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ОБЩИ ЧАСТИ

Настоящата годишна планова проверка в Окръжен съд – София се
извърши на основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, съгласно
приетата годишна програма за провеждане на планови проверки от
Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и
следствените отдели в окръжните прокуратури за 2021г. и Заповед № ПП-
21-2/15.04.2021г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия
съдебен съвет. Проверката се осъществи в периода от 19.04.2021г. до
29.04.2021г. от инспектор Игнат Георгиев и експертите Атанас Попов, и
Кирил Генов.

Проверяван период

Проверката обхваща периода от 01.01.2019г. до 31.12.2020г.

Обхват на проверката

Проверката включва цялостната дейност на Окръжен съд – София, а
именно: организация на административната дейност на съда; организация
по образуването и движението на делата, както и приключването им в
установените срокове.

Цел на проверката

Проверката има за цел да установи и документира действителното
състояние на дейността на Окръжен съд – София за определения период, с
оглед предприемане на  съответните законови мерки.

Предмет на проверката

Проверка на гражданските, търговските и въззивните граждански
дела, разгледани от Окръжен съд – София.

Задача на проверката

Задачата на проверката е определена, съгласно приетата от
Инспектората към Висшия съдебен съвет Методика за провеждане на
проверки на органите на съдебната власт, от екипи на Инспектората към
Висшия съдебен съвет.

Метод на извършване на проверката

Непосредствена проверка на деловодните книги, делата и всички
относими към проверката документи; анализ на проверената
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документация; случайно подбрани дела и събеседване с административния
ръководител и съответно със съдиите.

Проверката констатира следното:

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

Административно ръководство
През целия проверяван период, председател на Окръжен съд-София е

бил съдия Пламен Петков. Съдия Петков е с ранг „съдия във ВКС и ВАС”,
назначен е на длъжността на 23.01.2018г. с протокол № 3/23.01.2018г. на
Съдийската колегия на ВСС.

Заместник председатели са били, съдия Недялка Нинова – председател
на наказателно отделение, съдия Дора Михайлова – председател на
гражданско отделение и съдия Ради Йорданов – председател на търговско
отделение.

Щатна осигуреност.

Съдии
В Окръжен съд – София през 2019г. щатът на Софийски окръжен съд

е бил 22 съдии, от които 1 председател, 3-ма заместник-председатели, 15
съдии и 3-ма младши-съдии

През 2019г. от съдебния състав на Софийски окръжен съд са били
командировани в Софийски апелативен съд съдиите: Калинка Георгиева и
Николай Метанов. Бил е продължен срока за командироване на съдия
Татяна Грозданова в Националния институт на правосъдието на длъжност
преподавател по наказателно право за учебната 2019г.- 2020г. с решение на
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

На 12.11.2019г. съдиите Емилия Донкова и Филип Владимиров са
встъпили в длъжност „съдия“ в Гражданска колегия на Върховния
касационен съд.

През 2019г. в съда са работили като командировани 4-ма районни
съдии от съдебния район на Софийски окръжен съд – съдия Кристина
Тодорова, съдия Анелия Игнатова, съдия Ваня Иванова и съдия Лилия
Руневска.

В началото на м. юли 2019г. са встъпили в длъжност „младши съдия“
Боряна Иванова-Гащарова и Николай Василев, а младши съдя Димитър
Цончев е бил командирован в Районен съд –Ихтиман на свободна
длъжност „съдия“.
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През 2020г. щатът на Софийски окръжен съд отново е бил 22 съдии,
от които 1 председател, 3-ма заместник-председатели, 15 съдии и 3-ма
младши-съдии.

През 2020г. от съдебния състав на Софийски окръжен съд са били
командировани в Софийски апелативен съд съдиите: Калинка Георгиева и
Николай Метанов. След 03.08.2020г. съдия Татяна Грозданова е
продължила да правораздава в Софийски окръжен съд, поради изтичане
срока на командироването й в Националния институт на правосъдието като
преподавател. От 23.11.2020г. съдия Грозданова е била командирована на
длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – Наказателна колегия.

В съда са работили като командировани 4-ма районни съдии от
съдебния район на Софийски окръжен съд – съдия Кристина Тодорова,
съдия Анелия Игнатова, съдия Ваня Иванова и съдия Лилия Руневска.

В началото на м. юли 2020г. съдия Димитър Цончев е напуснал
длъжността „младши съдия“ при Софийски окръжен съд и е встъпил в
длъжност „съдия“ при Районен съд-Ихтиман.

От 20.07.2020г. мл.съдия Боряна Иванова-Гащарова и мл.съдия
Николай Светлинов Василев са били командировани в Районен съд-
Сливница на свободни щатни длъжности за „съдия“.

През проверявания период съдиите в Софийски окръжен съд са били
разпределени в 3 отделения: гражданско, търговско и наказателно
отделение.

Разпределението на съдиите по отделения е както следва:

ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ:
Първоинстанционни състави – 6
VІІ състав – съдия Дора Михайлова – Зам. Председател и председател

на Гражданско отделение;
IIІ състав – съдия Евгения Генева;
ІV състав – съдия Ирина Славчева;
V състав – съдия Ивайло Георгиев;
VІ състав – съдия Росина Дончева;
VІІІ състав – съдия Ваня Иванова – командирована в ОС София

съгласно заповед № К-609/07.07.2016г. на и.ф. председател на АпС София.

Въззивни състави – 2

І-ви въззивен състав –
- съдия Дора Михайлова;
- съдия Евгения Генева;
- съдия Росина Дончева;
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- мл.съдия Николай Василев – от 07.2019г. до 20.07.2020г.

ІІ-ри въззивен състав –
- съдия Ирина Славчева;
- съдия Ивайло Георгиев;
- съдия Ваня Иванова;
- мл.съдия Боряна Иванова-Гащарова – от 07.2019г. до 20.07.2020г.

ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ
I състав – съдия Ради Йорданов – Зам. Председател и председател на

Търговско отделение;
IIІ състав – съдия Георги Чолаков;
IV състав – съдия Лилия Руневска;
V състав – съдия Янита Янкова.

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ
Съдия Пламен Петков – Административен ръководител Председател

на ОС София;
Съдия Недялка Нинова – Зам. Председател и председател на

Наказателно отделение;
Съдия Татяна Грозданова;
Съдия Калинка Георгиева;
Съдия Анелия Игнатова;
Съдия Яника Бозаджиева;
Съдия Кристина Тодорова.

Съдебни служители
Утвърдената щатната численост на съдебните служители от ОС -

София, работили през 2019г., е 34, разпределени, както следва:
1.1. съдебен администратор;
1.2. административен секретар;
1.3. обща администрация: 5  щ.бр.,  от тях главен счетоводител –  1

щ.бр.; системен администратор – 1 щ. бр.; счетоводител – 1 щ.бр.; съдебен
статистик – 1 щ.бр. и шофьор – 1 ш.бр.;

1.4. специализирана администрация: 27  бр.,  от които завеждащ
административна служба – 1щ.бр., съдебни помощници – 2 щ.бр., съдебни
секретари – 9 щ.бр., съдебно деловодство - 14 щ.бр и архивар – 1 щ. бр.

Утвърдената щатната численост на съдебните служители в ОС -
София, работили през 2020г., е 35, разпределени, както следва:

1.1. съдебен администратор;
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1.2. административен секретар;
1.3. обща администрация: 6  щ.бр.,  от тях главен счетоводител –  1

щ.бр.; системен администратор – 1 щ. бр.; счетоводител – 1 щ.бр.; съдебен
статистик – 1 щ.бр., шофьор – 1 щ.бр., служител връзки с обществеността-
1 щ.бр. и чистач;

1.4. специализирана администрация: 27  бр.,  от които завеждащ
административна служба – 1 щ.бр., съдебни помощници – 2 щ.бр., съдебни
секретари – 9 щ.бр., съдебно деловодство - 14 щ.бр и архивар – 1 щ. бр.

Всички съдебни служители са запознати подробно със своите
задължения, с действащите нормативни актове, касаещи дейността им,
както и с вътрешните актове, отразяващи спецификата на работата им.

Материална база. Условия на труд.
Съдът се помещава в Съдебната палата на адрес: град София, п.к.1040,

бул. „Витоша“ №2, партерен етаж.
Съдиите са по 2-ма и 3-ма в кабинет, условията не са много добри.

ОС-София разполага с 1 /една/ зала, която е оборудвана със звукозаписна
техника.

Съдиите в гражданско и търговско отделения на ОС-София работят в
кабинети, разположени в коридори с контрол на достъпа на партерния
етаж в сградата. С изключение на председателят всички останали съдии от
съда, работят в кабинети за двама или трима магистрати. Това затруднява
работата им, но с оглед съществуващата материална база е невъзможно
подобряване условията на правораздаване в това отношение. Всички
кабинети са климатизирани и нормални битови условия с изключение на
липсата на площ и невъзможността за необезпокоявана работа на
магистратите.

Съдебните служители на са разположени в три стаи на партерния етаж
на сградата, който е без контрол на достъп. Липсата на достатъчно площ и
помещения в сградата е още по-видна при съдебните служители. Всички
помещения са ремонтирани и климатизирани, на базата на липсата на площ
е оптимизирана мебелировката, но въпреки това служителите, са
разположени на по 2-3 квадратни метра площ.

Техническа обезпеченост.
Техническата обезпеченост на съдиите за бърз и лесен достъп до

актуалното българско законодателство и правото на ЕС гарантират по-
бързо и по- качествено правораздаване. Информационните технологии
позволяват по - голяма прозрачност в работата на съда и улесняват
гражданите при упражняване на правото за достъп до информация.
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Софийски окръжен съд има  въведени писмени правила за управление
на информацията и ІТ технологиите, от 18.12.2013г. утвърдени  с
разпореждане от председателя на съда.

Сигурността на информацията в локалната мрежа се осигурява от
използването на антивирусен лицензиран програмен продукт „ESET”,
предоставен от  Висшия съдебен съвет.

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, MS
Word, Internet Explorer, Outlook Express/, а деловодителите Notepad, Adobe
Acrobat Reader.

Всички работни места са оборудвани с компютърна техника и са
свързани в локална компютърна мрежа с 11бр. сървъра. Компютрите се
поддържат в много добро хардуерно и софтуерно състояние и отговарят на
съвременните изисквания. От 2015г. е в експлоатация деловодната
програма „САС Съдебно деловодство”, която се използва от
специализираната администрация на съда и съдиите за управление на
делата. Съдът използва правно-информационните продукти „АПИС” със
следните модули „Апис право“, Апис-процедури, Апис-финанси, Апис –
практика, Евро-право и др. Правно-информационните продукти са
мрежови вариант и са достъпни от всички работни места.

Интернет сайтът на Софийски окръжен съд се поддържа ежедневно в
актуално състояние.

Съдът използва Счетоводно-информационните продукти „Аладин“,
„Поликонт“ и „Конто“. Използва и стара деловодна система СУСД на
фирма  „Сименс“

Информационно обслужване и информационни технологии
С компютърна техника са оборудвани всички работни места. В

локалната мрежа работят 11 броя сървъри за деловодна програма „САС
Съдебно деловодство“ и правно-информационна система „АПИС“.
Компютърната и копирната техника са в добро хардуерно състояние.

Окръжен съд София използва Централизирана система за случайно
разпределение на делата на ВСС.

Окръжен съд София е създал интернет сайт, който обновява
ежедневно. На сайта са публикувани важни документи касаещи работата
на съда и улесняващи достъпа на гражданите до правосъдие.

В съда се ползват следните  програмни продукти:
-  „Централизирана система за разпределение на делата“ на ВСС –

от 01.10.2015г.
- САС „Съдебно деловодство” /автоматизирана система за

управление на делата/, разработена и внедрена от „Информационно
обслужване - Варна” ;
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- Правно-информационна система - “АПИС”
Всички програмни продукти се актуализират своевременно.
Използваните информационни продукти и технологии в Окръжен  съд

София през проверявания период позволяват бързи и лесни справки по
делата, с което се осигурява откритост, достоверност и пълнота на
информацията, съобразно разпоредбата на чл. 77, ал.1 от ПАС. Внедрените
счетоводни продукти улесняват ръководната дейност и вземането на
управленски решения от страна на административното ръководство.

Разпределение на делата на принципа на случайния подбор
През проверявания периода, за разпределение на делата в ОС София

се е използвала въведената в експлоатация и внедрена от ВСС
„Централизирана система за разпределение на делата”.

Разпределението на делата се извършва съгласно  утвърдените
„Вътрешни правила за случайното разпределение на постъпващите дела в
Софийски окръжен съд“  утвърдени със заповед № А-44 от 20.02.2018г.  и
допълнени със заповед № А-155 от 05.07.2019г. и заповед № А-260 от
29.11.2019г. на председателя на съда. Правила за случайно разпределение
на делата на основание чл.9 от ЗСВ.

Съгласно Правилата, постъпилите в регистратурата на съда, книжа се
разпределят ежедневно чрез електронно разпределение, съобразно
поредността на постъпването им в „Централизираната система за
разпределение на делата”. Начинът на разпределение е съобразен с
разпоредбата на чл.35, ал.4 от ПАС. След разпределението, делата се
докладват на определените съдии-докладчици най-късно на следващия
ден. Правилата уреждат случаите на изключване на съдия от случайния
подбор, на преразпределяне на делата при направен отвод, както и по
друга обективна причина, налагаща продължителното му отсъствие. Всяка
промяна на определен съдия-докладчик по конкретно дело задължително
се мотивира от разпределящия. Уредено е разпределението на дела през
съдебната ваканция, както и редица особени случаи, при които делото се
разпределя на първоначалния докладчик. Извършеното разпределение се
протоколира на хартиен носител, подписан от разпределящия, който се
прилага по делата.

Дежурства
Дежурствата на съдия и съдебен секретар се осъществяват на

основание заповеди на административния ръководител за определяне на
периодичността и поредността на дежурствата с графици. Със съответните
заповеди са определени и делата които се разпределят на дежурен съдия.
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Обща натовареност на съда и продължителност на
производствата по граждански и търговски дела.

По данни от справките за дейността на съдиите, в Окръжен съд София
за 2019г. са разгледани 1644 граждански, търговски, частни и въззивни
граждански и търговски дела, от които постъпили през годината са 1278
дела и са останали за разглеждане от предходен период 366 дела.
Приключени са 1214 дела или 74 на сто от делата. Средната натовареност
на съдия в ОС София е 109,6 дела на година или 9,14 дела на месец.
Висящността на съда е увеличена от 366 дела в началото на периода, на
430 дела в края на периода, или със 64 дела. Продължителността на
производствата в ОС София, при 50% от делата е била 3 месеца.

По данни от справките за дейността на съдиите, в Окръжен съд София
за 2020г. са разгледани 1512 граждански, търговски, частни и въззивни
граждански и търговски дела, от които постъпили през годината 1082 дела
и останали несвършени от предходен период 430 дела. Свършени са 1079
дела или 71,4 на сто от делата. Средната натовареност на съдия в ОС
София през 2020г. е била 100,8 дела на година или 8,4 дела на месец.
Висящността на съда е увеличена от 430 дела в началото на периода, на
433 дела в края на периода, или с 3 дела. Продължителността на
производствата в ОС София, при 45% от делата е била 3 месеца, което е
сравнително устойчив показател.

Процентна натовареност на съдиите и уплътненост на съдебните
заседания

Със заповеди на Административния ръководител на ОС София
натовареността на съдиите в ОС София е определена по следния начин:
Заместник Председател и ръководител на гражданско отделение – 77%
Заместник Председател и ръководител на търговско отделение – 100%
всички останали съдии в гражданско и търговско отделение е 100%.

Със заповеди са определени и заседателните дни от седмицата за
всеки от първоинстанционните състави и въззивните състави.

По данни от отчетните доклади на Окръжен съд София за 2019г. и
2020г. натовареността на съдиите в Гражданско отделение е следната:

Натовареност по първоинстанционни граждански дела и частни
граждански дела

За проверявания период съдия Дора Михайлова е разгледала 82
първоинстанционни дела;

За проверявания период съдия Евгения Генева е разгледала 97
първоинстанционни дела;
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За проверявания период съдия Ирина Славчева е разгледала 85
първоинстанционни дела.

