христина Гарванско, 115 състав. 
Разпределението е извършено между 55 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %. Веселина 
Няголова, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов - 40 %. С протокол от 
14.11.2016 г., съдията-докладчик се е отвел, тъй като не е одобрил 
споразумението. С протокол за избор от 30.11.2016 г. е определен докладчик 
съдия Даниела Стоичкова - 136 състав, при същите параметри.

Дело № 15882/2016 г., рег.(вх.) № 68098, дата на разпределението 
09.09.2016 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НОХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Наташа Николова, 137 
състав. Разпределението е извършено между 55 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %. 
Веселина Няголова, Петко Петков, Анелия Щерева, Кирил Димитров- 60 %. 
Стоян Михов - 40 %. С протокол за избор от 14.11.2016 г. е определен нов 
докладчик Иван Стоилов - 7 -ми състав, при същите параметри. Това се 
налага, съгласно Заповед АС-307/11.11.2016 г. на председателя на СРС, която 
е посочена по-горе.
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Дело № 12096/2016 г,, рег.(вх.) № 53845, дата на разпределението 
08.07.2016 г., разпределящ Е   И     , тип на делото - НОХД - дела първа 
инстанция. Определен съдия-докладчик - Христина Гарванско, 115 състав. 
Разпределението е извършено между 55 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Методи Лалов - 25 %. Веселина 
Няголова, Кирил Димитров- 60 %. Стоян Михов - 40 %. С протокол от 
14.11.2016 г., съдията-докладчик се е отвел, тъй като не е одобрил 
споразумението. С протокол за избор от 30.11.2016 г. е определен докладчик 
съдия Даниела Стоичкова - 136 състав, при същите параметри.

Дело № 18975/2015 г., рег.(вх.) № 80885, дата на разпределението 
05.11.2015 г., разпределящ Д        К      , тип на делото - НОХД - дела 
първа инстанция. Определен съдия-докладчик - Полина Величкова, 15 
състав. Разпределението е извършено ръчно, тъй като състава е върнал 
делото на СРП. В съдебно заседание на 07.03.2016 г. съдът е одобрил 
споразумението по отношение на един от подсъдимите и се е отвел от 
разглеждане на делото по отношение на другия подсъдим. С протокол за 
избор от 12.03.2016 г. е определен съдия Николай Урумов - 112-ти състав.

Граждански дела 2015 година:

Дело № 43511, рег.(вх.) № 13918, дата на разпределението: 24.07.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, обезпечаване на бъдещ на иск. Начин на 
разпределение: избор по дежерство. Извършил: разпределението: С     
В       . Определен съдия-докладчик - Атанас Атанасов. Разпределението 
е извършено между 3 съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 193, рег.(вх.) № 74, дата на разпределението: 07.01.2015 г., вид 
на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на разпределение: 
ГО-дела. Начин на разпределение: автоматично. Извършил разпределението: 
В    Г          Определен съдия-докладчик - Албена Ботева. 
Разпределението е извършено между 38 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдия Мариана Георгиева и Калина 
Анастасова - 50%.

Дело № 49583, рег.(вх.) № 15894, дата на разпределението: 20.08.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, по дежурство. Начин на разпределение: 
автоматично. Извършил разпределението: В    Г        . Определен съдия- 
докладчик - Христо Крачунов. Разпределението е извършено между 3 съдии, 
като е определена 100% натовареност.
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Дело № 62531, рег.(вх.) № 20006, дата на разпределението: 16.10.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: обезпечение на бъдещ иск. Начин на разпределение: 
автоматично. Извършил разпределението: В    Г        . Определен съдия- 
докладчик -Атанас Додов. Разпределението е извършено между 3-ма съдии в 
ГО, като е определена 100% натовареност.

Дело № 1, рег.(вх.) № 17, дата на разпределението: 05.01.2015 г., вид на 
делото - първоинстанционни граждански дела. Група на разпределение: 
обезпечаване на бъдещ иск. Начин на разпределение: автоматично. 
Извършил разпределението: В    Г          Определен съдия-докладчик - 
Борис Динев. Разпределението е извършено между 3-ма съдии в ГО-по 
дежурство, като на всички е определена 100% натовареност.

Дело № 15796, рег.(вх.) № 4527, дата на разпределението: 25.03.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: застраховки. Начин на разпределение: автоматично. 
Извършил разпределението: В    Г          Определен съдия-докладчик - 
Мариана Георгиева. Разпределението е извършено между 38 съдии в ГО- на 
всички е определена 100% натовареност.

Дело № 31097, рег.(вх.) № 9557, дата на разпределението: 03.06.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: обезпечаване на бъдещ иск. Начин на разпределение: по 
дежурство. Извършил разпределението: В    Г        . Определен съдия- 
докладчик - Любка Голакова. Разпределението е извършено между 3-ма 
съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 467, рег.(вх.) № 163, дата на разпределението: 08.01.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-обезпечение на бъдещ иск. Начин на разпределение: 
автоматично. Извършил разпределението: В    Г        . Определен съдия- 
докладчик - Васил Петров. Разпределението е извършено между 37 съдии, 
като е определена 100% натовареност, с изключение на съдия Йонна 
Генджова с 50 % натовареност, както и съдия Стилияна Григорова и Мариана 
Георгиева също с 50 % натовареност .

Дело № 6735, рег.(вх.) № 1963, дата на разпределението: 12.02.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО. Начин на разпределение: автоматично. Извършил 
разпределението: В    Г        . Определен съдия-докладчик -Невена Чеуз. 
Разпределението е извършено между 38 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдия Стилияна Григорова, Мариана 
Георгиева, Калина Анастасова с 50 %.
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Дело № 4694, рег.(вх.) № 1315, дата на разпределението: 30.01.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, облигационни дела. Група по натовареност: 
облигационни искове. Начин на разпределение: автоматично. Извършил 
разпределението: В    Г        . Определен съдия-докладчик - Валентин 
Борисов. Разпределението е извършено между 38- ма съдии, като е 
определена 100% натовареност, с изключение на - Стилияна Григорова, 
Мариана Георгиева, Калина Анастасова с 50%.

Дело № 5470, рег.(вх.) № 1593, дата на разпределението: 04.02.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, обезпечаване на бъдещ иск. Начин на 
разпределение: по дежурство. Извършил разпределението: В    Г        . 
Определен съдия-докладчик - Маргарита Апостолова. Разпределението е 
извършено между 3-ма съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 21042, рег.(вх.) № 6140, дата на разпределението: 20.04.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, обезпечаване на бъдещ иск. Начин на 
разпределение: по дежурство. Извършил разпределението: Б      Б       . 
Определен съдия-докладчик - Любомир Василев. Разпределението е 
извършено между 3-ма съдии.

Дело № 80943, рег.(вх.) № 26504, дата на разпределението: 29.12.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, обезпечаване на бъдещ иск. Начин на 
разпределение: по дежурство. Извършил разпределението: В    Г        . 
Определен съдия-докладчик - Петя Георгиева. Разпределението е извършено 
между 3-ма съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 10931, рег.(вх.) № 3216, дата на разпределението: 04.03.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, обезпечаване на бъдещ иск. Начин на 
разпределение: по дежурство. Извършил разпределението: В    Г        . 
Определен съдия-докладчик - Александър Ангелов. Разпределението е 
извършено между 3-ма съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 45672, рег.(вх.) № 14568, дата на разпределението: 03.08.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, обезпечаване на бъдещ иск. Начин на 
разпределение: по дежурство. Извършил разпределението: В    Г          
Определен съдия-докладчик - Иванина Пъстракова. Разпределението е 
извършено между 4-ма съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 13718, рег.(вх.) № 4017, дата на разпределението: 17.03.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
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разпределение: ГО-дела, обезпечаване на бъдещ иск. Начин на 
разпределение: по дежурство. Извършил разпределението: В    Г          
Определен съдия-докладчик - Таня Плахойчева. Разпределението е 
извършено между 3-ма съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 2460, рег.(вх.) № 747, дата на разпределението: 20.01.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, застраховки. Начин на разпределение: по 
автоматично. Извършил разпределението: В    Г        . Определен съдия- 
докладчик - Иоанна Генджова. Разпределението е извършено между 38 
съдии, като е определена 100% натовареност, с изключение на Стилияна 
Григорова, Мариана Георгиева, Калина Анастасова с 50 % натовареност.

Дело № 6318, рег.(вх.) № 1789, дата на разпределението: 10.02.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, облигационно. Начин на разпределение: по 
автоматично. Извършил разпределението: В    Г          Определен съдия- 
докладчик - Калина Анастасова. Разпределението е извършено между 38 
съдии, като е определена 100% натовареност, с изключение на Стилияна 
Григорова, Мариана Георгиева, Калина Анастасова с 50 % натовареност.

Дело № 7049, рег.(вх.) № 2113, дата на разпределението: 13.02.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, исково производство. Начин на разпределение: по 
автоматично. Извършил разпределението: В    Г        . Определен съдия- 
докладчик - Гергана Кирова. Разпределението е извършено между 38 съдии, 
като е определена 100% натовареност, с изключение на Стилияна Григорова, 
Мариана Георгиева, Калина Анастасова с 50 % натовареност.

Дело № 53743, рег.(вх.) № 17189, дата на разпределението: 08.09.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, обезпечаване на бъдещ иск. Начин на 
разпределение: по дежурство. Извършил разпределението: В    Г        . 
Определен съдия-докладчик - Слава Гьошева. Разпределението е извършено 
между 3 съдии, като е определена 100% натовареност, с изключение на 
Калина Анастасова с 50 % натовареност.

Дело № 12664, рег.(вх.) № 3748, дата на разпределението: 12.03.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, застраховки. Начин на разпределение: по 
автоматично. Извършил разпределението: С     В      . Определен съдия- 
докладчик - Атанас Маджев. Разпределението е извършено между 38 съдии, 
като е определена 100% натовареност, с изключение на Стилияна Григорова, 
Мариана Георгиева, Калина Анастасова с 50 % натовареност.
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Дело № 24741, рег.(вх.) № 7626, дата на разпределението: 08.05.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, обезпечение на бъдещ иск. Начин на разпределение: 
по дежурство. Извършил разпределението: С     В       . Определен 
съдия-докладчик - Петя Петкова. Разпределението е извършено между 3-ма 
съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 62694, рег.(вх.) № 20050, дата на разпределението: 16.10.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, обезпечаване на бъдещ иск. Начин на 
разпределение: по дежурство. Извършил разпределението: В    Г          
Определен съдия-докладчик - Георги Мулешков. Разпределението е 
извършено между 3 съдии, като е определена 100% натовареност

Дело № 46447, рег.(вх.) № 14791, дата на разпределението: 05.08.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, обезпечение на бъдещ иск. Начин на разпределение: 
по дежурство. Извършил разпределението: В    Г          Определен 
съдия-докладчик - Биляна Магделинова. Разпределението е извършено 
между 4 съдии, като е определена 100% натовареност., с изключение на 
съдия Калина Анастасова с 50 % натовареност.

Дело № 9223, рег.(вх.) № 2649, дата на разпределението: 23.02.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, исково производство. Начин на разпределение: 
автоматично. Извършил разпределението: В    Г        . Определен съдия- 
докладчик - Георги Чехларов. Разпределението е извършено между 38 съдии, 
като е определена 100% натовареност, с изключение на Стилияна Григорова, 
Мариана Георгиева, Калина Анастасова с 50 % натовареност.

Дело № 12764, рег.(вх.) № 3817, дата на разпределението: 13.03.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, застраховки. Начин на разпределение: автоматично. 
Извършил разпределението: С     В       . Определен съдия-докладчик - 
Деница Цветкова. Разпределението е извършено между 38 съдии, като е 
определена 100% натовареност, с изключение на Стилияна Григорова, 
Мариана Георгиева, Калина Анастасова с 50 % натовареност.

Дело № 15870, рег.(вх.) № 4623, дата на разпределението: 25.03.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, исково производство. Начин на разпределение: 
автоматично. Извършил разпределението: В    Г          Определен съдия- 
докладчик - Методи Шушков. Разпределението е извършено между 38 съдии, 
като е определена 100% натовареност, с изключение на Стилияна Григорова, 
Мариана Георгиева, Калина Анастасова с 50 % натовареност.
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Дело № 18840, рег.(вх.) № 5172, дата на разпределението: 06.04.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, деликти. Извършил разпределението: В    
Г          Определен съдия-докладчик - Петя Стоянова, причината за 
определяне на конкретен докладчик : Заповед № АС- 246/27.10.2010 г. на 
председателя на СРС.

Дело № 15436, рег.(вх.) № 4413, дата на разпределението: 24.03.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, исково производство (КТ). Начин на разпределение: 
автоматично. Извършил разпределението: С     В         Определен 
съдия-докладчик - Н. Николов. Разпределението е извършено между 33 
съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 24091, рег.(вх.) № 7342, дата на разпределението: 05.05.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, исково производство (КТ). Начин на разпределение: 
автоматично. Извършил разпределението: Г        Д       . Определен 
съдия-докладчик - Гергана Недева. Разпределението е извършено между 29 
съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 1707, рег.(вх.) № 500, дата на разпределението: 15.01.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, исково производство (КТ). Начин на разпределение: 
автоматично. Извършил разпределението: С     В         Определен 
съдия-докладчик - С. Бъчева, системата е отразила отказ: съгласно Заповед 
№ АС - 87/ 30.03.2009 г. на председателя на CPC-отпуск. Делото е 
преразпределено автоматично на съдия Радостина Данаилова. 
Разпределението е извършено между 34 съдии, като е определена 100% 
натовареност.

Дело № 1898, рег.(вх.) № 554, дата на разпределението: 16.01.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, исково производство (КТ). Начин на разпределение: 
автоматично. Извършил разпределението: С     В       . Определен 
съдия-докладчик - Иван Георгиев. Разпределението е извършено между 34 
съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 12696, рег.(вх.) № 3773, дата на разпределението: 13.03.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, исково производство - застраховки. Начин на 
разпределение: автоматично. Извършил разпределението: Г        Д         
Определен съдия-докладчик - Нели Маринова. Разпределението е извършено 
между 34 съдии, като е определена 100% натовареност.
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Дело № 1431, рег.(вх.) № 426, дата на разпределението: 14.01.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, исково производство (КТ). Начин на разпределение: 
автоматично. Извършил разпределението: С     В         Определен 
съдия-докладчик — Радина Карамфилова. Разпределението е извършено 
между 34 съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 5460, рег.(вх.) № 1525, дата на разпределението: 04.02.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, исково производство - съдебна делба. Начин на 
разпределение: автоматично. Извършил разпределението: Г        Д         
Определен съдия-докладчик - Ася Стоименова. Разпределението е 
извършено между 33 съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 2757, рег.(вх.) № 841, дата на разпределението: 21.01.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, исково производство(КТ). Начин на разпределение: 
автоматично. Извършил разпределението: Г        Д         Определен 
съдия-докладчик - Никола Попов. Разпределението е извършено между 
ЗЗсъдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 6519, рег.(вх.) № 1867, дата на разпределението: 10.032.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, исково производство - делба. Начин на 
разпределение: автоматично. Извършил разпределението: С     В         
Определен съдия-докладчик - Йорданка Ваклева. Разпределението е 
извършено между 34 съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 293, рег.(вх.) № 96, дата на разпределението: 07.01.2015 г., вид 
на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на разпределение: 
ГО-дела, търговски. Начин на разпределение: автоматично. Извършил 
разпределението: С     В       . Определен съдия-докладчик - Розалина 
Ботева. Разпределението е извършено между 34 съдии, като е определена 
100% натовареност.

Дело № 43084, рег.(вх.) № 13634, дата на разпределението: 23.07.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, исково производство (КТ). Начин на разпределение: 
автоматично. Извършил разпределението: Г        Д       . Определен 
съдия-докладчик - С. Василев, отказ на системата, поради Заповед АС- 
87/30.03.2009 г. на председателя на СРС. Нов избор - Весела Живкова, отказ 
на системата поради Заповед АС-87/30.03.2009 г. на председателя на СРС, 
нов избор - Върбан Сучков. Разпределението е извършено между 33 съдии, 
като е определена 100% натовареност.
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Дело № 10249, рег.(вх.) № 2961, дата на разпределението: 26.02.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, засраховки. Начин на разпределение: автоматично. 
Извършил разпределението: С     В       . Определен съдия-докладчик - 
Светлана Бъчева. Разпределението е извършено между 34 съдии, като е 
определена 100% натовареност.

Дело № 12032, рег.(вх.) № 3456, дата на разпределението: 09.03.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, исково производство (КТ). Начин на разпределение: 
автоматично. Извършил разпределението: Г        Д       . Определен 
съдия-докладчик - Цветан Ценов. Разпределението е извършено между 34 
съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 1670, рег.(вх.) № 435, дата на разпределението: 15.01.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, застраховки. Начин на разпределение: автоматично. 
Извършил разпределението: С     В       . Определен съдия-докладчик - 
Силвана Гълъбова. Разпределението е извършено между 34 съдии, като е 
определена 100% натовареност.

Дело № 13433, рег.(вх.) № 3962, дата на разпределението: 17.03.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, исково производство (КТ). Начин на разпределение: 
автоматично. Извършил разпределението: С     В       . Определен 
съдия-докладчик - Биляна Балинова. Разпределението е извършено между 34 
съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 5234, рег.(вх.) № 1481, дата на разпределението: 03.02.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, застраховки. Начин на разпределение: автоматично. 
Извършил разпределението: С     В         Определен съдия-докладчик - 
Иляна Станкова. Разпределението е извършено между 33 съдии, като е 
определена 100% натовареност.

Дело № 25114, рег.(вх.) № 7760, дата на разпределението: 12.05.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, съдебни поръчки-връчване. Начин на 
разпределение: автоматично. Извършил разпределението: Г        Д         
Определен съдия-докладчик - Аделина Андреева. Разпределението е 
извършено между 34 съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 6522, рег.(вх.) № 1877, дата на разпределението: 10.02.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, търговски. Начин на разпределение: автоматично. 
Извършил разпределението: С     В         Определен съдия-докладчик - 
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Иванка Болгурова. Разпределението е извършено между 34 съдии, като е 
определена 100% натовареност.

Дело № 6001, рег.(вх.) № 1720, дата на разпределението: 06.02.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, обезпечение. Начин на разпределение: автоматично. 
Извършил разпределението: С     В       . Определен съдия-докладчик - 
Наталия Лаловска. Разпределението е извършено между 34 съдии, като е 
определена 100% натовареност.

Дело № 8215, рег.(вх.) № 2424, дата на разпределението: 18.02.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, застраховки. Начин на разпределение: автоматично. 
Извършил разпределението: С     В         Определен съдия-докладчик - 
Даниела Шанова. Разпределението е извършено между 34 съдии, като е 
определена 100% натовареност.

Дело № 4334, рег.(вх.) № 1177, дата на разпределението: 27.01.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, исково производство (КТ). Начин на разпределение: 
автоматично. Извършил разпределението: С     В         Определен 
съдия-докладчик - Десислава Джарова. Разпределението е извършено между 
34 съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 23042, рег.(вх.) № 6763, дата на разпределението: 28.04.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, исково производство. Начин на разпределение: 
автоматично. Извършил разпределението: Г        Д         Определен 
съдия-докладчик - Емилиан Лаков. Разпределението е извършено между 34 
съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 5369, рег.(вх.) № 1528, дата на разпределението: 04.02.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, исково производство (КТ). Начин на разпределение: 
автоматично. Извършил разпределението: В    Г        . Определен съдия- 
докладчик - Атанас Николов. Разпределението е извършено между 34 съдии, 
като е определена 100% натовареност.

Дело № 1156, рег.(вх.) № 370, дата на разпределението: 13.01.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, търговски. Начин на разпределение: автоматично. 
Извършил разпределението: С     В       . Определен съдия-докладчик - 
Мария Иванова. Разпределението е извършено между 34 съдии, като е 
определена 100% натовареност.

Дело № 17615, рег.(вх.) № 4889, дата на разпределението: 01.04.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
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разпределение: ГО-дела, застраховки. Начин на разпределение: автоматично. 
Извършил разпределението: С     В       . Определен съдия-докладчик — 
Стефан Шекерджийски. Разпределението е извършено между 34 съдии, като 
е определена 100% натовареност.

Дело № 12704, рег.(вх.) № 3788, дата на разпределението: 13.03.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, исково производство (КТ). Начин на разпределение: 
автоматично. Извършил разпределението: Г        Д       . Определен 
съдия-докладчик - Весела Живкова. Разпределението е извършено между 34 
съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 387, рег.(вх.) № 124, дата на разпределението: 08.01.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, исково производство. Начин на разпределение: 
автоматично. Извършил разпределението: С     В         Определен 
съдия-докладчик - Петър Савчев. Разпределението е извършено между 34 
съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 25742, рег.(вх.) № 7969, дата на разпределението: 15.05.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, застраховки. Начин на разпределение: автоматично. 
Извършил разпределението: Г        Д         Определен съдия-докладчик 
- Д. Янева. Разпределението е извършено между 34 съдии, като е определена 
100% натовареност.

Дело № 38239, рег.(вх.) № 11910, дата на разпределението: 02.07.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, СК. Начин на разпределение: автоматично. 
Извършил разпределението: А        М       . Определен съдия- 
докладчик - Таня Кандилова. Разпределението е извършено между 8 съдии, 
като е определена 100% натовареност, с изключение на съдия Галина 
Господинова с 50 % натовареност.

Дело № 372, рег.(вх.) № 110, дата на разпределението: 08.01.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, исково производство. Начин на разпределение: 
автоматично. Извършил разпределението: С     В       . Определен 
съдия-докладчик - Росица Велкова. Разпределението е извършено между 34 
съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 41886, рег.(вх.) № 13273, дата на разпределението: 17.07.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, обезпечение на бъдещ иск. Начин на разпределение: 
по дежурство. Извършил разпределението: С     В       . Определен 
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съдия-докладчик - Райна Стефанова. Разпределението е извършено между 3 
съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 34653, рег.(вх.) № 8100292, дата на разпределението: 
07.01.2015 г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, ЗЗДН. Начин на разпределение: автоматично. 
Извършил разпределението: А        М         Определен съдия- 
докладчик - Снежана Чалъкова. Разпределението е извършено между 7 
съдии, като е определена 100% натовареност, с изключение на съдия Галина 
Господинова с 50 % натовареност.