За проверявания период съдия Ивайло Георгиев е разгледал 83
първоинстанционни дела;

За проверявания период, съдия Росина Дочева е разгледала 76
първоинстанционни дела;

За проверявания период съдия Ваня Иванова е разгледала 80
първоинстанционни дела;

Натовареност по въззивни дела

По данни от отчетните доклади на Окръжен съд София за 2019г. и
2020г. натовареността на въззивните състави е следната:

Съдия Дора Михайлова е разгледала през проверявания период 226
въззивни дела като докладчик във въззивен състав;

Съдия Евгения Генева е разгледала през проверявания период 253
въззивни дела като докладчик във въззивен състав;

Съдия Росина Дончева е разгледала през проверявания период като
докладчик във въззивен състав 251въззивни дела;

Съдия Ирина Славчева е разгледала през проверявания период като
докладчик във въззивен състав 285 въззивни дела;

Съдия Ивайло Георгиев е разгледал през проверявания период като
докладчик във въззивен състав 269 въззивни дела;

Съдия Ваня Иванова е разгледала през проверявания период като
докладчик във въззивен състав 275 въззивни дела;

Мл.съдия Николай Василев е разгледал от 07.2019г. до 20.07.2020г.
като докладчик във въззивен състав 105 въззивни дела;

Мл.съдия Боряна Иванова-Гащарова е разгледала от 07.2019г. до
20.07.2020г. като докладчик във въззивен състав 107 въззивни дела;

По данни от отчетните доклади на Окръжен съд София за 2019г. и
2020г. натовареността на съдиите в Търговско отделение е следната:

Първоинстанционни търговски и частни търговски дела

За проверявания период съдия Ради Йорданов е разгледал 206
първоинстанционни търговски дела;

За проверявания период съдия Георги Чолаков е разгледал 188
първоинстанционни търговски дела;
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За проверявания период съдия Лилия Руневска е разгледала 222
първоинстанционни търговски дела;

За проверявания период съдия Янита Янкова е разгледала 202
първоинстанционни търговски дела;

Изложените данни показват приблизително еднаква натовареност на
първоинстанционните съдии и докладчиците във въззивните състави.
Различията при някои от тях се дължат на различен период на
правораздаване несъвпадащ напълно с проверявания период.
Приблизително еднаквата натовареност на съдиите, в съответствие с
разпределението им по материя /граждански или търговски
първоинстанционни дела и съответно въззивни граждански дела/, както и
приложените протоколи за избор на докладчик показват, че принципът по
чл.9 от ЗСВ се прилага при разпределението на делата. Не се установиха
данни за умишлено заобикаляне на принципа за случаен подбор и при
цялостната проверка на съда.

Деловодни книги и регистри - водене и състояние

В съда се водят по години следните книги и регистри:
1. Входящ дневник;
2. Изходящ дневник;
3. Разносна книга;
4. Регистър на заявленията за достъп до обществена информация
5. Азбучен указател за образуваните наказателни, граждански,

търговски, фирмени, изпълнителни и административни дела;
6.Описна книга;
7. Книга за открити заседания;
8. Книга за закрити и разпоредителни заседания;
9. Книга за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди и
определения по глава двадесет и девета от Наказателно-

процесуалния кодекс;
10. Книга за веществените доказателства;
11. Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни
книжа;
12. Регистри за юридически лица с нестопанска цел и другите
юридически лица, които не са търговци и специални регистри;
13. Книга по чл. 634в от Търговския закон;
14. Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 ГПК;
15. Книга за приемане и отказ от наследство;
16. Регистър на изпълнителни листове, издадени за държавни
такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт;
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17. Архивна книга;
18. Регистър на справките от НБД „Население”.

Книгите и регистрите се водят акуратно и последователно, без
изтривания, заличавания и довписвания. Графите се попълват съгласно
изискванията на ПАС. Видът на книгите и регистрите и начинът им на
водене създават уважение към съдебната институция.

В електронната деловодна система са отразени всички
съдопроизводствени действия, което осигурява бърз достъп на страните до
информация по образуването и движението на делата. Редовно водените
книги и регистри, и вписването на съдопроизводствените действия в
електронната деловодна система, осигуряват откритост, достоверност и
пълнота на информацията съхранявана в съда, съобразно разпоредбата на
77, ал. 1 от Правилник за администрацията в съдилищата.

Организация на работата в Окръжен съд София

Нормативни актове публикувани на сайта на Окръжен съд
София.

На сайта на съда са публикувани следните нормативни актове,
касаещи пряко дейността на Окръжен съд София: Закон за съдебната
власт; Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и
възнагражденията на вещите лица; Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за
съдебните преводачи; Политика за сигурност на информацията; Правила за
изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес;
Правила за реда и условията за изпълнение на мерките за публичност на
общественозначимите дела в Софийски окръжен съд; Правила за
предоставяне на достъп до обществена информация; Правна рамка за
медиацията; Годишните отчетни доклади; Регистър на декларациите по чл.
35, ал. 1, т. 1 ЗПКОНПИ; Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2
ЗПКОНПИ за 2017г., 2018г., 2019г. и 2020г.; Примерни образци на
документи, които се подават до Окръжен съд София

Насрочване на делата и организация работата на деловодството,
съдебните секретари и връчителите.

Със заповеди на административния ръководител на ОС София са
определени съдебни деловодители и секретари на първоинстанционните и
въззивните състави. Създадената екипност способства за подобряване
работата на съда.

Делата се насрочват ритмично през интервали, съответстващи на
натовареността на съда и на графика на първоинстанционните и
въззивните съдебни състави.
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В съда се следи за изтичане на процесуалните срокове, делата се
докладват срочно на съдиите и разпорежданията им се изпълняват в срок.
Делата се образуват в деня на постъпване на книжата в съда или най-късно
на следващия работен ден. Съдебните секретари изготвят и предават в срок
протоколите от съдебните заседания. Призовки и съобщения до страните
се изпращат в тридневен срок от произнасянето на съда.

Със Заповед на Административния ръководител на съда е регулирана
дейността по прилагане на Наредба №14/18.11.2009г. за реда и начина за
предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база
данни „Население”. Утвърден е редът за извършване на справки и е
определен служител, който може да извършва съответните справки в
системата в диалогов режим.

Отлагане на дела.
При проверката в ОС София бяха констатирани случаи на отлагане на

цели открити съдебни заседания, особено в периода усложнената
епидемична обстановка след 13.03.2020г. Съдиите докладчици по делата са
отсрочвали заседанията с ново призоваване на страните. Като мотиви за
ново насрочване на делата са посочени ползването от съдията докладчик
на отпуск по болест, служебна ангажираност на докладчика, постъпила
молба от назначено по делото вещо лице и/или страна, както и обявената
извънредна епидемична обстановка.

Администриране на спрените и ненасрочени дела
Спрените дела се администрират ежемесечно. Администрирането им е

съобразено с разпоредбата на чл.92 от ПАС. Не се установиха дела, по
които липсват справки отразяващи проверката на статуса на
преюдициалния спор.

Изгубени и унищожени дела преди изтичане срока им на
съхранение.

За проверявания период в съда няма загубени дела и дела, унищожени
пред изтичане на срока за съхранение.

Поощрения и наказания на съдии и съдебни служители.
За проверявания период в съда не са налагани наказания на

магистрати и/или служители, както и поощрения на същите. Не са
образувани и дисциплинарни производства против съдии.

Резултати от предишни проверки на Окръжен съд София
Последна планова проверка на дейността на Окръжен съд София е

била извършена от Инспектората към ВСС по Заповед № ПП-01-84 от
16.10.2015г. на Гл. инспектор на Инспектората към ВСС. Проверката е
приключила с препоръки, на които административният ръководител на
съда е отговорил.
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Участие в обучителни семинари
През двете години на проверявания период, съдиите и съдебните

служители в ОС София са участвали в 4 обучителни семинара,
конференции и лекции. Активното участие на съдии и съдебни служители
в обучения показва стремеж към повишаване на професионалната им
квалификация.

Общи събрания на съдиите
През проверявания период са проведени общи събрания на съдиите,

касаещи даване на становища по тълкувателни решения и уеднаквяване на
практиката им по граждански и търговски дела.

Проверки на дейността на районните съдилища от съдебния
окръг.

През проверявания период на основание чл.86, ал.1, т.6 от ЗСВ са
извършени проверки на дейността на районните съдилища в съдебния
район на ОС София. Резултатите от проверките са обективирани в
съответните доклади, съдържащи констатации и препоръки за
отстраняване на слабости в работата, касаещи общото административно
ръководство на съдилищата, администрирането на спрените производства,
спазване на сроковете по насрочването и приключването на делата,
реалното внасяне на държавните такси.

ІI. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ, ТЪРГОВСКИТЕ И
ВЪЗЗИВНИТЕ ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

През проверявания период, първоинстанционни граждански дела са
разглеждани от следните съдии

VІІ състав – съдия Дора Михайлова
IIІ състав – съдия Евгения Генева
ІV състав – съдия Ирина Славчева
V състав – съдия Ивайло Георгиев
VІ състав – съдия Росина Дончева
VІІІ състав – съдия Ваня Иванова – командирована в ОС София

съгласно заповед № К-609/07.07.2016г. на и.ф. председател на АпС София.

През проверявания период, въззивни граждански дела са разглеждани
от следните съдии, разпределени по въззивни състави

І-ви въззивен състав –
- съдия Дора Михайлова,
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- съдия Евгения Генева,
- съдия Росина Дончева;
- мл.съдия Николай Василев – от 07.2019г. до 20.07.2020г.

ІІ-ри въззивен състав –
- съдия Ирина Славчева,
- съдия Ивайло Георгиев,
- съдия Ваня Иванова,
- мл.съдия Боряна Иванова-Гащарова – от 07.2019г. до 20.07.2020г.,

Предвид обстоятелството, че въззивните дела, касаещи проверявания
период са върнати в първоинстанционните съдилища, проверката на тези
състави бе извършена предимно по документи, извлечения от деловодната
система.

СЪСТАВИ РАЗГЛЕЖДАЩИ
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

VII. ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ
СЪДИЯ ДОРА МИХАЙЛОВА

Съдия Дора Михайлова е с 17 години стаж по чл.164 от ЗСВ. Съдия
Михайлова е заместник председател на ОС София и и.ф. ръководител на
гражданско отделение. Също така съдия Дора Михайлова е и председател
на I-ви въззивен състав.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Окръжен съд София
/утв. от ВСС с протокол №3/21.01.09г./, през 2019г. съдия Михайлова е
разгледала 164 първоинстанционни и въззивни дела. Приключени с
решение са 103 дела и с определение за прекратяване 23 дела, или общо
126 дела. Съотношението на приключени към разгледани дела възлиза на
77 на сто. В началото на периода е имало 29 несвършени
първоинстанционни дела, а в края му 38 първоинстанционни дела.
Висящността на състава е увеличена с 9 дела.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Окръжен съд София,
през 2020г. съдия Михайлова е разгледала 144 първоинстанционни и
въззивни дела. Приключени със съдебен акт по същество са 93 дела и с
определение за прекратяване 17 дела, или общо 110 дела. Съотношението
на приключени към разгледани дела възлиза на 46 на сто. Висящността в
края на 2020г. е намалена на 34 дела, или с 4 дела.

Чрез случаен подбор бяха проверени следните първоинстанционни
дела: гр.д. №№ 202/2019г; 355/2019г; 74/2019г; 533/2019г; 868/2019г;
716/2020г; 351/2020г; 615/2020г; 697/2020г. и други, както и следните
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въззивни дела: в.гр.д. №№ 25/2019г.; 40/2019г.; 69/2019г.; 363/2019г.;
97/2020г.;121/2020г.; 290/2020г.; 470/2020г.; и други.

От проверените първоинстанционни и въззивни дела, разгледани от
съдия Дора Михайлова бе установено следното:

Действия на съда при образуване и разглеждане на
първоинстанционните дела в открито съдебно заседание.

Проверката на редовността на исковите молби се извършва от съдия
Михайлова, незабавно след разпределението им. При редовни книжа,
съдът се произнася веднага с Разпореждане чл.131 от ГПК.

След изтичане на срока по чл.131 от ГПК, съдия Михайлова незабавно
се произнася с определение по чл.140 от ГПК. Определенията съдържат
произнасяне по доказателствените искания на страните и по допускане на
относимите, допустими и необходими доказателства. Съдебните
експертизите се назначават с определението по чл.140 от ГПК. Делата  се
разглеждат обикновено в едно съдебно заседание и в редки случаи в две
открити заседания. Не се отлага разглеждането на дела без основателна
причина. По проверените дела не се установи необходимост  от служебно
установяване адреса на ответника чрез прилагане разпоредбите на Наредба
№ 14. По проверените дела не се установиха случаи  на отлагане
разглеждането на дела поради несвоевременно призоваване на страни, или
непредставена в срок експертиза.

Действия на съда при образуване и разглеждане на въззивните
граждански дела в открито съдебно заседание.

Съдия Михайлова провежда подготвително заседание като
докладчик по въззивни дела обикновено в рамките на до седем календарни
дни от образуване на делото. Постановените определения по чл. 267, ал. 1
от ГПК са подробни и са отражение на задълбочената подготовка по делата
в закрито заседание. Същите съдържат произнасяне по допускане на
посочените от страните нови доказателства. Делата са разглеждани най-
често в едно съдебно заседание.

Констатацията се потвърди от проверените: в.гр.д. №№ 25/2019г.;
40/2019г.; 762/2019г.; 121/2020г.; 192/2020г.; 290/2020г.; 470/2020г.;
108/2020г.; 851/2019г.; 120/2019г.; и други

По въззивните дела, подлежащи на разглеждане по реда на Глава
ХХV от ГПК „Бързо производство” се спазват нормативно уредените
срокове.
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Дела с определения за отменен ход по същество

За проверявания период съдия Михайлова не е постановявала
определение за отменен ход по същество.

Неприсъствени решения, постановени по реда на чл. 239 от ГПК.

Проверката не установи, дела с постановено неприсъствено решение
по реда на  чл. 239 от ГПК.

Приключване на делата в установените срокове

През проверявания период съдия Дора Михайлова е постановила едно
решение извън едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК, но периодът за
постановяване на съдебното решение съвпада с периода на обявеното
извънредно положение в страната през 2020г.

Качество на съдебните актове

Относно качеството на правораздаване бе установено, че през
проверявания период са върнати от обжалване 39 съдебни акта,
постановени от съдия Дора Михайлова. Недопуснати до касационно
обжалване са 10 броя или 26 на сто. От разгледаните по същество от
въззивната и касационната инстанция актове, напълно потвърдените
актове са 20 или 69 на сто; изменените актове са 3 броя или 10  на сто;
отменените актове са 6 броя или 21 на сто от обжалваните актове.

Администриране на въззивните жалби

Въззивните жалби против постановените от съдия Дора Михайлова
съдебни актове са администрирани незабавно след постъпването им в съда.
Съдът се е произнасял с разпореждане за връчване на препис от въззивната
жалба на противната страна, обикновено в деня на постъпването и. Когато
въззивната  жалба е оставена без движение, на подателя е изпращано
съобщение с точни указания, както за констатираните пропуски, така и за
последиците от неизпълнението им. Съдът е следил за изтичане на срока за
отговор, след който незабавно е разпореждал изпращане на делото по
компетентност на Софийски апелативен съд. Така е по гр.д. №№
223/2019г; 719/2019г; 884/2019г; 443/2020г.

Администриране на касационните жалби

Касационните жалби против постановените от съдия Дора
Михайлова съдебни актове са администрирани своевременно след
постъпването им в съда. Съдът се е произнасял с разпореждане по
редовността им и за връчване на препис от касационната жалба на
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противната страна, няколко дни след постъпването и. Когато жалбата е
оставена без движение, на подателя е изпращано съобщение с точни
указания, както за констатираните пропуски, така и за последиците от
неизпълнението им. Съдът е следил за изтичане на срока за отговор, след
което срочно е разпореждал изпращане на делото по компетентност на
ВКС.

Дела по чл.390 от ГПК

През проверявания период, съдия Д. Михайлова е разгледала 7
производства за обезпечение на бъдещ иск по чл.390 от ГПК.

По делата с правно основание чл.390 от ГПК молбите се разглеждат в
деня на постъпването им, в съответствие с разпоредбата на чл.395, ал.2 от
ГПК.

Следи се за местната и родова подсъдност.
В  определенията за допускане на обезпечение на бъдещ иск се

определя срок за предявяване на обезпечения иск, съобразен с
разпоредбата на 390, ал.3 от ГПК. За начален момент на срока е
определена датата на постановеното определение за допускане на
обезпечението.