Дело № 12732, рег.(вх.) № 8006557, дата на разпределението: 
13.03.2015 г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, СК. Начин на разпределение: автоматично. 
Извършил разпределението: С        Г        . Определен съдия- 
докладчик - Цветелина Кърджева. Разпределението е извършено между 8 
съдии, като е определена 100% натовареност..

Дело № 4414, рег.(вх.) № 1203, дата на разпределението: 28.01.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, исково производство. Начин на разпределение: 
автоматично. Извършил разпределението: В    Г          Определен съдия- 
докладчик - Даниела Попова. Разпределението е извършено между 38 съдии, 
като е определена 100% натовареност, с изключение на Стилиана Григорова, 
Мариана Георгиева и Калина Анастасова с 50 % натовареност.

Дело № 4322, рег.(вх.) № 8002047, дата на разпределението: 27.01.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, СК. Начин на разпределение: автоматично. 
Извършил разпределението: А        М         Определен съдия- 
докладчик - Даниела Стоева. Разпределението е извършено между 8 съдии, 
като е определена 100% натовареност, с изключение на Галина Господинова 
с 50% натовареност.

Дело № 15693, рег.(вх.) № 4482, дата на разпределението: 25.03.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, исково производство (КТ). Начин на разпределение: 
автоматично. Извършил разпределението: Г        Д       . Определен 
съдия-докладчик - Цветелина Костова. Разпределението е извършено между 
34 съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 58327, рег.(вх.) № 18634, дата на разпределението: 30.09.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, обезпечение. Начин на разпределение: по 
дежурство. Извършил разпределението: В    Г          Определен съдия- 
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докладчик - Цветанка Бенина. Разпределението е извършено между 3 съдии, 
като е определена 100% натовареност.

Дело № 34771, рег.(вх.) № 11079, дата на разпределението: 22.06.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, СК. Начин на разпределение: автоматично. 
Извършил разпределението: А        М         Определен съдия- 
докладчик - Тодор Тодоров. Разпределението е извършено между 7съдии, 
като е определена 100% натовареност.

Дело № 63609, рег.(вх.) № 20451, дата на разпределението: 22.10.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, обезпечение на бъдещ иск. Начин на разпределение: 
по дежурство. Извършил разпределението: В    Г        . Определен 
съдия-докладчик - Асен- Иван Бонев. Разпределението е извършено между 4 
съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 17584, рег.(вх.) № 8100157, дата на разпределението: 
01.04.2015 г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, ЗЗДН. Начин на разпределение: автоматично. 
Извършил разпределението: С        Г        . Определен съдия- 
докладчик - Снежана Чалъкова, отказ на системата поради болничен, нов 
избор съдия Катя Хасъмска. С протокол от 29.06.2015 г. съдия-докладчика 
Катя Хасъмска го е отложила за 27.07.2015 г., когато делото е разгледано от 
съдия-докладчик Валентина Ангелова - без протокол за нов избор на 
докладчик ( без заповед). Делото е приключено от съдия Валентина 
Ангелова. Разпределението е извършено между 7 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на Галина Господинова с 50 % 
натовареност.

Дело № 534, рег.(вх.) № 8100009, дата на разпределението: 08.01.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, ЗЗДН. Начин на разпределение: по дежурство. 
Извършил разпределението: А        М       . Определен съдия- 
докладчик - Галина Господинова. Разпределението е извършено между 7 
съдии, като е определена 100% натовареност, с изключение на съдия Галина 
Господинова с 50 % натовареност и на Николай Маджаров, който е бил в 
отпуск.

Дело № 10466, рег.(вх.) № 3035, дата на разпределението: 26.02.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, застраховки. Начин на разпределение: автоматично. 
Извършил разпределението: С     В       . Определен съдия-докладчик - 
Мая Михайлова. Разпределението е извършено между 34 съдии, като е 
определена 100% натовареност.
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Дело № 29185, рег.(вх.) № 9091, дата на разпределението: 27.05.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, СК. Начин на разпределение: автоматично. 
Извършил разпределението: А        М         Определен съдия- 
докладчик - Николай Маджаров. Разпределението е извършено между 8 
съдии, като е определена 100% натовареност, с изключение на Галина 
Господинова с 50 % натовареност.

Дело № 73343, рег.(вх.) № 23682, дата на разпределението: 27.11.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, обезпечение на бъдещ иск. Начин на разпределение: 
по дежурство. Извършил разпределението: В    Г        . Определен 
съдия-докладчик - Димитър Петров. Разпределението е извършено между 3 
съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 46258, рег.(вх.) № 14660, дата на разпределението: 04.08.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, исково производство КТ. Начин на разпределение: 
автоматично. Извършил разпределението: Г        Д         Определен 
съдия-докладчик - Светослав Василев. Разпределението е извършено между 
36 съдии, като е определена 100% натовареност, изключени от разпределение 
са съдия Боряна Шомова, Н. Попов, Гергана Недева с 0 %, съдия С. Гълъбова 
на 50 %..

Дело № 75180, рег.(вх.) № 24440, дата на разпределението: 04.12.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, обезпечение на бъдещ иск. Начин на разпределение: 
по дежурство. Извършил разпределението: В    Г          Определен 
съдия-докладчик - Венета Георгиева. Разпределението е извършено между 3 
съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 6892, рег.(вх.) № 2060, дата на разпределението: 12.02.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, исково производство. Начин на разпределение: 
избор на конкретен докладчик съгласно заповед № АС- 203/24.08.2009 г. на 
председателя на СРС. Извършил разпределението: С     В       . 
Определен съдия-докладчик - Иванка Митева.

Дело № 76732, рег.(вх.) № 25083, дата на разпределението: 11.12.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, обезпечение на бъдещ иск. Начин на разпределение: 
по дежурство. Извършил разпределението: В    Г        . Определен 
съдия-докладчик - Румяна Спасова. Разпределението е извършено между 3 
съдии, като е определена 100% натовареност.
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Дело № 4820, рег.(вх.) № 1340, дата на разпределението: 30.01.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, исково производство. Начин на разпределение: 
избор на конкретен докладчик съгласно заповед № АС- 203/24.08.2009 г. на 
председателя на СРС . Извършил разпределението: В    Г          
Определен съдия-докладчик - Зорница Езекиева.

Дело № 373, рег.(вх.) № 111, дата на разпределението: 08.01.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, исково производство. Начин на разпределение: 
избор на конкретен докладчик съгласно заповед № АС- 203/24.08.2009 г. на 
председателя на СРС . Извършил разпределението: С     В         
Определен съдия-докладчик - Анелия Янева.

Дело № 7003, рег.(вх.) № 2127, дата на разпределението: 13.02.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, исково производство. Начин на разпределение: 
автоматично. Извършил разпределението: В    Г          Определен съдия- 
докладчик - Василена Дранчовска. Разпределението е извършено между 36 
съдии, като е определена 100% натовареност, с изключение на Стилиана 
Григорова, Мариана Георгиева, Калина Анастасова с 50 % натовареност.

Дело № 38896, рег.(вх.) № 12140, дата на разпределението: 07.07.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, деликти. Начин на разпределение: автоматично. 
Извършил разпределението: В    Г          Определен съдия-докладчик - 
Райна Мартинова. Разпределението е извършено между 36 съдии, като е 
определена 100% натовареност, с изключение на Албена Ботева, Райна 
Мартинова и Калина Анастасова с 50 % натовареност. С разпореждане от 
15.07.2015 г. на Калина Анастасова, ръководител на 2-ро ГО е разпоредено да 
се измени индекса на делото вместо 0220, на 0500 и се обозначи, че 
производството е „бързо”, както и да се извърши повторно разпределение на 
делото. С протокол за избор на докладчик от 15.07.2015 г. е изменен типа на 
делото „възнаграждение и обезщетение 0500” определен е съдия - докладчик 
С. Василев, като е последвал отказ за него, причина за това е Заповед № АС- 
87/30.03.2015 г. на председателя на СРС - отпуск. Определен е съдия - 
докладчик Мария Стоева, разпределението е извършено между 35 с 
натовареност 100%, изключени Д.Джарова, Н. Попов, Гергана Недева с 0 % и 
С. Гълъбова с 50 %

Дело № 45053, рег.(вх.) № 14305, дата на разпределението: 30.07.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, СК. Начин на разпределение: автоматично. 
Извършил разпределението: А        М       . Определен съдия- 

78 



докладчик — Галя Вълкова. Разпределението е извършено между 9 съдии, 
като е определена 100% натовареност, с изключение на Галина Господинова 
с 50 % натовареност.

Дело № 80311, рег.(вх.) № 26342, дата на разпределението: 23.12.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, обезпечение на бъдещ иск. Начин на разпределение: 
по дежурство. Извършил разпределението: С     В       . Определен 
съдия-докладчик — Темислав Димитров. Разпределението е извършено между 
3 съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 46244, рег.(вх.) № 14574, дата на разпределението: 04.08.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, търговски. Начин на разпределение: автоматично. 
Извършил разпределението: Г        Д       . Определен съдия-докладчик 
- Ива Анастасиадис. Разпределението е извършено между 34 съдии, като е 
определена 100% натовареност, изключени Боряна Шомува, Н. Попов, 
Гергана Недева с 0 % натовареност, С. Гълъбова е с 50 % натовареност.

Дело № 77384, рег.(вх.) № 25226, дата на разпределението: 14.12.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, обезпечение на бъдещ иск. Начин на разпределение: 
по дежурство. Извършил разпределението: В    Г          Определен 
съдия-докладчик - Владислава Ангелова. Разпределението е извършено 
между 3 съдии, като е определена 100% натовареност.

Дело № 53915, рег.(вх.) № 17165, дата на разпределението: 09.09.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, застраховки. Начин на разпределение: автоматично. 
Извършил разпределението: В    Г        . Определен съдия-докладчик - 
Румена Георгиева. Разпределението е извършено между 41 съдии, като е 
определена 100% натовареност, изключен от разпределение е Любка 
Голакова с 0 %, а с 50 % натовареност са Албена Ботева, Райна Мартинова и 
Калина Анастасова.

ОТВОДИ 2015 г.:

Дело № 46214, рег.(вх.) № 14554, дата на разпределението: 04.08.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, деликти. Начин на разпределение: автоматично. 
Извършил разпределението: В    Г        . Определен съдия-докладчик - 
Невена Чеуз. Разпределението е извършено между 39 съдии, като е 
определена 100% натовареност, с изключение на Албена Ботева, Калина 
Анастасова, Райна Мартинова с 50 %. Любка Голакова с 0 % . С опред. От 
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12.08.2015 г. съдията-докладчик се е отвел от разгл. на делото, тъй като е в 
брачни отношения със служител на ответника. С протокол за избор от 
19.08.2015 г. е определен съдия Васил Петров.

Дело № 75218, рег.(вх.) № 24376, дата на разпределението: 04.12.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, облигационни. Начин на разпределение: 
автоматично. Извършил разпределението: В    Г        . Определен съдия- 
докладчик - Слава Гьошева. Разпределението е извършено между 39 съдии, 
като е определена 100% натовареност, с изключение на Албена Ботева, 
Калина Анастасова, Райна Мартинова с 40 %. С опред. от 08.12.2015 г. 
съдията-докладчик се е отстранил от разглеждане на делото, тъй като вече се 
е отвеждал от други дела със същия ищец, като молбата за отвод е от същия. 
С протокол за избор от 10.12.2015 г. е определен съдия Георги Мулешков.

Дело № 57538, рег.(вх.) № 18280, дата на разпределението: 28.09.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, деликти. Начин на разпределение: автоматично. 
Извършил разпределението: В    Г        . Определен съдия-докладчик - 
Слава Гьошева. Разпределението е извършено между 39 съдии, като е 
определена 100% натовареност, с изключение на Албена Ботева, Калина 
Анастасова, Райна Мартинова с 50 % и Любка Голакова 0%. С опред. от 
05.10.2015 г. съдията-докладчик се е отстранил от разглеждане на делото, тъй 
като вече се е отвеждал от други дела със същия ищец, като молбата за отвод 
е от същия. С протокол за избор от 22.10.2015 г. е определен съдия Иоанна 
Генджова. С определение от 13.11.2015 г. се е отвела съдия Генджова, тъй 
като се е отвеждала по други дела на същия ищец. С протокол за избор от 
18.11.2015 г. е определен съдия Атанас Атанасов.

Дело № 72477, рег.(вх.) № 23259, дата на разпределението: 25.11.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, деликти. Начин на разпределение: автоматично. 
Извършил разпределението: В    Г        . Определен съдия-докладчик - 
Слава Гьошева. Разпределението е извършено между 39 съдии, като е 
определена 100% натовареност, с изключение на Албена Ботева, Калина 
Анастасова, Райна Мартинова с 40 %. С опред. от 26.11.2015 г. съдията- 
докладчик се е отстранил от разглеждане на делото, тъй като вече се е 
отвеждал от други дела със същия ищец, като молбата за отвод е от същия. С 
протокол за избор от 30.11.2015 г. е определен съдия София Икономова.

Дело № 28525, рег.(вх.) № 8877, дата на разпределението: 26.05.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, установителен иск. Начин на разпределение: 
автоматично. Извършил разпределението: С     В       . Определен 

80



съдия-докладчик - Десислава Янева. Разпределението е извършено между 39 
съдии, като е определена 100% натовареност. С опред. от 06.07.2015 г. 
съдията-докладчик се е отвел от разглеждане на делото, тъй като предявения 
иск е от лице, работещо в СРС. С протокол за избор от 16.07.2015 г. е 
определен съдия Светлана Бъчева.

Дело № 26749, рег.(вх.) № 7582, дата на разпределението: 21.05.2015 г., 
вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, установителни. Начин на разпределение: 
автоматично. Извършил разпределението: С     В         Определен 
съдия-докладчик — Н. Николов. Разпределението е извършено между 39 
съдии, като е определена 100% натовареност, с изключение на С. Бъчева с 50 
%, С. Гълъбова с 0% и Йо. Ваклева 0%. С опред. от 19.05.2015 г. съдията- 
докладчик се е отвел от разглеждане на делото, тъй като председателя на 
състава е заемал длъжността държавен-съдебен изпълнител, а исковата молба 
е от МП, което му се е явявало работодател. С протокол за избор от 
22.05.2015 г. е определен съдия В. Сучков.

Дело № 48235, рег.(вх.) № 15442, дата на разпределението: 13.08.2015 
г., вид на делото - първоинстанционни граждански дела. Група на 
разпределение: ГО-дела, КТ. Начин на разпределение: автоматично. 
Извършил разпределението: С     В       . Определен съдия-докладчик - 
В. Сучков. Разпределението е извършено между 36 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на Боряна Ставру с 0%, Н.Попов и Г. 
Недева с 0%. С ръкописно опред. върху протокола за избор с посочена дата в 
закрито с.з. от 14.06.2015 г. (явно е сгрешена дата) отвел от разглеждане на 
делото, без да посочи мотиви. С протокол за избор от 14.08.2015 г. е 
определен съдия Иванка Митева

Дело № 3335, вх. Per. № 965, дата на разпределението 23.01.2015ид на 
делото - първоинстанционно гражданско дело. Група на разпределение - КТ. 
Начин на разпределение - автоматично. Извършил разпределението - 
Г        Д       . Разпределението е извършено между 34 съдии, като е 
определена 100 % натовареност. Определен съдия-докладчик Светослав 
Василев. С определение от 13.02.2015 г се е отвел, тъй като съпругата му е 
процесуален представител по делото. С пртокол за избор от 18.02.2015 г. е 
определена Радина Карамфилова. Делото е приключило със съдия-докладчик 
Ивета Антонова без да има протокл за нейния избор като докладчик.

Дело № 8185, вх.рег. № 8004295, дата на разпределение 17.02.2015 г. 
Вид на делото - първоинстанционно граждско дело. Група на разпределение 
- чл. 549 ГПК. Начин на разпределение - автоматично. Извършил 
разпределението - А        М       . Разпределението е извършено 
между 8 съдии с натовареност 100 %, с изключение на Галина Господинова с 
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50 %. Определен съдия докладчик — Даниела Стоева. С определение от 
26.02.2015 съдията се е отвел, тъй като е постановила съдебно решение по 
друго дело с единтична молба, с тази , по която е образувано и настоящото. С 
протокол за избор от 05.03.2015 г. определен съдия Снежана Чалъкова.

Дело № 25332, вх.рег. № 7910, дата на разпределение 13.05.2015 г.Вид 
на делото - първоинстонционно гражданско дело. Група на разпределение - 
СК. Начин на разпределение - автоматично. Извършил разпределението - 
А        М       . Разпределението е извършено между 8 съдии с 100 % 
натовареност, с изключение на Галина Господинова с 50 % натовареност. 
Определен съдия-докладчик - Николай Маджаров. С определение от 
15.05.2015 г. се е отвел, тъй като в залата, в която заседава състава е 
поставена скъпа украса от адвокатското дружество - страна по делото. С 
протокол за избор от 15.05.2015 г. е определена съдия Снежана Чалъкова.

Граждански дела 2016 г.:

гр.д. № 23615/2016 г., рег.(вх.) № 8009609. Протокол за избор на 
докладчик от 28.04.2016 г., разпределящ С     В       . Тип на делото - 
застраховки. Определен съдия-докладчик- Лилия Терзиева. Разпределението 
е извършено между 36 съдии, като е определена 100% натовареност с 
изключение за съдиите: Силвана Гълъбова - 40% .

гр.д. № 26383/2016 г., рег.(вх.) № 8010882. Протокол за избор на 
докладчик от 17.05.2016 г., р           С     В       . Тип на делото - 
застраховки. Определен съдия-докладчик- Йорданка Ваклева. 
Разпределението е извършено между 36 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение за съдиите: Силвана Гълъбова - 40% .

гр.д. № 26383/2016 г., рег.(вх.) № 8010882. Протокол за избор на 
докладчик от 17.05.2016 г., разпределящ Е      Г       . Тип на делото - 
застраховки. Определен съдия-докладчик -Йорданка Ваклева. 
Разпределението е извършено между 36 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Силвана Гълъбова - 40%. На лист 18 
от делото е поставен протокол за нов избор на докладчик от 27.05.2016 г., с 
който на основание Заповед № АС 145/19.05.2016 г. автоматично делото е 
разпределено на съдия Катина Минева. С Определение от 23.10.2016 г. съдия 
Ваня Згурова е извършила процесуални действия по делото без да е посочено 
основание за това. Делото е приключено от съдия Ваня Згурова

гр.д. № 38233/2016 г., рег.(вх.) № 8014897. Протокол за избор на 
докладчик от 12.07.2016 г., разпределящ С     В       . Тип на делото - 
търговски. Определен съдия-докладчик -Филип Савов. Разпределението е 
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извършено между 36 съдии, като е определена 100% натовареност, с 
изключение на съдиите: Силвана Гълъбова - 40% .

гр.д. № 41471/2016 г., рег.(вх.) № 8100364. Протокол за избор на 
докладчик от 25.07.2016 г., разпределящ Г        Д         Тип на делото - 
ЗЗДН. Определен съдия-докладчик —Елена Динева. Разпределението е 
извършено между 5 съдии, като е определена 100% натовареност, с 
изключение на 5 съдии в платен годишен отпуск:

гр.д. № 36757/2016 г., рег.(вх.) № 8014303. Протокол за избор на 
докладчик от 05.07.2016 г., разпределящ В    Г          Тип на делото - 
исково производство. Определен съдия-докладчик -Маргарита Димитрова. 
Разпределението е извършено между 36 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Албена Ботева и Райна Мартинова - 
40%.

гр.д. № 37915/2016 г., рег.(вх.) № 8014801. Протокол за избор на 
докладчик от 11.07.2016 г., разпределящ В    Г          Тип на делото - 
исково производство. Определен съдия-докладчик- Мария Шейтанова. 
Разпределението е извършено между 36 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Албена Ботева и Райна Мартинова - 
40%.

гр.д. № 43831/2016 г., рег.(вх.) № 8016797. Протокол за избор на 
докладчик от 04.08.2016 г., разпределящ Г        Д         Тип на делото - 
дела, свързани със застраховки. Определен съдия-докладчик -Николай 
Чакъров. Разпределението е извършено между 36 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдия Силвана Гълъбова - 40%.

гр.д. № 55225/2016 г., рег.(вх.) № 8020593. Протокол за избор на 
докладчик от 03.10.2016 г., разпределящ В    Г          Тип на делото - 
дела, вещни искове. Определен съдия-докладчик -Даниела Александрова. 
Разпределението е извършено между 36 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдия Албена Ботева и Райна Мартинова - 
40%.

гр.д. № 12524/2016 г., рег.(вх.) № 8004895. Протокол за избор на 
докладчик от 07.03.2016 г., разпределящ В    Г          Тип на делото - 
исково производство - облигационно вписване. Определен съдия-докладчик- 
Атанас Атанасов. Разпределението е извършено между 41 съдии, като е 
определена 100% натовареност, с изключение на съдиите: Албена Ботева и 
Райна Мартинова - 40%.

гр.д. № 107/2016 г., рег.(вх.) № 8000052. Протокол за избор на 
докладчик от 05.01.2016 г., разпределящ В    Г        . Тип на делото - 
исково производство. Определен съдия-докладчик- Албена Ботева. 
Разпределението е извършено между 41 съдии, като е определена 100% 
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натовареност, с изключение на съдиите: Албена Ботева и Райна Мартинова - 
40%.

гр.д. № 897/2016 г., рег.(вх.) № 800432. Протокол за избор на 
докладчик от 11.01.2016 г., разпределящ В    Г          Тип на делото - 
исково производство. Определен съдия-докладчик- Христо Крачунов. 
Разпределението е извършено между 41 съдии, като е определена 100% 
натовареност, с изключение на съдиите: Албена Ботева, Калина Анастасова и 
Райна Мартинова - 40%.