Определенията на съда по чл.390 от ГПК, за допускане на исканото
обезпечение, са подробни и показват обективната преценка на съда за
наличието на предпоставките по чл.391 от ГПК. Налаганите обезпечения
са до размера на цената на бъдещия иск. Определенията съдържат
указания до бъдещия ищец за  последствията при непредставяне на
доказателства за предявен иск, касаещи служебната  им отмяна. Съдът
прилага  разпоредбата на чл.390, ал.3 от ГПК, за служебна отмяна на
наложените обезпечения при наличие на законовите условия за това и
прекратява съответните производства. Така е по ч.гр.д. №№ 296/2019г;
719/2019г; 778/2019г; 789/2019г. и др.

Спрени дела и неприключени граждански и въззивни граждански
дела, образувани преди 01.01.2019г.

По данни от изготвените за целта на проверката справки, в състава
председателстван от съдия Михайлова, към датата на проверката има 6
спрени дела, които са администрирани редовно. Преди 01.01.2019г. в
състава председателстван от съдия Д. Михайлова са образувани 4 дела,
които са спрени към момента на проверката. Също така има и едно
въззивно дело на доклад при съдия Михайлова, което към момента на
проверката е спряно – в.гр.д. № 449/2020г.
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Частни граждански и въззивни частни граждански дела

През проверявания период, съдия Михайлова е разгледала 80
първоинстанционни и въззивни дела от посочения вид /9 бр.
първоинстанционни и 71 бр. въззивни дела/. Всички дела са приключени
своевременно.

III. ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ
СЪДИЯ ЕВГЕНИЯ ГЕНЕВА

Съдия Евгения Генева е с 28 години стаж по чл.164 от ЗСВ. Съдия
Генева е член съдия на I-ви въззивен състав.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Окръжен съд София
/утв. от ВСС с протокол №3/21.01.09г./, през 2019г. съдия Генева е
разгледала 177 първоинстанционни и въззивни дела. Приключени с
решение са 120 дела и с определение за прекратяване 27 дела, или общо
147 дела. Съотношението на приключени към разгледани дела възлиза на
83 на сто. В началото на периода е имало 37 несвършени
първоинстанционни дела, а в края му 30 първоинстанционни дела.
Висящността на състава е намалена със 7 дела.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Окръжен съд София,
през 2020г. съдия Генева е разгледала 173 първоинстанционни и въззивни
дела. Приключени със съдебен акт по същество са 101 дела и с
определение за прекратяване 23 дела, или общо 124 дела. Съотношението
на приключени към разгледани дела възлиза на 72 на сто. Висящността в
края на 2020г. е увеличена на 49 дела, или с 19 дела. Повишената
висящност в края на 2020г. може да бъде обяснена с епидемиологичната
обстановка в страната.

Чрез случаен подбор бяха проверени следните първоинстанционни и
въззивни граждански дела: гр.д. №№ 599/2019г; 304/2019г; 422/2019г;
644/2019г; 856/2019г; 146/2020г; 198/2020г; 447/2020г; 248/2020г;
492/2020г. и други, както и в.гр.д. №№ 182/2021г.; 22/2019г.; 444/2019г.;
106/2019г.; 765/2019г.; 185/2020г.; 276/2020г.; 477/2020г.; 60/2020г.;
164/2020г.; 308/2020г.; 292/2019г.; 350/2019г.; и други.

От проверените първоинстанционни и въззивни дела, разгледани от
съдия Евгения Генева бе установено следното:
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Действия на съда при образуване и разглеждане на
първоинстанционните делата в открито съдебно заседание.

Проверката на редовността на исковите молби се извършва от съдия
Генева, незабавно след разпределението им. При редовни книжа, съдът се
произнася веднага с  Разпореждане чл.131 от ГПК.

След изтичане на срока по чл.131 от ГПК, съдия Генева също
незабавно се произнася с определение по чл.140 от ГПК.  Определенията
съдържат произнасяне по доказателствените искания на страните и по
допускане на относимите, допустими и необходими доказателства.
Съдебните експертизите се назначават с определението по чл.140 от ГПК.
Делата се разглеждат обикновено в едно съдебно заседание и в редки
случаи в две открити заседания. Не се отлага разглеждането на дела без
основателна причина. По проверените дела не се установи необходимост
от служебно установяване адреса на ответника чрез прилагане
разпоредбите на Наредба № 14. По проверените дела не се установиха
случаи  на отлагане разглеждането на дела поради несвоевременно
призоваване на страни, или непредставена в срок експертиза.

Действия на съда при образуване и разглеждане на въззивните
граждански дела в открито съдебно заседание.

Съдия Генева провежда подготвително заседание като докладчик по
въззивни дела обикновено в рамките на до седем дни от образуване на
делото. Постановените определения по чл. 267, ал. 1 от ГПК са подробни и
са отражение на задълбочената подготовка по делата в закрито заседание.
Същите съдържат произнасяне по допускане на посочените от страните
нови доказателства. Делата са разглеждани най-често в едно съдебно
заседание.

Констатацията се потвърди от проверените: в.гр.д. №№ 22/2019г.;
444/2019г.; 106/2019г.; 185/2020г.; 190/2020г.; 289/2020г.; и други.

По въззивните дела, подлежащи на разглеждане по реда на Глава
ХХV от ГПК „Бързо производство” се спазват нормативно уредените
срокове.

Дела с определения за отменен ход по същество

За проверявания период съдия Генева не е постановявала определение
за отменен ход по същество.

Неприсъствени решения, постановени по реда на чл. 239 от ГПК.

Проверката не установи, дела с постановено неприсъствено решение
по реда на  чл. 239 от ГПК.
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Приключване на делата в установените срокове

През проверявания период съдия Генева не е постановявала решения
извън едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК.

Качество на съдебните актове

Относно качеството на правораздаване бе установено, че през
проверявания период са върнати от обжалване 49 съдебни акта,
постановени от съдия Евгения Генева. Недопуснати до касационно
обжалване са 14 акта или 29  на сто. От разгледаните по същество от
въззивната и касационната инстанция актове, напълно потвърдените са 22
или 63 на сто; изменените актове са 8 броя или 23 на сто; отменените
актове са 5 броя или 14 на сто от обжалваните актове.

Администриране на въззивните жалби

Въззивните жалби против постановените от съдия Евгения Генева
съдебни актове са администрирани незабавно след постъпването им в съда.
Съдът се е произнасял с разпореждане за връчване на препис от въззивната
жалба на противната страна, обикновено в деня на постъпването и. Когато
въззивната жалба е оставена без движение, на подателя е изпращано
съобщение с точни указания, както за констатираните пропуски, така и за
последиците от неизпълнението им. Съдът е следил за изтичане на срока за
отговор, след който незабавно е разпореждал изпращане на делото по
компетентност на Софийски апелативен съд. Така е по гр.д. №№
70/2019г.; 632/2019г.; 422/2019г.; 218/2020г.

Администриране на касационните жалби

Касационните жалби против постановените от съдия Генева съдебни
актове са администрирани своевременно след постъпването им в съда.
Съдът се е произнасял с разпореждане по редовността им и за връчване на
препис от касационната жалба на противната страна, няколко дни след
постъпването и. Когато жалбата е оставена без движение, на подателя е
изпращано съобщение с точни указания, както за констатираните
пропуски, така и за последиците от неизпълнението им. Съдът е следил  за
изтичане на срока за отговор, след който незабавно е разпореждал
изпращане на делото по компетентност на ВКС. Така е по в.гр.д. №№
60/2020г.; 164/2020г.; 45/2019г.; 292/2019г.; и други.

Дела по чл.390 от ГПК

През проверявания период, съдия Генева е разгледала 9 производства
за обезпечение на бъдещ иск по чл.390 от ГПК.
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По делата с правно основание чл.390 от ГПК молбите се разглеждат в
деня на постъпването им, в съответствие с разпоредбата на чл.395, ал.2 от
ГПК.

Следи се за местната и родова подсъдност.
В определенията за допускане на обезпечение на бъдещ иск се

определя срок за предявяване на обезпечения иск, съобразен с
разпоредбата на 390, ал.3 от ГПК. За начален момент на срока е
определена датата на постановеното определение за допускане на
обезпечението.

Определенията на съда по чл.390 от ГПК, за допускане на исканото
обезпечение, са подробни и показват обективната преценка на съда за
наличието на предпоставките по чл.391 от ГПК. Налаганите обезпечения
са до размера на цената на бъдещия иск. Определенията съдържат
указания до бъдещия ищец за  последствията при непредставяне на
доказателства за предявен иск, касаещи служебната  им отмяна. Съдът
прилага разпоредбата на чл.390, ал.3 от ГПК, за служебна отмяна на
наложените обезпечения при наличие на законовите условия за това и
прекратява съответните производства. Така е по ч.гр.д. №№ 723/2019г.;
44/2020г.; 110/2020г.;230/2020г.

Спрени дела и неприключени граждански и търговски дела,
образувани преди 01.01.2019г.

По данни от изготвените за целта на проверката справки, в състава
председателстван от съдия Генева, към датата на проверката няма спрени
дела и неприключени дела образувани преди 01.01.2019г.

Частни граждански и частни въззивни граждански дела

През проверявания период, съдия Генева е разгледала 4
първоиинстанционни дела от посочения вид, както и 89 въззивни частни
граждански дела. Всички дела са приключени своевременно.

IV. ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ
СЪДИЯ ИРИНА СЛАВЧЕВА

Съдия Ирина Славчева е с 24 години стаж по чл.164 от ЗСВ. Съдия
Славчева е и председател на II-ри въззивен състав.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Окръжен съд София
/утв. от ВСС с протокол №3/21.01.09г./, през 2019г. съдия Славчева е
разгледала 176 първоинстанционни и въззивни граждански дела.
Приключени с решение са 105 дела и с определение за прекратяване 22
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дела, или общо 127 дела. Съотношението на приключени към разгледани
дела възлиза на 72 на сто. В началото на периода е имало 37 несвършени
първоинстанционни дела, а в края му 49 първоинстанционни дела.
Висящността на състава е увеличена с 12 дела.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Окръжен съд София,
през 2020г. съдия Славчева е разгледала 194 първоинстанционни и
въззивни граждански дела. Приключени със съдебен акт по същество са
120 дела и с определение за прекратяване 21 дела, или общо 141 дела.
Съотношението на приключени към разгледани дела възлиза на 73 на сто.
Висящността в края на 2020г. е увеличена на 53 дела, или с 4 дела.
Повишената висящност в края на 2020г. може да бъде обяснена с
епидемиологичната обстановка в страната.

Чрез случаен подбор бяха проверени следните първоинстанционни и
въззивни дела: гр.д. №№ 354/2019г; 46/2019г; 313/2019г; 820/2019г;
65/2020г; 80/2020г; 88/2020г; 98/2020г; 377/2020г. и други, както и
в.гр.д.№№ 42/2019г.; 170/2019г.; 506/2019г.; 695/2019г.; 626/2020г.;
638/2020г.; 129/2019г.; 272/2019г.; 204/2020г.; 504/2020г.; и други.

От проверените първоинстанционни и въззивни дела, разгледани от
съдия Ирина Славчева бе установено следното:

Действия на съда при образуване и разглеждане на делата в
открито съдебно заседание.

Проверката на редовността на исковите молби се извършва от съдия
Славчева, незабавно след разпределението им. При редовни книжа, съдът
се произнася веднага с  Разпореждане чл.131 от ГПК, от ГПК.

След изтичане на срока по чл.131 от ГПК, съдия Славчева също
незабавно се произнася с определение по чл.140 от ГПК. Съдебните
експертизите не се назначават с определението по чл.140 от ГПК, а
обикновено в първото открито съдебно заседание, което забавя процеса в
определена степен. Поради посочената причина, делата  се разглеждат в
повечето случаи  в две открити заседания. Не се отлага разглеждането на
дела без основателна причина. По проверените дела не се установи
необходимост  от служебно установяване адреса на ответника чрез
прилагане разпоредбите на Наредба № 14. По проверените дела не се
установиха случаи  на отлагане разглеждането на дела поради
несвоевременно призоваване на страни, или непредставена в срок
експертиза.
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Действия на съда при образуване и разглеждане на въззивните
граждански дела в открито съдебно заседание.

Съдия Славчева провежда подготвително заседание като докладчик
по въззивни дела обикновено в рамките на около пет дни от образуване на
делото. При проверката се установи и дело подготвителното заседание по
което е проведено тринадесет дни след образуването, а именно в.гр.д. №
170/2019г.. Постановените определения по чл. 267, ал. 1 от ГПК са
подробни и са отражение на задълбочената подготовка по делата в закрито
заседание. Същите съдържат произнасяне по допускане на посочените от
страните нови доказателства. Делата са разглеждани най-често в едно
съдебно заседание.

Констатацията се потвърди от проверените: в.гр.д. №№ 42/2019г.;
695/2019г.; 13/2020г.; 104/2020г.; и други.

По въззивните дела, подлежащи на разглеждане по реда на Глава
ХХV от ГПК „Бързо производство” се спазват нормативно уредените
срокове.

Дела с определения за отменен ход по същество

За проверявания период съдия Славчева не е постановявала
определение за отменен ход по същество.

Неприсъствени решения, постановени по реда на чл. 239 от ГПК.

Проверката не установи, дела с постановено неприсъствено решение
по реда на  чл. 239 от ГПК.

Приключване на делата в установените срокове

През проверявания период съдия Славчева е постановила 11 решения
извън едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК, но просрочието е
минимално и не надвишава разумния срок по чл.13 от ГПК.

Качество на съдебните актове

Относно качеството на правораздаване бе установено, че през
проверявания период са върнати от обжалване 28 съдебни акта,
постановени от съдия Ирина Славчева. Недопуснати до касационно
обжалване са били 13 акта или 46  на сто. От разгледаните по същество
актове, напълно потвърдените са 10 акта или 67 на сто; изменените актове
са 3 броя или 20 на сто; отменените актове са 2 броя или 13  на сто от
обжалваните актове.
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Администриране на въззивните жалби

Въззивните жалби против постановените от съдия Ирина Славчева
съдебни актове са администрирани незабавно след постъпването им в съда.
Съдът се е произнасял с разпореждане за връчване на препис от въззивната
жалба на противната страна, обикновено в деня на постъпването и. Когато
въззивната  жалба е оставена без движение, на подателя е изпращано
съобщение с точни указания, както за констатираните пропуски, така и за
последиците от неизпълнението им. Съдът е следил за изтичане на срока за
отговор, след който незабавно е разпореждал изпращане на делото по
компетентност на Софийски апелативен съд. Така е по гр.д. №№
496/2020г.; 35/2019г.; 66/2019г.; 115/2019г.; 244/2020г.

Администриране на касационните жалби

Касационните жалби против постановените от съдия Славчева
съдебни актове са администрирани своевременно след постъпването им в
съда. Съдът се е произнасял с разпореждане по редовността им и за
връчване на препис от касационната жалба на противната страна, няколко
дни след постъпването и. Когато жалбата е оставена без движение, на
подателя е изпращано съобщение с точни указания, както за
констатираните пропуски, така и за последиците от неизпълнението им.
Съдът е следил за изтичане на срока за отговор, след който незабавно е
разпореждал изпращане на делото по компетентност на ВКС. Така е по
в.гр.д. №№ 139/2019г.; 394/2019г.; 475/2019г.; 15/2020г.; 59/2020г.;
504/2020г.

Дела по чл.390 от ГПК

През проверявания период, съдия Славчева е разгледала 5
производства за обезпечение на бъдещ иск по чл.390 от ГПК.

По делата с правно основание чл.390 от ГПК молбите се разглеждат в
деня на постъпването им, в съответствие с разпоредбата на чл.395, ал.2 от
ГПК.

Следи се за местната и родова подсъдност.
В определенията за допускане на обезпечение на бъдещ иск се

определя срок за предявяване на обезпечения иск, съобразен с
разпоредбата на 390, ал.3 от ГПК. За начален момент на срока е
определена датата на постановеното определение за допускане на
обезпечението.

Определенията на съда по чл.390 от ГПК, за допускане на исканото
обезпечение, са подробни и показват обективната преценка на съда за
наличието на предпоставките по чл.391 от ГПК. Налаганите обезпечения



26/63

са до размера на цената на бъдещия иск. Определенията съдържат
указания до бъдещия ищец за последствията при непредставяне на
доказателства за предявен иск, касаещи служебната им отмяна. Съдът
прилага  разпоредбата на чл.390, ал.3 от ГПК, за служебна отмяна на
наложените обезпечения при наличие на законовите условия за това и
прекратява съответните производства. Така е по ч.гр.д. №№ 320/2019г.;
667/2019г.; 744/2018г.

Спрени дела и неприключени граждански и търговски дела,
образувани преди 01.01.2019г.