гр.д. № 12569/2016 г., рег.(вх.) № 8004963. Протокол за избор на 
докладчик от 07.03.2016 г., разпределящ В    Г          Тип на делото - 
първоинстанционни граждански дела. Определен съдия-докладчик- Атанас 
Додов. Разпределението е извършено между 41 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдиите: Албена Ботева и Райна 
Мартинова - 40%.

гр.д. № 9357/2016 г., рег.(вх.) № 8003820. Протокол за избор на 
докладчик от 22.02.2016 г., разпределящ В    Г        . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело- застраховки. Определен съдия- 
докладчик- Борис Динев. Разпределението е извършено между 41 съдии, като 
е определена 100% натовареност, с изключение на съдиите: Албена Ботева, 
Калина Анастасова и Райна Мартинова - 40%.

гр.д. № 15983/2016 г., рег.(вх.) № 8006395. Протокол за избор на 
докладчик от 23.03.2016 г., разпределящ И   П       Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Райна 
Мартиновва. Разпределението е извършено между 41 съдии, като е 
определена 100% натовареност, с изключение на съдиите: Албена Ботева и 
Райна Мартинова - 40%.

гр.д. № 4538/2016 г., рег.(вх.) № 8001791. Протокол за избор на 
докладчик от 28.01.2016 г., разпределящ В    Г        . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело- обезпечение на бъдещ иск. Определен 
съдия-докладчик- Любка Голакова. Разпределението е извършено между 4 
съдии по дежурство, като е определена 100% натовареност.

гр.д. № 1340/2016 г., рег.(вх.) № 8000503. Протокол за избор на 
докладчик от 12.01.2016 г., разпределящ В    Г          Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Васил 
Петров. Разпределението е извършено между 41 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдиите: Албена Ботева, Калина 
Анастасова и Райна Мартинова - 40%.

гр.д. № 813/2016 г., рег.(вх.) № 8000329. Протокол за избор на 
докладчик от 11.01.2016 г., разпределящ В    Г          Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Мария 
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Запрянова. Разпределението е извършено между 41 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдиите: Албена Ботева, Калина 
Анастасова и Райна Мартинова - 40%.

гр.д. № 43278/2016 г., рег.(вх.) № 8016652. Протокол за избор на 
докладчик от 01.08.2016 г., разпределящ В    Г          Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело- обезпечаване на доказателства. 
Определен съдия-докладчик- Валентин Борисов. Разпределението е 
извършено между 40 съдии, като е определена 100% натовареност, с 
изключение на съдиите: Албена Ботева и Райна Мартинова - 40%.

гр.д. № 24338/2016 г., рег.(вх.) № 8009972. Протокол за избор на 
докладчик от 04.05.2016 г., разпределящ В    Г          Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Ели 
Анастасова. Разпределението е извършено между 40 съдии, като е 
определена 100% натовареност, с изключение на съдиите: Албена Ботева, и 
Райна Мартинова - 40%.

гр.д. № 25281/2016 г., рег.(вх.) № 8010463. Протокол за избор на 
докладчик от 12.05.2016 г., разпределящ В    Г          Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело- застраховки. Определен съдия- 
докладчик- Румяна Найденова. Разпределението е извършено между 40 
съдии, като е определена 100% натовареност, е изключение на съдиите: 
Албена Ботева и Райна Мартинова - 40%.

гр.д. № 32497/2016 г., рег.(вх.) № 8013062. Протокол за избор на 
докладчик от 16.06.2016 г., разпределящ В    Г          Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело- обезпечаване на бъдещ иск. Определен 
съдия-докладчик- Петя Георгиева, по дежурство. Разпределението е 
извършено между 2 съдии, като е определена 100% натовареност.

гр.д. № 57077/2016 г., рег.(вх.) № 8021430. Протокол за избор на 
докладчик от 12.10.2016 г., разпределящ В    Г        . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело- разкриване на банкова тайна. 
Определен съдия-докладчик- Александър Ангелов. Разпределението е 
извършено между 3 съдии, по дежурство, като е определена 100% 
натовареност.

гр.д. № 39035/2016 г., рег.(вх.) № 8015190. Протокол за избор на 
докладчик от 14.07.2016 г., разпределящ В    Г        . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело- обезпечаване на доказателства. 
Определен съдия-докладчик- Иванина Пъстракова. Разпределението е 
извършено между 40 съдии, като е определена 100% натовареност, с 
изключение на съдиите: Албена Ботева и Райна Мартинова - 40%.

гр.д. № 20931/2016 г., рег.(вх.) № 8008381. Протокол за избор на 
докладчик от 14.04.2016 г., разпределящ В    Г        . Тип на делото - 

85



първоинстанционно гражданско дело- обезпечаване на бъдещ иск. Определен 
съдия-докладчик- Таня Плахойчева. Разпределението е извършено между 3 
съдии, по дежурство, като е определена 100% натовареност.

гр.д. № 19973/2016 г., рег.(вх.) № 8008154 Протокол за избор на 
докладчик от 12.04.2016 г., разпределящ В    Г          Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело- вещни искове. Определен съдия- 
докладчик- Йоана Генджова. Разпределението е извършено между 40 съдии, 
като е определена 100% натовареност, с изключение на съдиите: Албена 
Ботева и Райна Мартинова - 40%.

гр.д. № 23493/2016 г., рег.(вх.) № 8009563. Протокол за избор на 
докладчик от 27.04.2016 г., разпределящ В    Г        . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело- застраховки. Определен съдия- 
докладчик- Кладия Митова. Разпределението е извършено между 40 съдии, 
като е определена 100% натовареност, с изключение на съдиите: Албена 
Ботева и Райна Мартинова - 40%.

гр.д. № 17228/2016 г., рег.(вх.) № 8006948. Протокол за избор на 
докладчик от 29.03.2016 г., разпределящ И   П     . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Гергана 
Кирова. Разпределението е извършено между 40 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдиите: Албена Ботева и Райна 
Мартинова - 40%.

гр.д. № 16576/2016 г., рег.(вх.) № 8006724. Протокол за избор на 
докладчик от 25.023.2016 г., разпределящ И   П     . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Слава 
Гьошева. Разпределението е извършено между 40 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдиите: Албена Ботева и Райна 
Мартинова - 40%.

гр.д. № 43724/2016 г., рег.(вх.) № 8016792. Протокол за избор на 
докладчик от 03.08.2016 г., разпределящ В    Г          Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело- обезпечаване на бъдещ иск. Определен 
съдия-докладчик- Полина Хаджимаринска. Разпределението е извършено 
между 3 съдии, по дежурство, като е определена 100% натовареност.

гр.д. № 333/2016 г., рег.(вх.) № 8000150. Протокол за избор на 
докладчик от 06.01.2016 г., разпределящ В    Г          Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Петя 
Стоянова. Разпределението е извършено между 41 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдиите: Албена Ботева, Калина 
Анастасова и Райна Мартинова - 40%.

гр.д. № 14520/2016 г., рег.(вх.) № 8005779. Протокол за избор на 
докладчик от 15.03.2016 г., разпределящ И   П       Тип на делото - 
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първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Георги 
Мулешков. Разпределението е извършено между 40 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдиите: Албена Ботева- 40%.
гр.д. № 64/2016 г., рег.(вх.) № 8000019. Протокол за избор на докладчик от 
05.01.2016 г., разпределящ В    Г        . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело- деликти. Определен съдия-докладчик- 
Асен - Иван Бонев. Разпределението е извършено между 41 съдии, като е 
определена 100% натовареност, с изключение на съдиите: Албена Ботева, 
Калина Анастасова и Райна Мартинова - 40%. С определение от 06.01.2016 г. 
докладчика по делото се е отвел от разглеждане на делото, тъй като се е 
отвеждал и от други дела със същия ищец. С разпореждане от 18.01.2016 г. на 
зам. председателя на СРС и ръководител на 1 ГО, без да се посочва името му 
е разпоредено да се докладва делото на председателя на състава за 
продължаване на съдопроизводствените действия. С протокол за избор от 
15.01.2016 г. е определен нов докладчик - Биляна Магделинова, която е 
приключила делото.

гр.д. № 12864/2016 г., рег.(вх.) № 8004972. Протокол за избор на 
докладчик от 08.03.2016 г., разпределящ В    Г          Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Георги 
Чехларов. Разпределението е извършено между 41 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдиите: Албена Ботева и Райна 
Мартинова - 40%.

гр.д. № 44353/2016 г., рег.(вх.) № 8017007. Протокол за избор на 
докладчик от 08.08.2016 г., разпределящ В    Г        . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Деница 
Цветкова. Разпределението е извършено между 40 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдиите: Албена Ботева и Райна 
Мартинова - 40%.

гр.д. № 27309/2016 г., рег.(вх.) № 8011294. Протокол за избор на 
докладчик от 26.05.2016 г., разпределящ В    Г          Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Методи 
Шушков. Разпределението е извършено между 40 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдиите: Албена Ботева и Райна 
Мартинова - 40%.

гр.д. № 16579/2016 г., рег.(вх.) № 8006730. Протокол за избор на 
докладчик от 25.03.2016 г., разпределящ И   П     . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Петя 
Стоянова. Разпределението е извършено между 40 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдиите: Албена Ботева и Райна 
Мартинова - 40%.
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гр.д. № 59444/2016 г., рег.(вх.) № 8022270. Протокол за избор на 
докладчик от 24.10.2016 г., разпределящ С     В         Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело- разкриване на банкова тайна. 
Определен съдия-докладчик- Николай Николов. Разпределението е 
извършено между 3 съдии, по дежурство, като е определена 100% 
натовареност.

гр.д. № 40049/2016 г., рег.(вх.) № 8015469. Протокол за избор на 
докладчик от 19.07.2016 г., разпределящ С     В         Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Гергана 
Христова. Разпределението е извършено между 35 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдия: Силвана Гълъбова - 40%.

гр.д. № 16775/2016 г., рег.(вх.) № 8006765. Протокол за избор на 
докладчик от 25.03.2016 г., разпределящ С     В       . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело- търговско. Определен съдия- 
докладчик- Нора Маринова. Разпределението е извършено между 35 съдии, 
като е определена 100% натовареност, с изключение на съдия: Силвана 
Гълъбова - 40%.

гр.д. № 15365/2016 г., рег.(вх.) № 8006164. Протокол за избор на 
докладчик от 21.03.2016 г., разпределящ С     В       . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело- застраховки. Определен съдия- 
докладчик- Иван Георгиев. Разпределението е извършено между 35 съдии, 
като е определена 100% натовареност, с изключение на съдиите: Силвана 
Гълъбова - 40%. Делото е приключено от съдия Гергана Троянова без 
протокол за преразпределение на делото.

гр.д. № 31648/2016 г., рег.(вх.) № 8012650. Протокол за избор на 
докладчик от 10.06.2016 г., разпределящ С     В       . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело- търговски. Определен съдия- 
докладчик- Нели Маринова. Разпределението е извършено между 35 съдии, 
като е определена 100% натовареност, с изключение на съдия: Силвана 
Гълъбова - 40%.

гр.д. № 2528/2016 г., рег.(вх.) № 8001070. Протокол за избор на 
докладчик от 19.01.2016 г., разпределящ Г        Д       . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело- застраховки. Определен съдия- 
докладчик- Ивета Антонова. Разпределението е извършено между 34 съдии, 
като е определена 100% натовареност.

гр.д. № 1043/2016 г., рег.(вх.) № 8000459. Протокол за избор на 
докладчик от 11.01.2016 г., разпределящ С     В         Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело- застраховки КТ. Определен съдия- 
докладчик- Александър Ангелов. Разпределението е извършено между 
34съдии, като е определена 100% натовареност.
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гр.д. № 31236/2016 г„ рег.(вх.) № 8012500. Протокол за избор на 
докладчик от 09.06.2016 г., разпределящ С     В       . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело - начин на разпределение „ръчно” на 
основание заповед № АС- 203 /24.08.2009 г. на председателя на СРС. 
Определен съдия-докладчик- Ангелина Боева.

гр.д. № 20643/2016 г., рег.(вх.) № 8008422. Протокол за избор на 
докладчик от 15.04.2016 г„ разпределящ С     В       . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело- застраховки. Определен съдия- 
докладчик- Розалина Ботева. Разпределението е извършено между 35 съдии, 
като е определена 100% натовареност, с изключение на съдия: Силвана 
Гълъбова - 40%.

гр.д. № 17198/2016 г., рег.(вх.) № 8006930. Протокол за избор на 
докладчик от 29.03.2016 г., разпределящ С     В       . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело- застраховки. Определен съдия- 
докладчик- Върбан Сучков. Разпределението е извършено между 34 съдии, 
като е определена 100% натовареност, с изключение на съдия: Силвана 
Гълъбова - 40%.

гр.д. № 20150/2016 г., рег.(вх.) № 8008166. Протокол за избор на 
докладчик от 13.04.2016 г„ разпределящ С     В       . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело- КТ начин на разпределение „ръчно” на 
основание заповед № АС- 203 /24.08.2009 г. на председателя на СРС. 
Определен съдия-докладчик- Светлана Бъчева.

гр.д. № 32924/2016 г„ рег.(вх.) № 8013176 Протокол за избор на 
докладчик от 20.06.2016 г„ разпределящ С     В         Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело- търговски. Определен съдия- 
докладчик- Мирослава Илиева. Разпределението е извършено между 37 
съдии, като е определена 100% натовареност, с изключение на съдия: 
Силвана Гълъбова - 40%.

гр.д. № 19784/2016 г„ рег.(вх.) № 8008024. Протокол за избор на 
докладчик от 12.04.2016 г„ разпределящ С     В       . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело, начин на разпределение „ръчно” на 
основание заповед № АС- 203 /24.08.2009 г. на председателя на СРС. 
Определен съдия-докладчик- Силвана Гълъбова.

гр.д. № 24107/2016 г„ рег.(вх.) № 8009834. Протокол за избор на 
докладчик от 03.05.2016 г„ разпределящ С     В       . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело, начин на разпределение „ръчно” на 
основание заповед № АС- 203 /24.08.2009 г. на председателя на СРС. 
Определен съдия-докладчик- Десислава Иванова.

гр.д. № 32770/2016 г„ рег.(вх.) № 8013126. Протокол за избор на 
докладчик от 17.06.2016 г„ разпределящ С     В       . Тип на делото - 
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първоинстанционно гражданско дело, начин на разпределение „ръчно” на 
основание заповед № АС- 203 /24.08.2009 г. на председателя на СРС. 
Определен съдия-докладчик- Илиана Станкова.

гр.д. № 30563/2016 г., рег.(вх.) № 8012296. Протокол за избор на 
докладчик от 08.06.2016 г„ разпределящ С     В       . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело- търговски. Определен съдия- 
докладчик- Аделина Андреева. Разпределението е извършено между 34 
съдии, като е определена 100% натовареност, с изключение на съдия: 
Силвана Гълъбова - 40%.

гр.д. № 41982/2016 г., рег.(вх.) № 8016119. Протокол за избор на 
докладчик от 27.07.2016 г„ разпределящ Г        Д         Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело- застраховки. Определен съдия- 
докладчик- Иванка Болгурова. Разпределението е извършено между 35 
съдии, като е определена 100% натовареност, с изключение на съдия: 
Силвана Гълъбова - 40%.

гр.д. № 2892/2016 г., рег.(вх.) № 8001197. Протокол за избор на 
докладчик от 21.01.2016 г., разпределящ Г        Д         Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело- застраховки. Определен съдия- 
докладчик- Наталия Лаловска. Разпределението е извършено между 34 
съдии, като е определена 100% натовареност.

гр.д. № 40236/2016 г., рег.(вх.) № 8015489. Протокол за избор на 
докладчик от 20.07.2016 г., разпределящ С     В         Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Даниела 
Шанова. Разпределението е извършено между 35 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдия: Силвана Гълъбова - 40%.

гр.д. № 30272/2016 г., рег.(вх.) № 8012228. Протокол за избор на 
докладчик от 07.06.2016 г., разпределящ С     В         Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело - търговски. Определен съдия- 
докладчик- Боряна Шомова. Разпределението е извършено между 35 съдии, 
като е определена 100% натовареност, с изключение на съдия: Силвана 
Гълъбова - 40%.

гр.д. № 17207/2016 г., рег.(вх.) № 8006955. Протокол за избор на 
докладчик от 29.03.2016 г., разпределящ С     В         Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Емилиан 
Лаков. Разпределението е извършено между 35 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдия: Силвана Гълъбова - 40%.

гр.д. № 840/2016 г., рег.(вх.) № 8000387. Протокол за избор на 
докладчик от 11.01.2016 г., разпределящ С     В       . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело, ръчно разпределение на основание 
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заповед № AC - 203/24.08.2009 г. на председателя на СРС. Определен съдия- 
докладчик- Атанас Николов.

гр.д. № 12437/2016 г., рег.(вх.) № 8004800. Протокол за избор на 
докладчик от 07.03.2016 г., разпределящ Г        Д         Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Мария 
Ангелова. Разпределението е извършено между 34 съдии, като е определена 
100% натовареност.

гр.д. № 20171/2016 г., рег.(вх.) № 8008215. Протокол за избор на 
докладчик от 13.04.2016 г., разпределящ С     В       . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело, ръчно разпределение на основание 
заповед № АС - 203/24.08.2009 г. на председателя на СРС. Определен съдия- 
докладчик- Стефан Шекерджийски.

гр.д. № 14425/2016 г., рег.(вх.) № 8005682. Протокол за избор на 
докладчик от 15.03.2016 г., разпределящ С     В         Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело, ръчно разпределение на основание 
заповед № АС - 203/24.08.2009 г. на председателя на СРС. Определен съдия- 
докладчик- Петър Савчев.

гр.д. № 2711/2016 г., рег.(вх.) № 8001183. Протокол за избор на 
докладчик от 20.01.2016 г., разпределящ Г        Д       . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Весела 
Офицерска. Разпределението е извършено между 34 съдии, като е определена 
100% натовареност.

гр.д. № 10634/2016 г., рег.(вх.) № 8004238. Протокол за избор на 
докладчик от 26.02.2016 г., разпределящ С     В       . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело - застраховки. Определен съдия- 
докладчик- Десислава Димитрова. Разпределението е извършено между 35 
съдии, като е определена 100% натовареност.

гр.д. № 2215/2016 г., рег.(вх.) № 8000952. Протокол за избор на 
докладчик от 18.01.2016 г., разпределящ Г        Д         Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело - СК. Определен съдия-докладчик- 
Таня Кандилова. Разпределението е извършено между 6 съдии, като е 
определена 100% натовареност, с изключение на съдия: Галина Господинова 
- Стефанова - 50%. Изключени от избора - Снежана Чалъкова, Тодор 
Тодоров на основание заповед № АС 268/30.12.2015 година на председателя 
на СРС.

гр.д. № 19726/2016 г., рег.(вх.) № 8007899. Протокол за избор на 
докладчик от 12.04.2016 г., разпределящ С     В       . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Росица 
Иванова - ръчно разпределено на основание заповед № АС- 203/24.08.2009 г. 
на председателя на СРС.
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гр.д. № 28594/2016 г., рег.(вх.) № 8011706. Протокол за избор на 
докладчик от 31.05.2016 г., разпределящ В    Г          Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело - обезпечение на бъдещ иск. Определен 
съдия-докладчик- Райна Стефанова. Разпределението е извършено между 4 
съдии, по дежурство, като е определена 100% натовареност.

гр.д. № 36139/2016 г., рег.(вх.) № 8100314. Протокол за избор на 
докладчик от 01.07.2016 г., разпределящ Г        Д       . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело - ЗЗДН. Определен съдия-докладчик- 
Снежана Чалъкова. Разпределението е извършено между 9 съдии, като е 
определена 100% натовареност. Изключени от разпределението - Таня 
Кандилова, поради платен годишен отпуск и заповед № 268/20.12.2015 г.

гр.д. № 32873/2016 г., рег.(вх.) № 8013161. Протокол за избор на 
докладчик от 17.06.2016 г., разпределящ Г        Д         Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело - СК. Определен съдия-докладчик- 
Цветелина Кърджева. Разпределението е извършено между 9 съдии, като е 
определена 100% натовареност.

гр.д. № 36635/2016 г., рег.(вх.) № 8014191. Протокол за избор на 
докладчик от 04.07.2016 г., разпределящ В    Г          Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Даниела 
Попова. Разпределението е извършено между 40 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдия: Албена Ботева и Райна 
Мартинова - 40%.

гр.д. № 2993/2016 г., рег.(вх.) № 8001296. Протокол за избор на 
докладчик от 21.01.2016 г., разпределящ Г        Д         Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело - СК. Определен съдия-докладчик- 
Даниела Стоева. Разпределението е извършено между 8 съдии, като е 
определена 100% натовареност, с изключение на съдия: Галина Господинова 
- 50%.

гр.д. № 41983/2016 г., рег.(вх.) № 8016120. Протокол за избор на 
докладчик от 27.07.2016 г., разпределящ Г        Д         Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- 
Цветелина Костова - ръчно разпределение на основание заповед № АС - 
203/24.08.2009 г. на председателя на СРС.

гр.д. № 24759/2016 г., рег.(вх.) № 8010191. Протокол за избор на 
докладчик от 029.05.2016 г., разпределящ В    Г          Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Цветанка 
Бенина. Разпределението е извършено между 40 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдия: Албена Ботева и Райна 
Мартинова - 40%.
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гр.д. № 54938/2016 г., рег.(вх.) № 8100501. Протокол за избор на 
докладчик от 30.09.2016 г., разпределящ И   П       Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело - ЗЗДН. Определен съдия-докладчик- 
Тодор Тодоров. Разпределението е извършено между 9 съдии, като е 
определена 100% натовареност, с изключение на съдия: Даниела Стоева - 
поради платен годишен отпуск.