По данни от изготвените за целта на проверката справки, в състава
председателстван от съдия Славчева, към датата на проверката са спрени 6
дела, които са администрирани редовно.

Съдия Славчева има 2 неприключени дела образувани преди
01.01.2019г., а именно в.гр.д. №№ 271/2018г. и 792/2017г. и двете дела са
спрени

Частни граждански дела

През проверявания период, съдия Славчева е разгледала 7
първоиинстанционни и 94 въззивни дела от посочения вид. Всички дела са
приключени своевременно.

V. ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ
СЪДИЯ ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ

Съдия Ивайло Георгиев е с 15 години стаж по чл.164 от ЗСВ.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Окръжен съд София
/утв. от ВСС с протокол №3/21.01.09г./, през 2019г. съдия Ивайло Георгиев
е разгледал 173 първоинстанционни и въззивни граждански дела.
Приключени с решение са 102 дела и с определение за прекратяване 28
дела, или общо 130 дела. Съотношението на приключени към разгледани
дела възлиза на 75 на сто. В началото на периода е имало 38 несвършени
първоинстанционни дела, а в края му 43 първоинстанционни дела.
Висящността на състава е увеличена с 5 дела.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Окръжен съд София,
през 2020г. съдия Ивайло Георгиев е разгледал 179 първоинстанционни и
въззивни граждански дела. Приключени със съдебен акт по същество са 99
дела и с определение за прекратяване 23 дела, или общо 122 дела.
Съотношението на приключени към разгледани дела възлиза на 68 на сто.
Висящността в края на 2020г. е увеличена на 57 дела, или с 14 дела, което



27/63

се дължи на посочената по горе причина за ограниченията породени от
епидемиологичната обстановка в страната.

Чрез случаен подбор бяха проверени следните първоинстанционни и
въззивни граждански дела: гр.д. №№ 100/2019г; 492/2019г; 608/2019г;
731/2019г; 40/2020г; 350/2020г; 74/2020г; 430/2020г; 486/2020г. и други,
както и в.гр.д. №№ 403/2019г.; 802/2019г.; 553/2019г.; 47/2019г.;
57/2020г.; 254/2020г.; 297/2020г.; 465/2020г.; 8/2019г.; 72/2020г.;
96/2020г.; и други.

От проверените първоинстанционни и въззивни граждански дела,
разгледани от съдия Ивайло Георгиев бе установено следното:

Действия на съда при образуване и разглеждане на делата в
открито съдебно заседание.

Проверката на редовността на исковите молби се извършва от съдия
Георгиев, няколко дни след разпределението им. Така е по гр.д. №
100/2019г., по което проверка на редовността на исковата молба, по реда
на чл.129 от ГПК, е извършена 7 дни след образуване на делото, след което
същата е оставена без движение; по гр.д. №№ 430/2020г. и 486/2020г. е
установено същото забавяне.

След изтичане на срока по чл.131 от ГПК, съдия Георгиев се
произнася незабавно с определение по чл.140 от ГПК. Изключение е гр.д.
№ 74/2020г., по което исканите от РС Елин Пелин книжа са постъпили в
СОС на 06.02.2020г., а съдът е постановил размяна на книжа по чл.131 от
ГПК на 20.02.2020г. Впоследствие по същото дело е забавено с 2 месеца и
15 дни и определението по чл.140 от ГПК, при постъпил отговор на
исковата молба на 30.03.2020г. Определенията съдържат проекти за
доклади и произнасяне по доказателствените искания на страните и по
допускане на относимите, допустими и необходими доказателства. Делата
се разглеждат обикновено в 1 до 2 съдебни заседания. По проверените дела
не се установи необходимост от служебно установяване адреса на
ответника чрез прилагане разпоредбите на Наредба № 14. По проверените
дела не се установиха случаи на отлагане поради несвоевременно
призоваване на страни, или непредставена в срок експертиза.

Действия на съда при образуване и разглеждане на въззивните
граждански дела в открито съдебно заседание.

Съдия Георгиев провежда подготвително заседание като докладчик
по въззивни дела обикновено в рамките на до десет дни от образуване на
делото. При проверката се установиха изключения, по които
подготвителното заседание е проведено в по-дълъг срок – така по в.гр.д.
№195/2019г.; - делото е образувано на 11.03.2019г., а съдът е провел
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подготвителното заседание на 22.04.2019г.; по в.гр.д. № 327/2019г.; -
делото е образувано на 09.05.2019г., а съдът е провел подготвителното
заседание на 06.08.2019г. Постановените определения по чл. 267, ал. 1 от
ГПК са подробни и са отражение на задълбочената подготовка по делата в
закрито заседание. Същите съдържат произнасяне по допускане на
посочените от страните нови доказателства. Делата са разглеждани най-
често в едно съдебно заседание.

Констатацията се потвърди от проверените: в.гр.д. №№ 553/2019г.;
47/2019г.; 57/2020г.; 254/2020г.; 297/2020г.; и други.

По въззивните дела, подлежащи на разглеждане по реда на Глава
ХХV от ГПК „Бързо производство” се спазват нормативно уредените
срокове.

Дела с определения за отменен ход по същество

За проверявания период съдия Ивайло Георгиев не постановявал
определение за отменен ход по същество по първоинстанционни и
въззивни дела.

Неприсъствени решения, постановени по реда на чл. 239 от ГПК.

Проверката не установи дела, разгледани от съдия Ивайло Георгиев с
постановено неприсъствено решение.

Приключване на делата в установените срокове

Проверката установи, че през проверявания период съдия Ивайло
Георгиев е постановил решенията по 5 първоинстанционни и 21 въззивни
дела извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК. Просрочието по тези дела не
надвишава разумния срок по чл. 13 от ГПК.

Качество на съдебните актове

Относно качеството на правораздаване бе установено, че през
проверявания период са върнати от обжалване 31 съдебни акта,
постановени от съдия Ивайло Георгиев. Недопуснати до касационно
обжалване са 17 акта или 55 на сто. От разгледаните по същество актове,
напълно потвърдени са 13 акта, или 93 на сто от съдебните актове
преминали през инстанционен контрол; няма изменени актове; отменен е 1
акт или 7 на сто от актовете преминали през инстанционен контрол.

Администриране на въззивните жалби

Въззивните  жалби против постановените от съдия Ивайло Георгиев
съдебни актове са администрирани незабавно след постъпването им в съда.
Съдът се е произнасял с разпореждане за връчване на препис от въззивната
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жалба на противната страна, обикновено в деня на постъпването и. Когато
въззивната жалба е оставена без движение, на подателя е изпращано
съобщение с точни указания, както за констатираните пропуски, така и за
последиците от неизпълнението им. Съдът е следил за изтичане на срока за
отговор, след който незабавно е разпореждал изпращане на делото по
компетентност на Апелативен съд София. Така е по гр.д. №№
41/2019г.;431/2019г.; 34/2019г.; 519/2019г.

Администриране на касационните жалби

Касационните жалби против постановените от съдия Георгиев
съдебни актове са администрирани своевременно след постъпването им в
съда. Съдът се е произнасял с разпореждане по редовността им и за
връчване на препис от касационната жалба на противната страна, няколко
дни след постъпването и. Когато жалбата е оставена без движение, на
подателя е изпращано съобщение с точни указания, както за
констатираните пропуски, така и за последиците от неизпълнението им.
Съдът е следил  за изтичане на срока за отговор, след който незабавно е
разпореждал изпращане на делото по компетентност на ВКС. Така е по
в.гр.д. №№ 403/2019г.; 8/2019г.; 103/2019г.; 72/2020г.; 95/2020г.;
169/2020г.

Дела по чл.390 от ГПК

През 2019г. и 2020г., съдия Ивайло Георгиев е разгледал 9
производства за обезпечение на бъдещ иск по чл.390 от ГПК.

По делата с правно основание чл.390 от ГПК молбите се разглеждат в
деня на постъпването им, в съответствие с разпоредбата на чл.395, ал.2 от
ГПК.

Следи се за местната и родова подсъдност.
В  определенията за допускане на обезпечение на бъдещ иск се

определя срок за предявяване на обезпечения иск, съобразен с
разпоредбата на 390, ал.3 от ГПК. Началният момент на този срок не е
определен.

Определенията на съда по чл.390 от ГПК, за допускане на исканото
обезпечение, са подробни и показват обективната преценка на съда за
наличието на предпоставките по чл.391 от ГПК. Налаганите обезпечения
са до размера на цената на бъдещия иск. Определенията не съдържат и
указания до бъдещия ищец за  последствията при непредставяне на
доказателства за предявен иск, касаещи служебната  им отмяна. Съдът
прилага  разпоредбата на чл.390, ал.3 от ГПК, за служебна отмяна на
наложените обезпечения при наличие на законовите условия за това и
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прекратява съответните производства. Така е по ч.гр.д. №№ 102/2020г.;
719/2020г.; 798/2019г.;  904/2019г.

Спрени дела и неприключени граждански и търговски дела
образувани преди 01.01.2019г.

По данни от изготвените за целта на проверката справки, в състава
председателстван от съдия Ивайло Георгиев, към датата на проверката  са
спрени 8 дела, едно, от които е образувано преди 01.01.2019г. Всички дела
са администрирани редовно.

Частни граждански дела

През проверявания период, съдия Георгиев е разгледал 2
първоинстанционни и 88 въззивни дела от посочения вид. Делата са
приключени своевременно.

VI. ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ
СЪДИЯ РОСИНА ДОНЧЕВА

Съдия Росина Дончева е с 8 години стаж по чл.164 от ЗСВ. Съдия
Дочева е член съдия в I-ви въззивен състав.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Окръжен съд София
/утв. от ВСС с протокол №3/21.01.09г./, през 2019г. съдия Дончева е
разгледала 161 първоинстанционни и въззивни граждански дела.
Приключени с решение са 105 дела и с определение за прекратяване 22
дела, или общо 127 дела. Съотношението на приключени към разгледани
дела възлиза на 79 на сто. В началото на периода е имало 34 несвършени
първоинстанционни дела, а в края му 34 първоинстанционни дела.
Висящността на състава е останала непроменена.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Окръжен съд София,
през 2020г. съдия Дончева е разгледала 166 първоинстанционни и въззивни
граждански дела. Приключени със съдебен акт по същество са 101 дела и с
определение за прекратяване 22 дела, или общо 123 дела. Съотношението
на приключени към разгледани дела възлиза на 74 на сто. Висящността в
края на 2020г. е увеличена  на 43 дела, или с 9 дела.

Чрез случаен подбор бяха проверени следните първоинстанционни и
въззивни граждански дела: гр.д. №№ 93/2019г; 319/2019г; 707/2019г;
347/2019г; 131/2020г; 357/2020г; 790/2020г; 125/2020г; 245/2020г. и
други, както и в.гр.д. №№ 11/2019г.; 365/2019г.; 775/2019г.; 853/2019г.;
71/2020г.; 226/2020г.; 472/2020г.; 615/2019г.; 134/2020г.; и други.
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От проверените първоинстанционни и въззивни граждански дела,
разгледани от съдия Росина Дончева бе установено следното:

Действия на съда при образуване и разглеждане на делата в
открито съдебно заседание.

Проверката на редовността на исковите молби се извършва от съдия
Дончева, незабавно след разпределението им. При редовни книжа, съдът се
произнася веднага с Разпореждане чл.131 от ГПК.

След изтичане на срока по чл.131 от ГПК, съдия Дончева също
незабавно се произнася с определение по чл.140 от ГПК. Определенията
съдържат произнасяне по доказателствените искания на страните и по
допускане на относимите, допустими и необходими доказателства.
Съдебните експертизи се назначават обикновено  с определението по
чл.140 от ГПК. Делата се разглеждат в едно съдебно заседание и в редки
случаи в две открити заседания. Не се отлага разглеждането на дела без
основателна причина. По проверените дела не се установи необходимост
от служебно установяване адреса на ответника чрез  прилагане
разпоредбите на Наредба № 14. По проверените дела не се установиха
случаи  на отлагане разглеждането на дела поради несвоевременно
призоваване на страни, или непредставена в срок експертиза.

Действия на съда при образуване и разглеждане на въззивните
граждански дела в открито съдебно заседание.

Съдия Дончева провежда подготвително заседание като докладчик
по въззивни дела обикновено в рамките на до седем дни от образуване на
делото. Единствено по в.гр.д. № 853/2019г. подготвителното заседание е
проведено осемнадесет дни след образуването. Постановените
определения по чл. 267, ал. 1 от ГПК са подробни и са отражение на
задълбочената подготовка по делата в закрито заседание. Същите
съдържат произнасяне по допускане на посочените от страните нови
доказателства. Делата са разглеждани най-често в едно съдебно заседание.

Констатацията се потвърди от проверените: в.гр.д. №№ 853/2019г.;
11/2019г.; 775/2019г.; 71/2020г.; 226/2020г.; и други.

По въззивните дела, подлежащи на разглеждане по реда на Глава
ХХV от ГПК „Бързо производство” се спазват нормативно уредените
срокове.

Дела с определения за отменен ход по същество

За проверявания период съдия Дончева не е постановявала
определение за отменен ход по същество.
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Неприсъствени решения, постановени по реда на чл. 239 от ГПК.

Проверката не установи, дела с постановено неприсъствено решение
по реда на  чл. 239 от ГПК.

Приключване на делата в установените срокове

През проверявания период съдия Росина Дончева е постановила 17
решения извън едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК, но просрочията
са в разумния срок. Освен това, просрочията през 2020г. съвпадат с
обявеното извънредно положение и последващата усложнена епидемична
обстановка.

Качество на съдебните актове

Относно качеството на правораздаване бе установено, че през
проверявания период са върнати от обжалване 47 съдебни акта,
постановени от съдия Росина Дончева. Недопуснати до касационно
обжалване са 14 акта, или 29 на сто. От разгледаните по същество актове
от въззивната и касационната инстанция, напълно потвърдените актове са
21 или 64 на сто; изменените актове са 5 броя или 15 на сто; отменените
актове са 7 броя или 21 на сто от обжалваните актове.

Администриране на въззивните жалби

Въззивните жалби против постановените от съдия Росина Дончева
съдебни актове са администрирани незабавно след постъпването им в съда.
Съдът се е произнасял с разпореждане за връчване на препис от въззивната
жалба на противната страна, обикновено в деня на постъпването и. Когато
въззивната  жалба е оставена без движение, на подателя е изпращано
съобщение с точни указания, както за констатираните пропуски, така и за
последиците от неизпълнението им. Съдът е следил за изтичане на срока за
отговор, след който незабавно е разпореждал изпращане на делото по
компетентност на Софийски апелативен съд. Така е по гр.д. №№
241/2019г.; 50/2019г. и 193/2019г.

Администриране на касационните жалби

Касационните жалби против постановените от съдия Дончева
съдебни актове са администрирани своевременно след постъпването им в
съда. Съдът се е произнасял с разпореждане по редовността им и за
връчване на препис от касационната жалба на противната страна, няколко
дни след постъпването и. Когато жалбата е оставена без движение, на
подателя е изпращано съобщение с точни указания, както за
констатираните пропуски, така и за последиците от неизпълнението им.
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Съдът е следил  за изтичане на срока за отговор, след който незабавно е
разпореждал изпращане на делото по компетентност на ВКС. Така е по
в.гр.д. №№ 158/2019г.; 105/2019г.; 615/2019г.; 216/2020г.; 371/2020г.; и
други.

Дела по чл.390 от ГПК

През проверявания период, съдия Р. Дончева е разгледала 4
производства за обезпечение на бъдещ иск по чл.390 от ГПК.

По делата с правно основание чл.390 от ГПК молбите се разглеждат в
деня на постъпването им, в съответствие с разпоредбата на чл.395, ал.2 от
ГПК.

Следи се за местната и родова подсъдност.
В определенията за допускане на обезпечение на бъдещ иск се

определя срок за предявяване на обезпечения иск, съобразен с
разпоредбата на 390, ал.3 от ГПК. За начален момент на срока е
определена датата на постановеното определение за допускане на
обезпечението.

Определенията на съда по чл.390 от ГПК, за допускане на исканото
обезпечение, са подробни и показват обективната преценка на съда за
наличието на предпоставките по чл.391 от ГПК. Налаганите обезпечения
са до размера на цената на бъдещия иск. Определенията съдържат
указания до бъдещия ищец за последствията при непредставяне на
доказателства за предявен иск, касаещи служебната им отмяна. Съдът
прилага разпоредбата на чл.390, ал.3 от ГПК, за служебна отмяна на
наложените обезпечения при наличие на законовите условия за това и
прекратява съответните производства. Така е по ч.гр.д. №№ 826/2019г.;
653/2020г.; 771/2020г.