гр.д. № 28339/2016 г., рег.(вх.) № 8011594. Протокол за избор на 
докладчик от 31.05.2016 г., разпределящ В    Г          Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Асен 
Иван Бонев. Разпределението е извършено между 40 съдии, като е 
определена 100% натовареност, с изключение на съдия: Албена Ботева и 
Райна Мартинова - 40%. С разпореждане от 19.09.2016 г. исковата молба е 
върната от съдия Мария Шейтанова, без посочване на основание, на което се 
е произнесла тя.

гр.д. № 21120/2016 г., рег.(вх.) № 8008634. Протокол за избор на 
докладчик от 18.04.2016 г., разпределящ В    Г          Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Димитър 
Петров. Разпределението е извършено между 40 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдия: Албена Ботева и Райна 
Мартинова - 40%.

гр.д. № 30258/2016 г., рег.(вх.) № 8012212. Протокол за избор на 
докладчик от 07.06.2016 г., разпределящ С     В       . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- 
Светослав Василев. Разпределението е извършено между 35 съдии, като е 
определена 100% натовареност, с изключение на съдия: Силвана Гълъбова - 
40%.

гр.д. № 39719/2016 г., рег.(вх.) № 8015339. Протокол за избор на 
докладчик от 18.07.2016 г., разпределящ В    Г          Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Венета 
Георгиева - ръчно разпределение на основание заповед № АС - 
121/31.05.2010 г. на председателя на СРС.

гр.д. № 30431/2016 г., рег.(вх.) № 8012312. Протокол за избор на 
докладчик от 07.06.2016 г., разпределящ В    Г          Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело - обезпечение на бъдещ иск. Определен 
съдия-докладчик- Иванка Митева. Разпределението е извършено между 3 
съдии, по дежурство като е определена 100% натовареност.

гр.д. № 36703/2016 г., рег.(вх.) № 8014289. Протокол за избор на 
докладчик от 04.07.2016 г., разпределящ В    Г        . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Иво 
Петров. Разпределението е извършено между 29 съдии, като е определена 
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100% натовареност, с изключение на съдия: Албена Ботева и Райна 
Мартинова - 40%.

гр.д. № 6693/2016 г., рег.(вх.) № 8002613. Протокол за избор на 
докладчик от 08.02.2016 г., разпределящ В    Георгиева. Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Зорница 
Езекиева. Разпределението е извършено между 40 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдия: Албена Ботева, Калина 
Анастасова и Райна Мартинова - 40%.

гр.д. № 26811/2016 г., рег.(вх.) № 8011058. Протокол за избор на 
докладчик от 19.05.2016 г., разпределящ С     В       . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Анелия 
Янева - ръчно разпределение на основание заповед № АС 203/24.08.2009 г. 
на председателя на СРС.

гр.д. № 21490/2016 г., рег.(вх.) № 8008876. Протокол за избор на 
докладчик от 20.04.2016 г., разпределящ В    Г          Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Иво 
Вътев. Разпределението е извършено между 40 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдия: Албена Ботева и Райна 
Мартинова - 40%.

гр.д. № 16357/2016 г., рег.(вх.) № 8006540. Протокол за избор на 
докладчик от 24.03.2016 г., разпределящ И   П       Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- София 
Икономова. Разпределението е извършено между 40 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдия: Албена Ботева и Райна 
Мартинова - 40%.

гр.д. № 29573/2016 г., рег.(вх.) № 8011932. Протокол за избор на 
докладчик от 03.06.2016 г., разпределящ С     В       . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Мария 
Стоева. Разпределението е извършено между 35 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдия: Силвана Гълъбова - 40%.

гр.д. № 14284/2016 г., рег.(вх.) № 8005614. Протокол за избор на 
докладчик от 14.03.2016 г., разпределящ Г        Д       . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Даниела 
Павлова. Разпределението е извършено между 9 съдии, като е определена 
100% натовареност.

гр.д. № 41501/2016 г., рег.(вх.) № 8015968. Протокол за избор на 
докладчик от 25.07.2016 г., разпределящ В    Г          Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Темислав 
Димитров. Разпределението е извършено между 40 съдии, като е определена 
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100% натовареност, с изключение на съдия: Албена Ботева и Райна 
Мартинова - 40%.

гр.д. № 31128/2016 г., рег.(вх.) № 8012455. Протокол за избор на 
докладчик от 09.046.2016 г., разпределящ С     В         Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Ива 
Анастасиадис. Разпределението е извършено между 37 съдии, като е 
определена 100% натовареност, с изключение на съдия: Силвана Гълъбова - 
40%.

гр.д. № 25305/2016 г., рег.(вх.) № 8010515. Протокол за избор на 
докладчик от 12.05.2016 г., разпределящ В    Г          Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Силвия 
Кирова. Разпределението е извършено между 40 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдия: Албена Ботева и Райна 
Мартинова - 40%.

гр.д. № 41844/2016 г., рег.(вх.) № 8016055. Протокол за избор на 
докладчик от 26.07.2016 г., разпределящ В    Г          Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Румена 
Георгиева. Разпределението е извършено между 40 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдия: Албена Ботева и Райна 
Мартинова - 40%.

гр.д. № 32187/2016 г., рег.(вх.) № 8100281. Протокол за избор на 
докладчик от 15.06.2016 г., разпределящ Г        Д       . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело ЗЗДН. Определен съдия-докладчик- 
Деница Урумова. Разпределението е извършено между 7 съдии, като е 
определена 100% натовареност, с изключение на съдия: Даниела Стоева и 
Снежана Чалъкова - в платен годишен отпуск.

гр.д. № 50002/2016 г., рег.(вх.) № 8018791. Протокол за избор на 
докладчик от 02.09.2016 г., разпределящ Г        Д       . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело СК. Определен съдия-докладчик- 
Ивелина Колева. Разпределението е извършено между 10 съдии, като е 
определена 100% натовареност.

гр.д. № 39344/2016 г., рег.(вх.) № 8015194. Протокол за избор на 
докладчик от 15.047.2016 г., разпределящ С     В       . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело - търговско. Определен съдия- 
докладчик- Мая Михайлова. Разпределението е извършено между 35 съдии, 
като е определена 100% натовареност, с изключение на съдия: Силвана 
Г ълъбова - 40%.

гр.д. № 35170/2016 г., рег.(вх.) № 8013864. Протокол за избор на 
докладчик от 28.06.2016 г., разпределящ Г        Д         Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело - СК. Определен съдия-докладчик-
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Николай Маджаров. Разпределението е извършено между 9 съдии, като е 
определена 100% натовареност.

ОТВОДИ 2016 г.:

гр.д. № 2486/2016 г., рег.(вх.) № 8001019. Протокол за избор на 
докладчик от 19.01.2016 г., разпределящ В    Г        . Тип на делото - 
първоинстанционно гражданско дело. Определен съдия-докладчик- Мария 
Запрянова. Разпределението е извършено между 41 съдии, като е определена 
100% натовареност, с изключение на съдиите: Албена Ботева, Райна 
Мартинова и Калина Анастасова - 40%. С определение от 21.01.2016 г. 
съдията се отвел, тъй като в молба от процесуалния представител на ищеца са 
употребени обидни думи и клевети спрямо съдията-докладчик. С протокол за 
избор от 27.01.2016 г. е определен съдия Румяна Найденова.
Въз основа на извършената тематична проверка в Софийски градски съд по 
приложението на чл. 9 от Закона за съдебната власт и на основание чл.58, 
ал.2 ЗСВ Инспекторатът към Висшия съдебен съвет прави следните изводи и 
препоръки:

ИЗВОДИ

Настоящата проверка констатира, че извършваното разпределение на 
дела на основание заповеди на председателя на съда Методи Лалов до 
приемането на Правилата за случайно разпределение на делата на 01.11.2016 
г. е било в нарушение на чл. 9 ЗСВ, установено и с акта за контролна 
проверка на ИВСС. Председателят на съда е издавал различни заповеди, с 
които са разпределяни дела или е спирал от разпределение на нови дела 
определени съдии, мотивирани с констатирано забавяне в насрочването и/или 
решаването на дела. Едва след приемането на Правилата за разпределението 
на делата в СРС, преразпределението на дела е ставало чрез програмата за 
случайно разпределение.

Извън случаите на преразпределение на дела, постъпващите в СРС дела 
са разпределяни чрез централизираната електронна система на ВСС за 
случайно разпределение на делата.

Заместник - председателите и ръководителите на отделения в СРС, 
определени със заповеди на председателя на съда, образуват делата, като ги 
разпределят по материя на съответното отделение, по групи дела, поставят 
им статистически шифър и натовареност.
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Техническата дейност по разпределението включваща въвеждането на 
определените от ръководителите на отделения или определени със заповед на 
председателя съдии групи дела, съдийски профили и измененията се 
извършва от съдебни служители на съда, действащи като администратори на 
ЦСРД, които са определени със заповеди на административния ръководител. 
Със заповед № АС - 181/30.09.2015 г., считано от 01.10.2015 г. в ЦРСД са 
въведени/прехвърлени съществуващите групи дела, разглеждани от Първо, 
Второ и Трето граждански отделения и Наказателно отделение съгласно 
Единната методика по приложение на принципа за случайното разпределение 
на делата, приета с решение на ВСС по протокол № 57/04.12.2014 г., като са 
създадане профили на всички съдии, на които е възложено 
председателстването на състава и зададена натовареност за всяка група 100%.

Съгласно заповедта промяна в процента на натовареност се допуска със 
заповед на председателя на съда. В заповедта в съответствие с решението на 
ВСС, като изключение от принципа за 100% натовареност е предвидено, че 
считано от 01.10.1015 г. се въвежда 25% натовареност на председателя на 
СРС и 40% натовареност на заместник - председателите за всяка група дела в 
съответното отделение. Когато на съдия при встъпването му в длъжност, при 
завръщането му на работа след продължително отсъствие или от 
командироване се възложи председателстването на новооткрит съдебен 
състав или съществуващ такъв, заповедта предвижда разпределението на 
дела за този съдия да бъде с процент на натовареност 100%.

Със заповеди на председателя на СРС са променяни процентите на 
натовареност на съдиите: Райна Мартинова и Силвана Гълъбова - 50%, 
считано от 03.04.2015 г. до 17.04.2015 г.; Силвана Гълъбова - 50%, считано 
от 22.06.2015 г. до 31.07.2015 г.; Венета Георгиева и Силвана Гълъбова - 40% 
за времето от 20.10.2015 г. до 09.11.2015 г., тъй като са им били възложени 
административни функции; Райна Мартинова, Албена Ботева и Стоян Михов 
- 50% поради възлагането им на функции като заместник - председател и 
ръководител на отделение в СРС; Силвана Гълъбова 40% считано от 
08.03.2016 г. поради всътпването и като заместник - председател на СРС.; 
съдия Щерева - 60% считано от 29.07.2016 г. поради възлагането й на 
функциите по ръководство и контрол на бюро „Съдимост”; съдия Няголова - 
60% считано от 31.052016 г.

В някои случаи със заповеди са определяни проценти на натовареност 
от 130% и 140 %, когато са откривани нови състави или съдии са се връщали 
след дълго отсъствие.