Спрени дела и неприключени граждански и търговски дела,
образувани преди 01.01.2019г.

По данни от изготвените за целта на проверката справки, в състава
председателстван от съдия Дончева, към датата на проверката няма спрени
дела или неприключени дела образувани преди 01.01.2019г.

Частни граждански дела

През проверявания период, съдия Росина Дончева е разгледала 5
първоинстанционни и 80 въззивни дела от посочения вид. Всички дела са
приключени своевременно.
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VIII. ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ
СЪДИЯ ВАНЯ ИВАНОВА

Съдия Ваня Иванова е с 12 години стаж по чл.164 от ЗСВ.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Окръжен съд София
/утв. от ВСС с протокол №3/21.01.09г./, през 2019г. съдия Иванова е
разгледала 171 първоинстанционни и въззивни граждански дела.
Приключени с решение са 92 дела и с определение за прекратяване 35
дела, или общо 127 дела. Съотношението на приключени към разгледани
дела възлиза на 74 на сто. В началото на периода е имало 41 несвършени
първоинстанционни и въззивни дела, а в края му 44 дела. Висящността на
състава е увеличена с 3 дела.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Окръжен съд София,
през 2020г. съдия Иванова е разгледала 184 първоинстанционни и въззивни
граждански дела. Приключени със съдебен акт по същество са 97 дела и с
определение за прекратяване 17 дела, или общо 114 дела. Съотношението
на приключени към разгледани дела възлиза на 62 на сто. Висящността в
края на 2020г. е увеличена на 70 дела, или с 26 дела, което както
отбелязахме се дължи на затрудненията при разглеждането на дела в
открито съдебно заседание при условията на епидемиологична криза.

Чрез случаен подбор бяха проверени следните първоинстанционни и
въззивни дела: гр.д. №№ 155/2019г; 270/2019г; 225/2019г; 33/2019г;
101/2019г; 139/2020г; 235/2020г; 526/2020г. и други, както и в.гр.д.  №№
14/2019г.; 229/2019г.; 449/2019г.; 531/2019г.; 159/2020г.; 501/2020г.;
662/2020г.; 756/2019г.; 857/2019г.; и други.

От проверените първоинстанционни и въззивни дела, разгледани от
съдия Ваня Иванова бе установено следното:

Действия на съда при образуване и разглеждане на делата в
открито съдебно заседание.

Проверката на редовността на исковите молби се извършва от съдия
Иванова, два до пет дни след разпределението им. При редовни книжа,
съдът се произнася веднага с Разпореждане чл.131 от ГПК, от ГПК.

След изтичане на срока по чл.131 от ГПК, съдия Иванова незабавно се
произнася с определение по чл.140 от ГПК. Определенията съдържат
произнасяне по доказателствените искания на страните и по допускане на
относимите, допустими и необходими доказателства. Съдебните
експертизите се назначават с определението по чл.140 от ГПК.
Изключения са гр.д. №№ 33/2019г. и 101/2019г. по които експертизите са
назначени в първото открито съдебно заседание. Делата се разглеждат
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обикновено в две открити заседания. Не се отлага разглеждането на дела
без основателна причина. Изключение е гр.д. № 155/2019г., по което
открито съдебно заседание е пренасрочено от 04.07.2019г. на 12.07.2019г.
Причината е ползване на годишен отпуск от съдия Иванова, която не е
непреодолима и внезапно появила се пречка за разглеждане на делото. По
проверените дела не се установи необходимост от служебно установяване
адреса на ответника чрез  прилагане разпоредбите на Наредба № 14. По
проверените дела не се установиха случаи на отлагане разглеждането на
дела поради несвоевременно призоваване на страни, или непредставена в
срок експертиза.

Действия на съда при образуване и разглеждане на въззивните
граждански дела в открито съдебно заседание.

Съдия Иванова провежда подготвително заседание като докладчик
по въззивни дела обикновено в рамките на до три дни от образуване на
делото. По изключение по в.гр.д. №№ 14/2019г.; 449/2019г.; и 662/2020г.
подготвителното заседание е проведено между десет и седемнадесет дни
след образуването на делата. Постановените определения по чл. 267, ал. 1
от ГПК са подробни и са отражение на задълбочената подготовка по делата
в закрито заседание. Същите съдържат произнасяне по допускане на
посочените от страните нови доказателства. Делата са разглеждани най-
често в едно съдебно заседание.

Констатацията се потвърди от проверените: в.гр.д. №№ 229/2019г.;
531/2019г.; 943/2019г.; и други.

По въззивните дела, подлежащи на разглеждане по реда на Глава
ХХV от ГПК „Бързо производство” се спазват нормативно уредените
срокове.

Дела с определения за отменен ход по същество

За проверявания период съдия Ваня Иванова не е постановявала
определение за отменен ход по същество.

Неприсъствени решения, постановени по реда на чл. 239 от ГПК.

Проверката не установи, дела с постановено неприсъствено решение
по реда на  чл. 239 от ГПК.

Приключване на делата в установените срокове

През проверявания период съдия Ваня Иванова е постановила 8
съдебни решения по първоинстанционни и 67 съдебни решения по
въззивни дела извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК. Просрочието по всички
дела не надвишава разумния срок по чл. 13 от ГПК.
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Качество на съдебните актове

Относно качеството на правораздаване бе установено, че през
проверявания период са върнати от обжалване 32 съдебни акта,
постановени от съдия Ваня Иванова. Недопуснати до касационно
обжалване са 18 акта или 56 на сто. От разгледаните по същество актове,
напълно потвърдените актове са 9 или 64  на сто; отменените актове са 5
броя или 36 на сто от обжалваните актове.

Администриране на въззивните жалби

Въззивните жалби против постановените от съдия В. Иванова съдебни
актове са администрирани незабавно след постъпването им в съда. Съдът
се е произнасял с разпореждане за връчване на препис от въззивната жалба
на противната страна, обикновено в деня на постъпването и. Когато
въззивната жалба е оставена без движение, на подателя е изпращано
съобщение с точни указания, както за констатираните пропуски, така и за
последиците от неизпълнението им. Съдът е следил за изтичане на срока за
отговор, след който незабавно е разпореждал изпращане на делото по
компетентност на Софийски апелативен съд.

Администриране на касационните жалби

Касационните жалби против постановените от съдия Иванова
съдебни актове са администрирани своевременно след постъпването им в
съда. Съдът се е произнасял с разпореждане по редовността им и за
връчване на препис от касационната жалба на противната страна, няколко
дни след постъпването и. Когато жалбата е оставена без движение, на
подателя е изпращано съобщение с точни указания, както за
констатираните пропуски, така и за последиците от неизпълнението им.
Съдът е следил за изтичане на срока за отговор, след който незабавно е
разпореждал изпращане на делото по компетентност на ВКС. Така е по
в.гр.д. №№ 130/2019г.; 266/2019г.; 85/2020г.; 205/2020г.; и други.

Дела по чл.390 от ГПК

През проверявания период, съдия Ваня Иванова е разгледала 6
производства за обезпечение на бъдещ иск по чл.390 от ГПК.

По делата с правно основание чл.390 от ГПК молбите се разглеждат в
деня, следващ деня  на постъпването им, в противоречие с разпоредбата на
чл.395, ал.2 от ГПК.

Следи се за местната и родова подсъдност.
В определенията за допускане на обезпечение на бъдещ иск се

определя срок за предявяване на обезпечения иск, съобразен с
разпоредбата на 390, ал.3 от ГПК. За начален момент на срока е
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определена датата на съобщаването на постановеното определение за
допускане на обезпечението. Така определения начален момент е в
противоречие с практиката на ВКС, въведена с Тълкувателно решение № 6
от 14.03.2014  г.  на ВКС,  по тълк.д.  № 6/2013г.  на ОСГТК.  Така по
проверените ч.гр.д. № 708/19г. и ч.гр.д. № 336/20г. съдът е определил
началния момент по посочения начин, без производството да е било
оставяно без движение.

Определенията на съда по чл.390 от ГПК, за допускане на исканото
обезпечение, са подробни и показват обективната преценка на съда за
наличието на предпоставките по чл.391 от ГПК. Налаганите обезпечения
са до размера на цената на бъдещия иск. Определенията съдържат
указания до бъдещия ищец за  последствията при непредставяне на
доказателства за предявен иск, касаещи служебната  им отмяна. Съдът
прилага  разпоредбата на чл.390, ал.3 от ГПК, за служебна отмяна на
наложените обезпечения при наличие на законовите условия за това и
прекратява съответните производства.

Спрени дела и неприключени граждански и търговски дела,
образувани преди 01.01.2019г.

По данни от изготвените за целта на проверката справки, в състава
председателстван от съдия Иванова, към датата на проверката няма спрени
дела или неприключени дела, образувани преди  01.01.2019г.

Частни граждански дела

През проверявания период, съдия В. Иванова е разгледала 2
първоинстанционни и 83 въззивни дела от посочения вид. Делата са
приключени своевременно.

МЛАДШИ СЪДИИ
През проверявания период назначените в ОС София младши съдии са

правораздавали като членове на въззивни състави по граждански дела.

МЛАДШИ СЪДИЯ БОРЯНА ИВАНОВА-ГАЩАРОВА

Младши съдия Боряна Иванова-Гащарова е с 2 години стаж по чл.164
от ЗСВ.

Мл.съдия Иванова-Гащарова е правораздавала в ОС София в периода
от 07.2019г. до 20.07.2020г., като член съдия във II-ри въззивен състав.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Окръжен съд София,
през 2019г. мл.съдия Иванова-Гащарова като докладчик във въззивен
състав е разгледала 55 въззивни дела. Приключени със съдебен акт по
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същество са 23 дела и с определение за прекратяване 13 дела, или общо 36
дела. Съотношението на приключени към разгледани дела възлиза на 65 на
сто. В края на периода са останали несвършени 19 дела.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Окръжен съд София,
през 2020г. мл.съдия Иванова-Гащарова като докладчик във въззивен
състав е разгледала 52 въззивни дела. Приключени със съдебен акт по
същество са 41 дела и с определение за прекратяване 10 дела, или общо 51
дела. Съотношението на приключени към разгледани дела възлиза на 98 на
сто. В края на периода висящността на състава е намалена от 19 дела на 1
дело или с 18 дела.

Чрез случаен подбор бяха проверени следните въззивни дела: в.гр.д.
№№ 251/2019г.; 371/2019г.; 631/2019г.; 729/2019г.; 27/2020г.; 67/2020г.;
179/2020г.; 201/2020г.; 448/2019г.; 540/2019г.; 809/2019г.; и други.

От проверените въззивни граждански дела, разгледани от мл.съдия
Иванова-Гащарова бе установено следното:

Действия на съда при образуване и разглеждане на въззивнитв
дела в открито съдебно заседание.

Мл. съдия Иванова-Гащарова провежда подготвителното заседание
чл.267, ал.1 от ГПК, в рамките на около седем календарни дни след
разпределение на делата. При проверката се установи и дело по което
срокът е по-дълъг – така по в.гр.д. № 726/2019г.; - делото е образувано на
18.10.2019г., а определението за насрочване е постановено на
29.10.2019г.Определенията по чл.267, ал.1 от ГПК са подробни и отразяват
задълбочена подготовка на делата в закрито заседание. Съдържат
произнасяне по допускане на посочените от страните нови доказателства.
Делата се разглеждат често в едно съдебно заседание.

Така е по в.гр.д. №№ 251/2019г.; 437/2019г.; 27/2020г.; 67/2020г.;
179/2020г.; и други

По въззивните дела, подлежащи на разглеждане по реда на Глава ХХV
от ГПК „Бързо производство” се спазват нормативно уредените срокове.

Дела с определения за отменен ход по същество

Проверката установи, че през проверявания период мл.съдия Иванова-
Гащарова, като докладчик на въззивен състав е постановила едно
определение за отменен ход по същество по в.гр.д. № 284/2020г. По
делото, след приключване на съдебното заседание е получена молба от
една от страните по делото, в която излага обективни причини свързани с
предприетите от съдилищата противоепидемични мерки, поради което
ходът по същество е отменен и делот е насрочено за ново разглеждане в
открито заседание..
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Неприсъствени решения, постановени по реда на чл. 239 от ГПК.

Проверката установи, че през проверявания период, мл.съдия Боряна
Иванова-Гащарова не е постановявала неприсъствени решения по реда на
чл.239 от ГПК.

Приключване на делата в установените срокове

През проверявания период мл.съдия Иванова-Гащарова е постановила
6 съдебни решения извън едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК. Така
констатираното просрочие не надвишава разумния срок по чл. 13 от ГПК.
Освен това, периодът на просрочието съвпада с обявеното извънредно
положение и последващата го усложнена епидемична обстановка.

Качество на съдебните актове

Относно качеството на правораздаване бе установено, че през
проверявания период са върнати от обжалване 8 съдебни акта, постановени
от мл.съдия Иванова-Гащарова. Недопуснати до касационно обжалване са
5 акта. Разгледани по същество от касационната инстанция са 3 акта и
всички са потвърдени. Въпреки, че всички разгледани по същество актове
са потвърдени, липсват достатъчно данни, на основание които да бъде
направен категоричен извод за качеството на работа на мл. съдия Иванова-
Гащарова.

Администриране на касационните жалби

Касационните жалби против постановените от мл.съдия Иванова-
Гащарова съдебни актове са администрирани незабавно след постъпването
им в съда. Съдът се е произнасял с разпореждане по редовността им и за
връчване на препис от касационната жалба на противната страна,
обикновено в рамките на до четири дни от постъпването и. Когато жалбата
е оставена без движение, на подателя е изпращано съобщение с точни
указания, както за констатираните пропуски, така и за последиците от
неизпълнението им. Съдът е следил за изтичане на срока за отговор, след
който незабавно е разпореждал изпращане на делото по компетентност на
ВКС. Така е по в. гр.д. №№ 448/2019г.; 540/2019г.; 577/2019г.; и 809/2019г.

Дела по чл.390 от ГПК

През проверявания период мл.съдия Иванова-Гащарова не е
разглеждала производства за обезпечение на бъдещ иск по чл.390 от ГПК.
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Спрени въззивни дела и неприключени дела образувани преди
01.01.2019г.

По данни от изготвените за целта на проверката справки, към момента
на проверката, мл.съдия Боряна Иванова-Гащарова като докладчик във
въззивен състав няма спрени дела и неприключени дела, образувани преди
01.01.2019г.

Частни граждански и въззивни дела

През проверявания период, мл.съдия Боряна Иванова-Гащарова е
разгледала 43 въззивни граждански дела от посочения вид. Всички дела са
приключени своевременно.

МЛАДШИ СЪДИЯ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ

Младши съдия Николай Василев е с 2 години стаж по чл.164 от
ЗСВ.

Мл.съдия Василев е правораздавал в ОС София в периода от 07.2019г.
до 20.07.2020г., като член съдия в I-ви въззивен състав.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Окръжен съд София,
през 2019г. мл.съдия Василев като докладчик във въззивен състав е
разгледал 54 въззивни дела. Приключени със съдебен акт по същество са
32 дела и с определение за прекратяване 4 дела, или общо 36 дела.
Съотношението на приключени към разгледани дела възлиза на 67 на сто.
В края на периода са останали несвършени 18 дела.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Окръжен съд София,
през 2020г. мл.съдия Василев като докладчик във въззивен състав е
разгледал 51 въззивни дела. Приключени със съдебен акт по същество са
48 дела и с определение за прекратяване 3 дела, или общо 51 дела.
Съотношението на приключени към разгледани дела възлиза на 100 на сто.
В Края на периода са останали несвършени 0 дела.

Чрез случаен подбор бяха проверени следните въззивни дела: в.гр.д.
№№ 378/2019г.; 295/2019г.; 452/2019г.; 570/2019г.; 84/2020г.; 103/2020г.;
211/2020г.; 689/2019г.; 745/2019г.; 222/2020г.; и други.

От проверените въззивни граждански дела, разгледани от мл.съдия
Василев бе установено следното:

Действия на съда при образуване и разглеждане на делата в
открито съдебно заседание.

Мл. съдия Василев провежда подготвителното заседание чл.267, ал.1
от ГПК, в рамките на до около седем дни след разпределение на делата.
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При проверката се установиха и дела с по-голям период, така по гр.д. №
494/2019г. – определението за насрочване на делото е постановено 11 дни
след образуване на делото. Определенията по чл.267, ал.1 от ГПК, са
подробни и отразяват задълбочена подготовка на делата в закрито
заседание. Съдържат произнасяне по допускане на посочените от страните
нови доказателства. Делата се разглеждат често в едно съдебно заседание.

Така е по в.гр.д. №№ 452/2019г.; 84/2020г.; 103/2020г. и други.
По въззивните дела, подлежащи на разглеждане по реда на Глава ХХV

от ГПК „Бързо производство” се спазват нормативно уредените срокове.

Дела с определения за отменен ход по същество

Проверката установи, че през проверявания период мл.съдия Василев,
като докладчик на въззивен състав, не е постановявал определение за
отменен ход по същество.

Неприсъствени решения, постановени по реда на чл. 239 от ГПК.

Проверката установи, че през проверявания период, мл.съдия Николай
Василев не е постановявал неприсъствени решения по реда на чл.239 от
ГПК.

Приключване на делата в установените срокове

През проверявания период мл.съдия Василев е постановявал съдебни
решения извън едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК, по 4 броя дела,
но от една страна просрочие не надвишава разумния срок по чл. 13 от ГПК,
а от друга периодът на просрочието съвпада с обявеното извънредно
положение и последващата го усложнена епидемична обстановка. .

Качество на съдебните актове

Относно качеството на правораздаване бе установено, че през
проверявания период са върнати от обжалване 3 съдебни акта, постановен
от мл.съдия Василев, Недопуснати до касационно обжалване са 2 акта.
Разгледани по същество от касационната инстанция е един акт и той е
потвърден. Въпреки, че всички разгледани по същество актове са
потвърдени, липсват достатъчно данни, на основание които да бъде
направен категоричен извод за качеството на работа на мл. съдия Василев..

Администриране на касационните жалби

Касационните жалби против постановените от мл.съдия Василев
съдебни актове са администрирани срочно след постъпването им в съда.
Съдът се е произнасял с разпореждане по редовността им и за връчване на
препис от касационната жалба на противната страна, обикновено в рамките
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на един два дни след постъпването и. Когато жалбата е оставена без
движение, на подателя е изпращано съобщение с точни указания, както за
констатираните пропуски, така и за последиците от неизпълнението им.
Съдът е следил за изтичане на срока за отговор, след който незабавно е
разпореждал изпращане на делото по компетентност на ВКС. Така е по в.
гр.д. №№ 689/2019г.; 745/2019г.; 155/2020г.; и други.

Дела по чл.390 от ГПК

През проверявания период мл.съдия Василев не е разглеждал
производства за обезпечение на бъдещ иск по чл.390 от ГПК.

Спрени въззивни дела и неприключени дела образувани преди
01.01.2019г.

По данни от изготвените за целта на проверката справки, към момента
на проверката, мл.съдия Николай Василев като докладчик във въззивен
състав няма спрени дела и неприключени дела, образувани преди
01.01.2019г.

Частни граждански и въззивни дела

През проверявания период, мл.съдия Николай Василев е разгледал 42
дела от посочения вид. Всички дела са приключени своевременно.

ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ
През проверявания период съдиите в Търговско отделение на ОС –

София са разглеждали само първоинстанционни търговски дела.

I-ВИ ТЪРГОВСКИ СЪСТАВ
СЪДИЯ РАДИ ЙОРДАНОВ

Съдия Ради Йорданов е Заместник председател на ОС София и
ръководител на търговско отделение. Съдия Йорданов е с 27 години стаж
по чл.164 от ЗСВ.

През проверявания период съдия Йорданов е разглеждал
първоинстанционни търговски дела.

По данни от предоставена за целта на проверката справка, през
2019г. съдия Йорданов е разгледал 113 първоинстанционни търговски
дела. Приключени с решение са 62 дела и с определение за прекратяване
18 дела, или общо 80 дела. Съотношението на приключени към разгледани
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дела възлиза на около 71 на сто. В началото на периода е имало 36
несвършени първоинстанционни дела, а в края му 33 първоинстанционни
дела. Висящността на състава е намалена с 3 дела.

По данни от същата справка, през 2020г. съдия Йорданов е разгледал
93 първоинстанционни дела. Приключени със съдебен акт по същество са
45 дела и с определение за прекратяване 15 дела, или общо 60 дела.
Съотношението на приключени към разгледани дела възлиза на около 65
на сто. Висящността в края на 2020г. е останала непроменена.

Чрез случаен подбор бяха проверени следните първоинстанционни
търговски дела: т.д. №№ 2/2020г.; 27/2019г.; 47/2019г.; 52/2020г.;
81/2020г.; 85/2020г.; 100/2020г.; 109/2020г.; 305/2019г.; 43/2020г.;
91/2019г.; 131/2019г.; 206/2019г.; и др.

От проверените първоинстанционни дела, разгледани от съдия
Йорданов бе установено следното:

Действия на съда при образуване и разглеждане на
първоинстанционните търговски дела в открито съдебно заседание.

Проверката на редовността на исковите молби се извършва от съдия
Йорданов, незабавно след разпределението им. При редовни книжа, съдът
се произнася срочно с определение по чл.367 от ГПК. По търговските дела
се прилага стриктно двойната размяна на книжа по чл.372, ал.1 от ГПК.
Съобщения и призовки до страните се изпращат в деня, следващ
произнасянето на съда.

След изтичане на срока по чл.372, ал.1 от ГПК, съдия Йорданов
срочно се произнася с определение по чл.374, ал.1 от ГПК. Определенията
са подробни, съдържат произнасяне по доказателствените искания на
страните и по допускане на относимите, допустими и необходими
доказателства. Делата се разглеждат обикновено в едно до две съдебни
заседания. По проверените дела не се установи необходимост от служебно
установяване адреса на ответника чрез прилагане разпоредбите на Наредба
№ 14 или чрез извършване на справка по ЗТРРЮЛНЦ. По проверените
дела не се установиха случаи на отлагане поради несвоевременно
призоваване на страни.

Така е по т.д. №№ 27/2020г.; 305/2019г.; 47/2019г.; и други.
По първоинстанционните дела, подлежащи на разглеждане по реда

на Глава ХХV от ГПК „Бързо производство” се спазват нормативно
уредените срокове.

Дела с отменен ход по същество

За проверявания период съдия Йорданов има 4 дела с постановени
определения за отмяна хода по същество. По т.д. № 199/2017г. – в срокът
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за произнасяне в съда са постъпили молби от страните по делото за
неговото спиране на основание чл. 229, ал.1, т.1 от ГПК; по т.д. №
113/2011г. – в срока за произнасяне съдът е установил, че синдика на
дружество в производство по несъстоятелност следва да вземе участие в
разглеждането на делото; по т.д. №№ 93/2018г.; и 117/2018г. – в срокът за
постановяване на съдебното решение, съдът е установил, че делата не са
изяснени от фактическа и правна страна и следва да се назначат
допълнителни ССчЕ.

Неприсъствени решения

Съдия Йорданов е постановявал неприсъствени решения по
разгледаните първоинстанционни търговски дела при стриктното спазване
предпоставките и сроковете по чл. 238 и чл. 239 от ГПК.

Приключване на делата в установените срокове

През проверявания период съдия Йорданов има 7 постановени
съдебни решения извън едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК, но
просрочието по тези дела е минимално.

Качество на съдебните актове

Относно качеството на правораздаване бе установено, че през
проверявания период са обжалвани 41 съдебни акта, постановени от съдия
Йорданов. Напълно потвърдените актове са 20 броя или 49 на сто;
изменени са 9 акта, или 22 на сто; отменени са 12 акта, или 29 на сто от
обжалваните актове.

Администриране на въззивните жалби

Въззивните жалби против постановените от съдия Йорданов съдебни
актове са администрирани срочно след постъпването им в съда. Съдът се е
произнасял с разпореждане за връчване на препис от въззивната жалба на
противната страна, обикновено в деня на постъпването и. Когато
въззивната жалба е оставена без движение, на подателя е изпращано
съобщение с точни указания, както за констатираните пропуски, така и за
последиците от неизпълнението им. Съдът е следил за изтичане на срока за
отговор, след който незабавно е разпореждал изпращане на делото по
компетентност на Апелативен съд София.

Дела по чл.390 от ГПК
През 2019г. и 2020г., съдия Йорданов е разгледал 9 производства за

обезпечение на бъдещ иск по чл.390 от ГПК.
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На проверяващият екип бяха предоставени ч.гр.д. 210/2019г.;
141/2020г.; 5/2020г.; 290/2019г.; 260/2019г.; и 183/2020г.

По ч.т.д. №№ 260/2019г. съдът с определение, постановено в деня на
образуване на делото е отхвърлил молбата за обезпечение. По ч.т.д. №№
210/2019г.; 141/2020г.; 5/2020г.; 290/2019г.; и 183/2020г.; Делата са
образувани в деня на подаване на молбите за обезпечение. С определения
от същата дата съдът е допуснал обезпечение на съответния бъдещ иск, до
размера на иска, определял е срок за предявяване на иска, но не е
определял начална дата на този срок. В същите определения съдът е
определял парична гаранция по чл. 391 от ГПК. При непредставяне на
доказателства за предявен иск съдът незабавно след изтичането на
определения срок е отменял допуснатото обезпечение и е обезсилвал
издадената обезпечителна заповед.

Спрени първоинстанционни и въззивни дела и неприключени
дела образувани преди 01.01.2019г.

По данни от изготвените за целта на проверката справки, съдия
Йорданов, като докладчик в първоинстанционен състав към момента на
проверката е имал 3 спрени и неприключени дела, а именно т.д. №№
143/2019г.; 148/2015г. и 203/2020г.; по всички дела са правят редовни
справки.

При проверката се установиха и 2 дела образувани преди
01.01.2019г., а именно т.д. №№ 193/2014г. и 148/2015г. Т.д. № 193/2014г. е
дело по несъстоятелност, по което към момента на проверката
продължават действията по производството по несъстоятелност, с т.д. №
148/2015г. е спряно.

Частни търговски и въззивни дела

През проверявания период, съдия Йорданов е разгледал 23 дела от
посочения вид. Всички дела са приключени своевременно.

Дела по несъстоятелност

В хода на проверката бяха проверени, част от делата по
несъстоятелност. Не бяха констатирани отклонения по движението им.
Делата се движат ритмично, без забавяне. Съобщенията до страните се
изпращат своевременно. Постановените актове съдържат предписаното от
Търговския закон.
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III-ти ТЪРГОВСКИ СЪСТАВ
СЪДИЯ ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ

Съдия Георги Чолаков е със юридически стаж по чл. 164 от ЗСВ от
19 години.

През проверявания период съдия Чолаков е разглеждал
първоинстанционни търговски дела.

По данни от предоставена за целта на проверката справка, през
2019г. съдия Чолаков е разгледал общо 102 броя първоинстанционни дела.
Свършени през годината са 67 броя, от които решени по същество са 48
броя дела и прекратени с определение 19 броя. Съотношението на
свършени към разгледани дела е 66 на сто. Висящността от 26 броя в
началото на годината, е увеличена на 35 броя в края, т.е. с 9 дела.

По данни от същата справка, през 2020 г. съдия Чолаков е разгледал
общо 87 броя първоинстанционни дела. Свършени през годината са 55
броя, от които решените по същество са 41 броя дела и с определение за
прекратяване 14 броя дела. Съотношението на свършени към разгледани
дела е 63 на сто. Висящността от 35 броя в началото на годината, е
намалена на 32 броя в края на периода, т.е. с 3 дела.

На случаен принцип бяха изискани и проверени следните
първоинстанционни търговски дела: т.д. №№ 131/2020г.; 142/2020г.;
20/2020г.; 147/2020г.; 212/2019г.; 197/2019г.; 172/2019г.; 21/2019г.;
7/2020г.; 9/2019г.; 51/2020г.; 63/2019г.; 101/2020г.; 137/2019 и др.

От проверените първоинстанционни дела, разгледани от съдия
Чолаков бе установено следното:

Действия на съда при образуване и разглеждане на
първоинстанционните търговски дела в открито съдебно заседание.

Проверката на редовността на исковите молби се извършва в деня на
образуване на делото или най-късно на следващия ден.. При редовни
книжа, съдът се е произнасял срочно с определение по чл. 367 от ГПК. По
търговските дела се прилага стриктно двустранната размяна на книжа по
чл. 372, ал.1 от ГПК. Съобщения и призовки до страните са изпращани в
деня, следващ произнасянето на съда.

След изтичане на срока по чл. 372, ал. 1 от ГПК, съдия Чолаков се е
произнасяла с определение по чл. 374, ал. 1 от ГПК. Определенията са
подробни, съдържат произнасяне по доказателствените искания на
страните и по допускане на относимите, допустими и необходими
доказателства. Делата са разглеждани в едно до две съдебни заседания и по
изключение в три съдебни заседания. По проверените дела не се установи
необходимост от служебно установяване адреса на ответника чрез
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прилагане разпоредбите на Наредба № 14 или чрез извършване на справка
по ЗТРРЮЛНЦ. От проверените дела не се констатира отлагане поради
нередовно призоваване на ответник.

Така е по т.д. №№ 20/2020г.; 197/2019г.; 212/2019г.; 216/2019г.; и
други.

По първоинстанционните дела, подлежащи на разглеждане по реда
на Глава ХХV от ГПК „Бързо производство” се спазват нормативно
уредените срокове.

Дела с отменен ход по същество

За проверявания период съдия Чолаков има 1 разгледано търговско
дело с постановено определение за отменен ход по същество, а именно т.д.
№ 101/2018г. По делото, в срока за постановяване на съдебното решение,
съдът е установил, че по делото е приложен доказателствен материал,
който е от значение за делото, но този материал не е приобщен към
доказателствата по време на откритото съдебно заседание но на него се
позовава страна по делото в представените в срок писмени бележки.

Неприсъствени решения

Съдия Чолаков е постановявал неприсъствени решения по
разгледаните първоинстанционни търговски дела при стриктното спазване
предпоставките и сроковете по чл. 238 и чл. 239 от ГПК.

Приключване на делата в установените срокове

През проверявания период съдия Чолаков няма постановени съдебни
решения извън срока по чл. 235, ал. 5 от ГПК.

Качество на съдебните актове

През проверявания период са обжалвани общо 34 броя съдебни акта,
постановени от съдия Чолаков. Изцяло потвърдени са 16 броя или 47 на
сто, изменени са 4 броя или 12 на сто и са отменени 14 броя или 41 на сто.

Администриране на въззивните жалби

Въззивните жалби против постановените от съдия Чолаков съдебни
актове са администрирани срочно след постъпването им в съда. Съдът се е
произнасял с разпореждане за връчване на препис от въззивната жалба на
противната страна, обикновено в деня на постъпването и. Когато
въззивната жалба е оставена без движение, на подателя е изпращано
съобщение с точни указания, както за констатираните пропуски, така и за
последиците от неизпълнението им.
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Съдът е следил за изтичане на срока за отговор, след който незабавно
е разпореждал изпращане на делото по компетентност на Апелативен съд
София.

Така е по т.д. №№ 9/2019г.; 63/2019г.; 101/2020г.; 51/2020г.; и гр.

Дела по чл.390 от ГПК

През 2019 г. и 2020 г., съдия Чолаков е разгледал общо 13 броя
производства за обезпечение на бъдещ иск по чл. 390 от ГПК.

На проверяващият екип бяха предоставени: ч.т.д. №№ 102/2019г.;
115/2019г.; 143/2020г.; 163/2020г.; 242/2019г.; и 265/2019г.;

Делата са образувани в деня на постъпване на молбите в съда. По
ч.т.д. №№ 102/2019г.; 115/2019г.; 143/2020г.; 144/2020г.; и 242/2019г.
съдът е отхвърлил подадените молби за обезпечение. По ч.т.д. №№
163/2020г.; и 265/2019г.; съдът е постановил определения, с които е
допуснал обезпечение на бъдещ иск в деня на образуване на делата.

Допуснатото обезпечение е до размера на бъдещия иск, като е
определян срок за предявяването на иска, който е започвал да тече от
датата на връчване на определението. Освен това по всички допуснати
молби съдът е определял гаранция по чл. 391 от ГПК. При непредставяне
на доказателства за предявения иск, съдът след изтичането на определения
срок е отменял допуснатото обезпечение и е обезсилвал издадената
обезпечителна заповед.

Спрени първоинстанционни дела и неприключени дела
образувани преди 01.01.2019г.

По данни от изготвените за целта на проверката справки, съдия
Чолаков като докладчик в първоинстанционен състав към датата на
проверката има 4 спрени търговски дела, а именно: т.д. №№ 85/2019г.;
140/2020г.; 33/2019г.; 153/2019г. Делата са спрени на основание чл.229, ал1
т.4 от ГПК. По всички дела редовно са извършвани справки, които са
отразени в приложения контролен лист.