В периода 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г. са били открите нови състави в 
СРС, ГО, както следва: 144 състав, председателстван от съдия Лилия 
Терзиева - Владимирова, считано от 18.04.2016 г.; 150 състав, 
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председателстван от съдия Маргарита Димитрова, считано от 01.07.2016 г.; 
151 състав, председателстван от съдия Мария Шейтанова - Воденичарова, 
считано от 01.07.2016 г.; 153 състав, председателстван от съдия Николай 
Чакъров, на който е определена натовареност от 130%.

Със заповед № АС - 317/16.11.2016 г. е определена натовареност 130% 
на съдиите Калинка Илиева Пандохода, председател на 155 състав, ГО и 
Екатерина Стоева, председател на 156 състав, ГО, считано от 01.01.2017 г.

Със заповеди на председателя на СРС е спирано разпределянето на 
дела за определени състави.

Със заповед № АС-268/30.12.2015 г. е разпоредено, че при непланирано 
отсъствие за срок по-дълъг от 3 работни дни следва да бъде спирано 
разпределението на дела по чл.310 ГПК и по чл. 158, ал. 2 от ЗЗдр.

Специален ред е предвиден за делата по ЗЗДН и по чл. 130, ал. 3 от СК, 
както и по исковете за издръжка, които следва да се разпределят между 
всички съдии от Трето ГО, които са на работа, разглеждащи молби, искове и 
жалби по СК, ЗЗДН, ЗЗДт, ЗГР, чл. 29 ГПК и част VI ГПК.

Извън тези случаи всички останали дела се разпределят между всички 
съдии в отделенията на СРС, за които не съществува основание за спиране на 
разпределението или не се касае за дела, които се разглеждат от съдии, 
включени в графиците за дежурства.

На 01.11.2016 г. са приети от Общото събрание на съдиите в СРС 
Вътрешни правила за разпределение на делата в СРС, които са подробно 
описани в обстоятелствената част на настоящия акт.

При извършената проверка беше констатирано, че за част от 
проверявания период разпределението е извършвано в съответствие с 
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в СРС, приети на 
Общо събрание на 01.11.2016 г., а до приемането им разпределението на 
делата в съда в периода 01.01.2015 г. — 21.12.2016 г. се е извършвало с 
отделни заповеди на председателя на съда. Правилата за случайно 
разпределение на делата са приети на Общо събрание на съда на 01.11.2016 г. 
след извършената контролна проверка по заповед № КП-01-1/05.08.2016 г. 
на Главния инспектор на ИВСС, а е трябвало да бъдат приети непосредствено 
след приемането на Единната методика от ВСС с Решение на ВСС по 
протокол № 57/04.12.2014 г. изм. с Решение на ВСС по протокол № 
13/19.03.2015 г.

При извършената проверка на делата разпределени на случаен принцип 
се установи, че те се образуват своевременно в деня на постъпване на 
книжата в съда или на следващия ден. Не бяха констатирани случаи, в които 
при разпределението на делата не е спазена поредността на постъпването им.
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Разпределението на делата за периода на проверката се е извършвало 
от заместник-председателите и от ръководителите на отделения и от съдии, 
на които е възложено със заповед на председателя на съда.

Определеният процент на натовареност на административния 
ръководител, на неговите заместници и ръководители на отделения и на 
съдиите съответства на процента натовареност, определен във Вътрешните 
правила за случайно разпределение на делата в СРС, издадените заповеди от 
председателя за определяне на натовареност на конкретен съдия /в случаите, 
когато се определя по-нисък процент на натовареност от установените в 
правилата 100%/ и на заместниците на административния ръководител и 
ръководители на отделения. Определеният процент на натовареност е 
съобразен и с Решение на ВСС съгласно Протокол № 22/29.05.2014 г. за 
определяне на минималната натовареност на председателите на съдилища и 
техните заместници при разпределяне на делата за разглеждане.

Дейността по въвеждане на групите дела, съдийските профили, 
натовареност, период на изравняване, както и техническата дейност по 
разпределението на делата се извършва от съдебни служители, действащи 
като администратори на ЦСРД в съда и определени със заповед на 
председателя на съда. Съгласно чл. 35, ал. 4 от Правилника за 
администрацията в съдилищата, действал през проверявания период(2015 г. и 
2016 г.) азминистративният ръководител или определени от него съдии 
образуват делото, определят вида му и съдията докладчик на принципа на 
случайния подбор, изпозвайки програмата за случайно разпределение на 
делата. На основание цитираната разпоредба с АКТ за резултати от 
извършена контролна проверка възложена със Заповед № КП-01-1/05.08.2016 
г. е дадена препоръка на административния ръководител на СРС да приведе 
разпределението на делата в съответствие с чл. 35, ал. 4 от ПАС/отменен с 
решение на ВСС от 13.07.2017 г./. ВСС издаде нов Правилник за 
администрация в съдилищата, в сила от 22.08.2017 г., който дава възможност 
дейността по случайното разпределение на делата да се възложи на съдебен 
служител въз основа на мотивирана заповед на административния 
ръководител/чл.35, ал. 5/. Към момента на извършване на настоящата 
проверка се установи, че с изрични заповеди на председателя на съда са 
определени съдебните служители, на които е възложена техническата 
дейност по разпределението на делата в съответствие със сега действащия чл. 
35, ал. 5 от ПАС.

Издавани са заповеди за конкретни съдии, в които са мотивирани 
причините за промяна на процентното натоварване или изключване от 
системата за случайно разпределение на делата за определен период от 
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време, като са посочвани причините (напр.: постъпване на дело с голям обем; 
предстоящо преместване на съдията в друг съд, ползване на продължителен 
отпуск и др.).

При съпоставянето на информацията от протоколите за извършено 
разпределение на делата и издадените заповеди , когато съдия е изключван и 
е спирано разпределението по отношение на него по дела, за определен 
период или за определена категория дела, е извършвано съгласно издадената 
заповед, като в системата за електронно разпределение на делата е 
определяна 0% натовареност като са посочени конкретните причини за това. 
Извършваното разпределение през проверявания период на основание на 
многобройни заповеди на председателя на съда, създава впечатление за 
неуреденост и хаотичност на дейността. Създадената възможност за 
разпределение на дела на съдии от едно отделение, които са от 
компетентност на други отделения е довело до нарушение на чл. 9 от ЗСВ, 
според който принципът на случайния подбор при разпределението на делата 
в съдилищата се прилага в рамките на целия съд или отделенията. 
Извършваното преразпределяне на дела на основание заповеди на 
председателя на съда е било в нарушение на чл.9 от ЗСВ и на т.4.4. от 
Единната методика по приложението на принципа за случайно разпределение 
на делата в районните, окръжните, административните, военните, 
апелативните и специализираните съдилища, приета с Решение на ВСС по 
протокол № 57/4.12.2014 г., изменена и актуализирана с Решение на ВСС по 
протокол № 13/19.03. 2015 г. ( действаща към периода предмет на 
проверката, а и понастоящем изменена с решение на СК на ВСС по Протокол 
№ 1/10.01.2017 г.). Посочените разпоредби не допускат изключение за 
разпределение на дела, без значение дали са новопостъпили или вече 
разпределени. Освен това преразпределянето на дела в СРС е извършвано по 
неясен начин и при неясни критерии. В едни случаи делата са разпределяни 
между голям брой съдии, съобразно предварително изработен график, в 
други случаи част от делата на един състав са разпределяни на друг състав, а 
в трети случаи, делата са разпределяни чрез електронната система при 
спазване на принципа на случайния подбор/Заповед №АС-124 от 22.04.2016г. 
относно 132 състав от НО на СРС/. Липсата на ясни критерии за 
преразпределяне на дела до приемането на Правилата за случайно 
разпределение на делата в СРС на 01.11.2016 г. е създало съмнения за 
облагодетелстване на едни съдии за сметка на други съдии. Създаденият 
начин на разпределение и преразпределение е довел и до нееднаква 
натовареност. В някои от заповедите е разпоредено, че натовареността на 
някои съдии е 130 %. А със Заповед № АС-З 14/15.11.2016 г. е разпоредено, 
считано от 16.11.2016 г., съдия Александър Велинов Ангелов да поеме 
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председателстването на 67 състав при Второ гражданско отделение и да му се 
зададе натоварване 400 %.

При извършваното разпределение на делата при използване на опция 
„Ръчно разпределение”, разпределението е извършвано в съответствие с 
посочените в методиката и вътрешните правила случаи.

От данните в проверените протоколи за разпределение при използване 
на опция „Ръчно разпределение” се установи, че разпределението е 
извършвано правилно и е посочена конкретната причина за използването й 
(напр.: съдията е прекратил съдебното производство по първоинстанционни 
наказателни дела и е върнал делото на прокурор за отстраняване на 
процесуални нарушения; постановил е съдебен акт, отменен от горна 
инстанция, според която процесуалните действия следва да бъдат 
продължени от същия съдебен състав; новообразуваното дело по отделните 
искове се разпределя на първоначално определения докладчик; при връщане 
на дело на първоинстанционен съд поради неправилното му администриране 
и др.).

При проверката беше констатирано, че по някои от делата проверени 
на принципа на случайната извадка конкретно посочени в обстоятелствената 
част на акта в частта„проверени дела” е извършвана смяна на съдията- 
докладчик в хода на съдебното производство без да е приложен протокол за 
нов избор на докладчик или съответната заповед на председателя на съда, от 
която да се установи причината, наложила промяната и начина, по който е 
определен новият докладчик по делото.

На основание констатираните нарушения с Акт за резултати от 
извършена контролна проверка, възложена със заповед № КП-01-1/05- 
08.2016 г. Инспекторатът направи предложение по чл. 312, ал. 1, т. 3 ЗСВ за 
образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно 
наказание на Методи Лалов, председател на СРС към момента на 
извършената от ИВСС контролна проверка. Висшият съдебен съвет образува 
дисциплинарно дело № 18/2017 г. по описа на ВСС срещу Методи Лалов, 
което не е приключило, поради което и на основание чл. 308, ал. 4 ЗСВ към 
настоящия момент не са налице предпоставките за обсъждане на ново 
предложение по смисъла на чл. 312, ал. 1, т. 3 от ЗСВ.

С оглед на изложеното ИВСС намира за необходимо да направи 
следните
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ПРЕПОРЪКИ:

1. При промяна на определения на принципа на случайния подбор 
съдия - докладчик да се прави ново разпределение на принципа на 
случайния подбор, като протокола за новия избор да се прилага към делото.

2. Когато съдия е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и е 
заместен от друг съдия, определен за председател на състава със заповед на 
председателя на съда, по делата на доклад на отсъстващия съдия, препис от 
заповедта също да се прилага към делото.

3. Заповедите, с които конкретни съдии са изключени от разпределение 
да се посочват в протоколите за случайно разпределение на делата.

На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт актът да се 
изпрати на административния ръководител на Софийския районен съд, който 
да запознае с него съдиите извършвали разпределението на делата в СРС 
през проверявания период. Възражения могат да се направят в 7-дневен 
срок от връчването му пред главния инспектор на ИВСС.

След изтичане на срока за възражения актът да се изпрати на 
съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Л

ИНСПЕКТОР:
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