На доклад на съдия Чолаков има едно търговско дело образувано
преди 01.01.2019 г., което не е приключено, а именно: т.д. № 170/2012г.,
което е дело по несъстоятелност.

Частни търговски и въззивни частни търговски дела

През проверявания период, съдия Чолаков е разгледал общо 21 броя
частни търговски дела. Всички дела са приключени своевременно.
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Дела по несъстоятелност

В хода на проверката бяха проверени, част от делата по
несъстоятелност. Не бяха констатирани отклонения по движението им.
Делата се движат ритмично, без забавяне. Съобщенията до страните се
изпращат своевременно. Постановените актове съдържат предписаното от
Търговския закон.

IV-ти ТЪРГОВСКИ СЪСТАВ
СЪДИЯ ЛИЛИЯ РУНЕВСКА

Съдия Лилия Руневска е с 20 годишен стаж по чл. 164 от ЗСВ.
През проверявания период съдия Руневска е разглеждала

първоинстанционни търговски дела.
По данни от предоставена за целта на проверката справка, през 2019

г. съдия Руневска е разгледала общо 120 броя първоинстанционни дела.
Свършени през годината са 70 броя, от които решени по същество са 52
броя дела и прекратени с определение са 18 броя. Съотношението на
свършени към разгледани дела е 58 на сто. Висящността на състава в края
на периода е увеличена от 43 броя дела на 50 броя дела или със 7 дела.

По данни от предоставена за целта на проверката справка, през 2020
г. съдия Руневска е разгледала общо 102 броя първоинстанционни и
въззивни дела. Свършени през годината са 69 броя, от които решените по
същество са 54 броя дела и са прекратени 15 броя дела. Съотношението на
свършени към разгледани дела е 68 на сто. Висящността на състава в края
на периода е намалена от 50 броя на 33 броя или със 17 дела.

Чрез случаен подбор бяха проверени следните първоинстанционни
търгоивски дела: т.д. №№ 125/2019г. 87/2020г.; 17/2020г.; 106/2020г.;
90/2019г.; 66/2020г.; 160/2019г.; 100/2019г.; 193/2019г.; 58/2020г.;
171/2020г.; 183/2019г.; 178/2019г.; 155/2019г. и др.

От проверените първоинстанционни дела, разгледани от съдия
Руневска бе установено следното:

Действия на съда при образуване и разглеждане на
първоинстанционните търговски дела в открито съдебно заседание.

Проверката на редовността на исковите молби се извършва в деня на
разпределяне на делото или най късно на следващия ден. При редовни
книжа, съдът се е произнасял срочно с определение по чл. 367 от ГПК. По
търговските дела се прилага стриктно двустранната размяна на книжа по
чл. 372, ал.1 от ГПК. Съобщения и призовки до страните са изпращани в
деня, следващ произнасянето на съда.
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След изтичане на срока по чл. 372, ал. 1 от ГПК, съдия Руневска се е
произнасяла с определение по чл. 374, ал. 1 от ГПК. Определенията са
подробни, съдържат произнасяне по доказателствените искания на
страните и по допускане на относимите, допустими и необходими
доказателства. Делата са разглеждани в едно до две съдебни заседания и по
изключение в три съдебни заседания. По проверените дела не се установи
необходимост от служебно установяване адреса на ответника чрез
прилагане разпоредбите на Наредба № 14 или чрез извършване на справка
по ЗТРРЮЛНЦ. От проверените дела не се констатира отлагане поради
нередовно призоваване на ответник.

Така е по т.д. №№ 87/2020г.; 126/2020г.; 193/2019г.; 90/2019г.;
100/2019г.; и други.

По първоинстанционните дела, подлежащи на разглеждане по реда
на Глава ХХV от ГПК „Бързо производство” се спазват нормативно
уредените срокове.

Дела с отменен ход по същество

За проверявания период съдия Руневска има 1 дело с постановено
определение за отменен ход по същество, а именно т.д. № 158/2017г.; по
делото в срока за постановяване на съдебното решение, съдът е установил ,
че делото не е проучено в пълнота и че не всички представени
доказателства са приети от съда и са присъединени към делото.

Неприсъствени решения

През проверявания период съдия Руневска е постановявала
неприсъствени решения по разгледаните първоинстанционни търговски
дела при стриктното спазване предпоставките и сроковете по чл. 238 и чл.
239 от ГПК.

Констатацията се потвърди от провереното т.д. № 17/2020г.

Приключване на делата в установените срокове

През проверявания период съдия Руневска има 17 постановени
съдебни решения извън срока по чл. 235, ал. 5 от ГПК. Така
констатираното просрочие не надвишава разумния срок по чл. 13 от ГПК.
Освен това, периодът на просрочието по част от делата съвпада с
обявеното извънредно положение и последващата го усложнена
епидемична обстановка.

Качество на съдебните актове

Относно качеството на правораздаване бе установено, че през
проверявания период са върнати от обжалване 26 съдебни акта,
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постановени от съдия Руневска. Напълно потвърдени са 17 акта или 66 на
сто от разгледаните по същество от касационната инстанция; изменени са
5 акта или 19 на сто; отменени са 4 акта, или 15 на сто от върнатите и
разгледани актове.

Администриране на въззивните жалби

Въззивните жалби против постановените от съдия Руневска съдебни
актове са администрирани срочно след постъпването им в съда. Съдът се е
произнасял с разпореждане за връчване на препис от въззивната жалба на
противната страна, обикновено в деня на постъпването и. Когато
въззивната жалба е оставена без движение, на подателя е изпращано
съобщение с точни указания, както за констатираните пропуски, така и за
последиците от неизпълнението им.

Съдът е следил за изтичане на срока за отговор, след който незабавно
е разпореждал изпращане на делото по компетентност на Апелативен съд
София.

Така е по т.д. №№ 193/2019г.; 58/2020г.; 183/2019г.; 178/2019г.;
155/2019г.; и други.

Дела по чл.390 от ГПК

През 2019 г. и 2020 г., съдия Руневска е разгледала общо 15 броя
производства за обезпечение на бъдещ иск по чл. 390 от ГПК.

На проверяващият екип бяха предоставени: ч.т.д. №№ 34/2019г.;
119/2019г.; 113/2019г.; 167/2020г.; 180/2020г.; и други.

Делата са образувани в деня на постъпване на молбите в съда. По
ч.т.д. № 34/2019г.; съдът е оставил без уважение молбата, а по ч.т.д. №№
119/2019г.; и 113/2019г.; съдът е отхвърлил така предявените молби. По
останалите дела съдът е постановил определения с които е допуснал
обезпечение на бъдещ иск в деня на образуване на делата.

Допуснатото обезпечение е до размера на бъдещия иск, като е
определян срок за предявяването на иска, който е започвал да тече от
датата на съобщаването на определението на молителя. При непредставяне
на доказателства за предявения иск, съдът след изтичането на определения
срок е отменял допуснатото обезпечение и е обезсилвал издадената
обезпечителна заповед.

Спрени първоинстанционни и въззивни дела и неприключени
дела образувани преди 01.01.2019г.

По данни от изготвените за целта на проверката справки, съдия
Руневска като докладчик в първоинстанционен състав към датата на
проверката има две спрени търговски дела, а именно: т.д. №№ 48/2018г.; и
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60/2020г. като и двете дела са спрени на основание чл. 229, ал.1, т.4 от
ГПК. И по двете дела редовно са извършвани справки за движението на
преюдициалния спор, които са отразени в приложения контролен лист.

На доклад на съдия Руневска има едно търговско дело образувано
преди 01.01.2019 г., което не е приключено, а именно: т.д. № 48/2018г. като
същото е спряно.

Частни търговски и въззивни частни търговски дела

През проверявания период, съдия Руневска е разгледала общо 23
броя частни търговски дела. Всички дела са приключени своевременно.

Проверката констатира, че делата са образувани в деня на
постъпване на искането и са спазени предвидените срокове за
произнасяне.

Дела по несъстоятелност

В хода на проверката бяха проверени, част от делата по
несъстоятелност. Не бяха констатирани отклонения по движението им.
Делата се движат ритмично, без забавяне. Съобщенията до страните се
изпращат своевременно. Постановените актове съдържат предписаното от
Търговския закон.

V-ти ТЪРГОВСКИ СЪСТАВ
СЪДИЯ ЯНИТА ЯНКОВА

Съдия Янита Янкова е с 21 годишен стаж по чл. 164 от ЗСВ.
През проверявания период съдия Янкова е разглеждала

първоинстанционни търговски дела.
По данни от предоставена за целта на проверката справка, през

2019г. съдия Янкова е разгледала общо 115 броя първоинстанционни дела.
Свършени през годината са 80 броя от които решени по същество са 55
броя дела и прекратени с определение 25 броя дела. Съотношението на
свършени към разгледани дела е 70 на сто. Висящността от 31 броя в
началото на годината е увеличена на 35 броя дела в края, т.е. с 4 дела.

По данни от същата справка, през 2020г. съдия Янкова е разгледала
общо 87 броя първоинстанционни дела. Свършени през годината са 59
броя от които решените по същество са 44 броя дела и с определение за
прекратяване 15 броя дела. Съотношението на свършени към разгледани
дела е 68 на сто. Висящността от 35 броя в началото на годината е
увеличена на 28 броя в края, т.е. със 7 дела.

На случаен принцип бяха изискани и проверени следните
първоинстанционни търговски дела: т.д. №№ 67/2020г.; 89/2020г.;
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8/2020г.; 25/2020г.; 117/2020г.; 228/2019г.; 56/2020г.; 202/2019г.;
122/2019г.; 1/2019г.; 45/2019г.; 98/2020г.; 106/2019г.; 251/2019г.;и други.

От проверените първоинстанционни търговски дела, разгледани от
съдия Янкова бе установено следното:

Действия на съда при образуване и разглеждане на
първоинстанционните търговски дела в открито съдебно заседание.

Проверката на редовността на исковите молби са извършвани в в
деня на разпределение на делата или най-късно на следващия работен ден.
При редовни книжа, съдът се е произнасял срочно с определение по чл. 367
от ГПК. По търговските дела се прилага стриктно двустранната размяна на
книжа по чл. 372, ал.1 от ГПК. Съобщения и призовки до страните са
изпращани в деня, следващ произнасянето на съда. След изтичане на срока
по чл. 372, ал.1 от ГПК, съдия Янкова срочно се е произнасяла с
определение по чл. 374, ал.1 от ГПК. Определенията са подробни,
съдържат произнасяне по доказателствените искания на страните и по
допускане на относимите, допустими и необходими доказателства. Делата
са разглеждани в едно до две съдебни заседания. По проверените дела не
се установи необходимост от служебно установяване адреса на ответника
чрез  прилагане разпоредбите на Наредба № 14 или чрез извършване на
справка по ЗТРРЮЛНЦ. От проверените дела не се констатира отлагане
поради нередовно призоваване на ответник.

Така е по т.д. №№ 67/2020г.; 89/2020г.; 8/2020г.; 25/2020г.;
117/2020г.; 228/2019г.; 56/2020г.; 202/2019г.;  и други.

По първоинстанционните дела, подлежащи на разглеждане по реда
на Глава ХХV от ГПК „Бързо производство” се спазват нормативно
уредените срокове.

Дела с отменен ход по същество

За проверявания период съдия Янкова няма търговски дела с
постановено определение за отменен ход по същество.

Приключване на делата в установените срокове

През проверявания период съдия Янкова е постановила три съдебни
решения извън срока по чл.  235,  ал.  5  от ГПК.  Така констатираното
просрочие не надвишава разумния срок по чл. 13 от ГПК.

Качество на съдебните актове

Относно качеството на съдебните актове, бе установено, че през
проверявания период са обжалвани общо 46 броя съдебни акта,
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постановени от съдия Янкова. Изцяло потвърдени са 24 броя или 52 на сто,
изменени са 9 броя или 20 на сто и отменени са 13 броя или 28 на сто.

Администриране на въззивните жалби

Въззивните жалби против постановените от съдия Янкова съдебни
актове са администрирани срочно след постъпването им в съда. Съдът се е
произнасял с разпореждане за връчване на препис от въззивната жалба на
противната страна в срока по чл. 263 от ГПК. Когато въззивната жалба е
оставена без движение, на подателя е изпращано съобщение с точни
указания, както за констатираните пропуски, така и за последиците от
неизпълнението им. Съдът е следил за изтичане на срока за отговор, след
който незабавно е разпореждал изпращане на делото по компетентност на
Апелативен съд София.

Така е по т.д. №№ 1/2019г.; 45/2019г.; и 28/2019г.;

Неприсъствени решения

Съдия Янкова е постановявала неприсъствени решения по
разгледаните първоинстанционни търговски дела при стриктното спазване
предпоставките и сроковете по чл. 238 и чл. 239 от ГПК.

Дела по чл.390 от ГПК

През 2019г. и 2020г., съдия Янкова е разгледала общо 11 броя
производства за обезпечение на бъдещ иск по чл. 390 от ГПК.

На проверяващият екип бяха предоставени: ч.т.д. №№ 104/2020г.;
276/2019г.; 12/2020г. и 165/2019г.

Делата са образувани в деня на постъпване на молбите в съда. По
ч.т.д. № 104/2020г. съдът е оставил подадената молба без уважение, а по
ч.т.д. № 165/2019г.; молбата за обезпечение е отхвърлена. По всички
останали дела съдът е постановил определения с които е допуснал
обезпечение на бъдещ иск в деня на образуване на делата. Допуснатото
обезпечение е до размера на бъдещия иск, като е определян срок за
предявяването на иска, който е започвал да тече от датата на връчването на
определението на молителя. При непредставяне на доказателства за
предявения иск, съдът след изтичането на определения срок е отменял
допуснатото обезпечение и е обезсилвал издадената обезпечителна
заповед.

Спрени първоинстанционни и въззивни дела и неприключени
дела образувани преди 01.01.2019г.

По данни от изготвените за целта на проверката справки, съдия
Янкова като докладчик в първоинстанционен състав към 01.09.2019 г. има
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2 броя спрени търговски дела, както следва: т.д. №№ 98/2020г.; и 61/2020г.
Двете дела са спряни по искане на страните на основание чл. 229, ал.1, т.1
от ГПК и шестмесечният срок по чл. 231 от ГПК не е изтекъл към момента
на проверката.

Съдия Янкова няма търговски дела образувани и неприключили
преди 01.01.2019г.

Частно търговски и въззивни частно търговски дела

През проверявания период, съдия Янкова е разгледала общо 21 броя
дела от посочения вид. Всички дела са приключени своевременно.

Проверката констатира, че делата са образуване в деня на
постъпване на искането и са спазени предвидените срокове за
произнасяне.

Дела по несъстоятелност

В хода на проверката бяха проверени, част от делата по
несъстоятелност на доклад на съдия Янкова. Не бяха констатирани
отклонения по движението им. Делата се движат ритмично, без забавяне.
Постановените актове съдържат предписаното от Търговския закон.

ІV. ПРОТИВОРЕЧИВА ПРАКТИКА

Проверката на Окръжен съд София установи противоречива практика
по определянето на началния момент на срока за предявяване на
обезпечения иск по чл.390, ал.3 от ГПК. Част от съдиите го определят от
датата на постановяване на определението за допускане на обезпечението.
Други съдии не посочват начален момент на срока, а трети определят
началния момент от датата на връчване на определението за допуснато
обезпечение. Необходимо е практиката на всички съдии да бъде
уеднаквена и съобразена с установената практика на ВКС в ТР №6 по т.д.
№ 6/13г. на ОСГТК на ВКС.

V. ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

Проверката на Окръжен съд София не установи дела с особен
обществен интерес, със статуса, на които съда да запознава периодично
ИВСС.

VІ. ОТВОДИ

По време на проверката от съда бяха предоставени разпечатки на
водените регистри на отводите. От получената справка и копия на
определения бе установено, че за проверявания период са постановени
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общо 194 отвода по 26 броя дела. Относно основателността на отводите,
Инспекторатът към ВСС не може да вземе отношение, но се установи, че
близо 70 на сто от отводите са постановени по 9 броя дела, а именно гр.д.
№№ 16/2019г.; 17/2019г.; 19/2019г.; 61/2019г.; 187/2019г.; 221/2019г.;
222/2019г.; 188/2019г.; и 259/2019г.

VІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИ ОТ ПРЕДИШНИ
ПРОВЕРКИ НА ИВСС

При направена проверка на Инспектората към ВСС по заповед №ПП-
01-84/16.10.2015г. са отправени следните препоръки:

1. Председателят на ОС – София да упражни правомощията си по
чл. 86, ал. 1, т. 1 ЗСВ като предприеме следните мерки за оптимизиране
на организацията на административната дейност:

- да се допълнят Вътрешните правила за случайно разпределение на
делата в ОС – София като се регламентира редът за изравняване броя
дела при връщане на работа на съдия, отсъствал 20 и повече дни;

- молбите по чл. 390 ГПК да се образуват в дела и да се разпределят
на докладчик в деня на постъпването им в съда;

- председателят на ОС – София съвместно с ръководителя на
гражданско отделение да набележат мерки за изравняване на
натовареността на съдиите в гражданско отделение.

2. Председателят на ОС – София да упражни правомощията си по
чл.  86,  ал.  1,  т.  12  ЗСВ и да свика Общо събрание на съдиите от
гражданско и търговско отделение, на което:

- да се набележат мерки за стриктно спазване на нормата на чл.
395, ал. 2 от ГПК;

-  да се обсъди и вземе решение за спазване на ТР № 6/2013  г.  от
14.03.2014 г. на ОСГТК на ВКС, относно определяне на началния момент,
от който започва да тече срокът за представяне на доказателства за
предявения иск;

- да се обсъди и вземе решение на молителя в производството по чл.
390 ГПК да се указва задължението му за представяне на доказателства
за предявения иск, както и последиците от непредставянето на такива,
предвид нормата на чл. 390, ал. 3 ГПК.

За изпълнение на препоръките, председателят на ОС София, съдия
Филип Владимиров е изпратил писмо изх.№ 354/22.02.2016г. с приложени
взети решения от Общото събрание на съдиите в ОС София.
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На основание гореизложените фактически констатации,
Инспекторатът към ВСС направи следните

И З В О Д И

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

1. Щатна осигуреност

В Окръжен съд София, през проверявания период 01.01.2019г.-
31.12.2020г., не всички щатни бройки за съдиите са били заети. Щатните
бройки за съдебни служители през проверявания период са били
попълнени. Макар непълна, щатната осигуреност е способствала за
безпрепятствено правораздаване и сравнително равномерно натоварване на
съдебните състави в съответствие с броя на постъпилите през периода
дела.

2. Материална база и техническа обезпеченост

През проверявания период и до настоящия момент материалната база
на Окръжен съд София не е добра. Съдът се помещава в съдебната палата
заедно с другите органи на съдебната власт. Работната площ на съдии и
съдебни служители не е достатъчна за нормалното му функциониране.
Съдиите са по 2-ма и 3-ма в кабинет. Това затруднява работата им, но с
оглед съществуващата материална база е невъзможно подобряване
условията на правораздаване в това отношение. И Гражданско, и
Търговско отделение ползват по една съдебна зала в сградата на ОС -
София. Залата е в добро състояние, като разполагат с отделни входове за
съдебните състави и останалите участници в процеса. Пренасянето на дела
и други съдебни книжа се осъществява на ръка към кабинетите на
магистратите.

Съдът е технически обезпечен. Използваната компютърна и
организационна  техника е достатъчна за нормална работа. Въпреки това
част от техниката следва да бъде подменена, тъй като е закупена преди 10
години и не отговаря на техническите изисквания на съвременните
програмни продукти.

3. Информационно обслужване и информационни технологии.

В Окръжен съд София са внедрени необходимите информационни
продукти. Използваните информационни продукти и технологии
позволяват бързи и лесни справки по делата, с което се осигурява
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откритост, достоверност и пълнота на информацията, съобразно
разпоредбата на чл. 73, ал.1 от ПАС. Внедрените счетоводни продукти
улесняват ръководната дейност и вземането на управленски решения от
страна на административното ръководство.

4. Принцип на случайно разпределение на делата.

При разпределението на гражданските, търговските и въззивните
дела, съобразно посоченото в констативната част на акта, не са установени
пропуски, които да създават съмнение за пълно и точно прилагане на
принципа за случаен подбор на съдия-докладчик. Разпределението се
извършва от съдия, съобразно разпоредбата на чл.35, ал.2 от ПАС по
приети и утвърдени правила за случайно разпределение. Не са налице
съмнения в последователното прилагане на принципа по чл.9 от ЗСВ.

5. Натовареност на съдиите, продължителност на производствата
и уплътненост на съдебните заседания. Висящност

За проверявания период натовареността на съдиите в ОС София е
равномерна, като броят на делата е съобразен с тяхната фактическа и
правна сложност. Заместник председателят и ръководител на гражданско
отделение е бил със 77% натовареност, Заместник председателят и
ръководител на търговско отделение е бил със 100% натовареност, както и
съдиите са били със 100 % натовареност. През първата година на
проверявания период 50 на сто от делата са приключени в тримесечен
срок,  а през 2020г.  – 45  на сто. Уплътнеността на съдебните заседания е
средна и еднаква в отделните съдебни състави. Висящността на съда е
увеличена от 366 дела в началото на 2019г., на 433 дела в края на 2020г.
Натовареността на отделните съдии е сравнително еднаква, като отделните
докладчици са разгледали по около 200 първоинстанционни и/или
въззивни дела за проверявания период.

6. Административно-деловодна дейност и организация на
работата.

Административно-деловодната дейност на Окръжен съд София е
много добре организирана от административния ръководител на съда,
съдия Пламен Петков. Указанията на председателите на състави са
изпълнявани стриктно и срочно. Съобщенията и призовките са изпращани
на страните в три дневен срок от разпореждането на съда. Деловодните
книги и регистри са водени редовно и акуратно и осигуряват откритост,
достоверност и пълнота на информацията, съобразно разпоредбата на чл.73
ал.1 от ПАС. В електронната деловодна система са отразени всички
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съдопроизводствени действия, което също осигурява бърз достъп на
гражданите до информация по делата. Прилаган е неотклонно принципът
по чл.9 от ЗСВ за случаен подбор на докладчик чрез електронно
разпределение на делата.

Със съответната заповед е регулирана дейността по прилагане на
разпоредбите на Наредба №14/18.11.2009г. за реда и начина за
предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база
данни „Население”.

Спрените и ненасрочени дела са администрирани ежемесечно в
съответствие с разпоредбата на чл. 88 от ПАС. По спрените дела са
прилагани справки за статуса на преюдициалния спор, както и е правено
отбелязване в прикачен към делото контролен лист. Следи се стриктно за
изпълнението на издадената в тази насока заповед председателя на съда.

Няма изгубени дела и дела, унищожени преди изтичане на срока за
съхранение.

Създадена е практика за заместване на отсъстващи съдии с цел
неотлагане на цели съдебни заседания/заседателни дни/.

ІІ. ОБРАЗУВАНЕ, ДВИЖЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
ДЕЛАТА

1. Образуване и движение на първоинстанционните граждански и
търговски дела.

Делата са образувани в деня на постъпването на книжата в съда или
най-късно на следващия ден. Докладвани са своевременно на
председателите на състави. Но произнасянето по редовността на исковите
молби е извършвано в различни по продължителност периоди достигащи
до 14 календарни дни в някои от съдебните състави, посочени изрично в
обстоятелствената част на акта. По същия начин съдът се е произнасял
след отстраняване на констатираните нередовности по исковите молби и
жалбите. В някои от съставите съдът е насрочвал делото веднага след
поправяне на исковите молби, а в други това е ставало със закъснение.

Книжата се проучват внимателно и не се допуска оставяне без
движение на делата в открито заседание. Определенията по чл.140 и
чл.374, ал.1 от ГПК са подробни и показват действително извършената
подготовка на делата в закрито заседание. Допускането на
доказателствените искания, включително и експертизи в тази фаза на
производството води до ускоряването му.

Съдебните заседания се насрочват през кратки интервали от време,
съобразени с графика за заседанията на всеки отделен състав. Делата не се
отлагат безпричинно. Не са чести случаите на възобновяване на
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производството поради постановяване на определение за отменен ход по
същество. Това показва, че съдиите-докладчици проучват задълбочено
книжата както при постъпването им в съда, така и непосредствено преди
съдебно заседание.

2. Приключване на делата
През проверявания период в Окръжен съд София са постановени 179

решения извън едномесечния срок по чл. 235, ал.5 от ГПК. Просрочени са
съдебните решения както по първоинстанционни, така и по въззивни дела.
Делът на просрочените съдебни решения от всички постановени съдебни
решения през проверявания период е 9.8 на сто. Просрочията варират от
няколко календарни дни до около два месеца.

Въпреки невискоият брой на просрочените съдебни решения, предвид
професионалния опит на съдиите в ОС София е налична възможност да се
предприемат мерки за допълнително намаляване на броя решения
постановени извън едномесечния срок по чл. 235, ал.5 от ГПК.

3. Качество на съдебните актове
Проверката относно качеството на работа установи, че делът на

изцяло потвърдените от въззивната и касационна инстанция актове е 59 на
сто от върнатите обжалвани съдебни актове. Делът на отменените актове е
26 на сто. Изменените актове са 15 на сто от върнатите актове. Данните
показват, че по този показател работата на съдебните състави е добра, но
предвид професионалния опит на съдиите в Окръжен съд София се налага
извод, че съществуват резерви за подобряването му.

4. Въззивни производства.

По въззивните производства, съдебните състави са разпореждали
насрочване на делата в открито съдебно заседание и призоваване на
страните, в рамките на до 10 календарни дни след разпределението им.
Делата са насрочвани в рамките на месец след образуването им и са
разглеждани бързо, обикновено в едно, най-много в две съдебни заседания.

5. Производство по въззивни и касационни жалби

Постъпилите по делата въззивни и касационни жалби са
администрирани своевременно. Незабавно съдиите-докладчици са
разпореждали връчване на книжа на противната страна. Следено е за
изтичане на срока за отговор, след което съдът веднага е разпореждал
изпращане на делото по компетентност на горната инстанция.
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6. Производства по чл.390 от ГПК

По делата с правно основание чл.390 от ГПК молбите се разглеждат в
деня на постъпването им, в съответствие с разпоредбата на чл.395, ал.2 от
ГПК.

Следи се за местната и родова подсъдност.
В определенията за допускане на обезпечение на бъдещ иск се

определя срок за предявяване на обезпечения иск, съобразен с
разпоредбата на 390, ал.3 от ГПК. Съдебните състави не определят по
еднакъв начин началния момент на срока за предявяване на обезпечения
иск, и по този начин срокът не е съобразен с практиката на ВКС въведена с
ТР №6 по т.д. № 6/13г. на ОСГТК на ВКС.

Определенията на съда по чл.390 от ГПК, за допускане на исканото
обезпечение, са подробни и показват обективната преценка на съда за
наличието на предпоставките по чл.391 от ГПК. Налаганите обезпечения
са до размера на цената на бъдещия иск. Определенията съдържат
указания до бъдещия ищец за последствията при непредставяне на
доказателства за предявен иск, касаещи служебната  им отмяна. Съдът
прилага разпоредбата на чл.390, ал.3 от ГПК, за служебна отмяна на
наложените обезпечения при наличие на законовите условия за това и
прекратява съответните производства.

7. Спрени въззивни дела и неприключени дела образувани преди
01.01.2019г.

Към датата на проверката в ОС София са неприключени 13 дела
образувани преди 01.01.2019г. Всички дела са спрени.

Спрени са и 28 дела образувани след тази дата. Спрените дела се
администрират срочно, като са прилагани справки за статуса на
преюдициалния спор и са правени отбелязвания в поставените в делата
контролни талони. Следи се стриктно за изпълнението на издадената в тази
насока заповед  на председателя на съда.

8. Частни граждански, частни търговски и частни въззивни дела

През проверявания период в Окръжен съд София са разгледани 738
дела от посочения вид. Делата са разглеждани без забавяне. Всички дела са
приключени своевременно.

9.Дела по несъстоятелност

По проверените дела не бяха констатирани отклонения по движението
им. Делата се движат ритмично, без забавяне. Съобщенията до страните се
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изпращат своевременно. Постановените актове съдържат предписаното от
Търговския закон.

ІІІ. ПРОТИВОРЕЧИВА ПРАКТИКА

Проверката установи противоречива практика по делата, образувани
по чл. 390 от ГПК посочена по-горе и касаеща началния момент на срока
за предявяване на обезпечения иск. Необходимо е същата да бъде
уеднаквена и съобразена с практиката на ВКС въведена с ТР №6 по т.д. №
6/13г. на ОСГТК на ВКС.

ІV. ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

Проверката на Окръжен съд София не установи дела с особен
обществен интерес.

V. ОТВОДИ
Проверката установи, че през проверявания период са постановени

194 отвода. Броят на отводите не е висок, с оглед натовареността на съда и
фактът, че близо 70 на сто от тях са постановени по 9 броя граждански
дела.

VІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИ ОТ ПРЕДИШНИ
ПРОВЕРКИ НА ИВСС

Препоръките на Инспектората към ВСС от Акт за проверка по заповед
№ ПП-01-87/10.06.2014г. са изпълнени в по-голямата си част, както бе
подробно изложено в обстоятелствената част на акта.

На основание гореизложените изводи и с оглед правомощията си
по чл. 58, ал. 2 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС дава следните

ПРЕПОРЪКИ:

I. Административният ръководител на Окръжен съд-София,
съдия Пламен Петков, на основание чл.86, ал.1, т.7 от ЗСВ да свика
общо събрание, на което съдиите да бъдат запознати с констатациите,
изводите и препоръките по този Акт.

ІІ. На събранието да бъдат обсъдени и следните въпроси:



l. flpegnug npo$ecuoHa"rtHufl orru'r Ha cbArrr.tre n OC CoQun la 6r,le
AOtI},,'l H HT€,'I H O CH ItiXeHa BH Cff UIHOCTTa Il Cl,Aa ;

2. Heo6xoAunrocrra or u:pa6o'rnaHe na Bl,TperxHH BpeMeBH

cTaHAapTrr 3a rrpoH3HacrHe, c pa3rope)I(laHHsTa 3a rrpoBepKa Ha

peAoBHocTTa Ha HcKoBuTe MoJrou IIo [pl,BorrHcTaHuuoHHH AeJra, KaKTo r,r c

orrpeAeJreHHgTa 3a BHacqHe Ha Bb33I,rBHHTe AeJIa B OTKpT4TO 3aceAaHr{e;

3. CrpurcTHoro crla3BaHero Ha pa3rropeA6ara na q.rr.235, aJr.s or IIIK
rrpeABr{A rrpo+ec[oHarHHq onHT Ha cbArrnTe B cbAa;

4. floeuIuanaHe Ha KaqecrBoro Ha cbne6HuTe

npo$ecuoHarHuq o[[rr Ha cbAr{r{Te rrpaBopa3AaBaulr{ B

aKTOBe, rrpeABuA

OC CoQnn;

5. YelnarcBflBaHe Ha nporr.rBopeqnBara npaKTr.rKa B AeJrara no .ur.390

or IIIK orHocHo HaqaflHnq MoMeHT Ha cpoKa 3a rlpeAqBqBaHe na 6rAeul
r{cK rr crodparrBaHero My c npaKTr{Kara Ha BKC BbBeAeHa c TP J\b6 no
r.a.

CPOK 3A II3IIbJIHEHI{E HA TIPETIOPbKLITE:

Hacrontqlrqr aKT Aa ce rr3rrparr.r Ha npeAceAareJrfl Ha Orcpr]r(eH cbA-
CoQnn, cbArrfl ll"rraueH flerrcon, rcoftro B eAHoMeceqeH cpoK or
noflyqaBaHero My rr3rrbJrHr.r npe[opbKr{Te, 3a KoeTo Aa yBeAoMr{ fJraBHlrfl

rHcrreKTop Ha Huc[er$opara KbM BCC.

C"rrel u3TlrrraHe Ha cpoKa rro qJr. 58, al. 3, urp. 2-po or 3CB - rpu
JII{nCa Ha nOCTbnIIJII{ Bb3paxeHl,1[fl, A npu nOCTbtIIIJIIt TaKnBa - CJreA

flpor.r3HacqHero Ha FJTaBHI{fl [rHcneKTop ua I4BCC no rflx, Konr{e or aKTa,

BeAHO C Bb3palKeHlrflTa U pemeHnflTa no Tsx Ha fJraBHrrfl rrHcrreKTop Aa ce

H3rrparflT Ha rrpeAceAareJrfl Ha AuerarueeH cbA CoQryn v Ha

rrpeAcraBrqBa[I[fl BucurIlr{ cbAe6eH cbBer Ha eJreKTpoHeH H

I{HCTIEKTOP:
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