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ВЪВЕДЕНИЕ

Обобщеният годишен доклад за 2016 г. е изготвен в съответствие с 
изискванията на Закона за съдебната власт, Правилника за 
администрацията в съдилищата и решение на Комисията по правни 
въпроси на ВСС по протокол № 44 от проведено на 13.12.2010 г. заседание.

Докладът обединява в себе си информация за обема на осъществената 
в условията на свръхнатовареност правораздавателна дейност в СГС и 
СРС, за извършените структурни промени, за търсенето на работещо 
решение на проблема, свързан с кадровия дефицит при магистратите и 
съдебните служители, за активното участие на съдиите в свиканите Общи 
събрания като форма на съдийско самоуправление, за предприетите от 
ръководството мерки по организационното и административно 
управление, за утвърдените вътрешно нормативни актове, с които се цели 
преодоляването на недобри съдебни практики. Публикуваните 
статистически данни следва да се разглеждат в контекста на обема на 
разгледаните дела с правна и фактическа сложност и с оглед в пъти по- 
високата натовареност на Софийски градски съд спрямо останалите 
окръжни съдилища и съответно на Софийския районен съд спрямо другите 
районни съдилища в страната.

1. Кадрова обезпеченост, структура и управление на СГС

1.1. Информация за работещите в СГС магистрати
2016 г. е първата пълна година от мандата на административния 

ръководител — председател на СГС Калоян Топалов и неговите заместници 
-  съдия Евелина Папазян, съдия Даниела Борисова, съдия Десислава 
Попколева, съдия Биляна Балинова и съдия Радостина Данаилова, които 
осъществяват организационното и административно ръководство на съда 
от средата на 2015 г. С решение на ВСС по протокол № 3, т. 13 от
21.01.2016 г. за заместник-председател на съда е избрана и съдия Мина 
Мумджиева, която, на основание чл. 161, ал. 3 ЗСВ, е назначена на 
длъжност „заместник на административния ръководител - заместник- 
председател“ , а със заповед № 296 от 29.01.2016 г. на председателя на съда 
е оправомощена да дава писмено разрешение за използване на специални 
разузнавателни средства и отказва използването им, а в случаите на 
отсъствие на зам.-председателите Евелина Папазян и Даниела Борисова да 
изпълнява всички техни функции. По предложение на председателя на 
СГС и със санкцията на ВСС и.ф. зам.-председател на СГС Биляна 
Балинова и Радостина Данаилова, считано от 26.05.2016 г., встъпват в 
длъжност зам.-председател и заместник на административния ръководител.

Щатната численост на съда към 31.12.2016 г. е 577. С решения на 
Пленума на ВСС по протоколи № 23/02.06.2016 г. и № 27 от заседание,
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проведено на 07.07.2016 г., са разкрити допълнително общо 5 щатни 
бройки за длъжността „съдия“ в СГС. Данните сочат, че в СГС са 
правораздавали 107 член-съдии. Утвърденият щат за магистрати, в това 
число с председателя на съда и неговите заместници, възлиза на 141 щатни 
бройки, а за младши съдии -  25 щатни бройки. Реалната заетост на 
щатните бройки за младши магистрати е 13.

В резултат на успешно издържани конкурси за първоначално 
назначаване и за повишаване в длъжност и преместване през 2016 г. в 
длъжност „съдия“ в СГС са встъпили 9 магистрати - Атанас Николаев 
Атанасов, Валентина Ангелова, Даниела Талева, Емилия Александрова, 
Нели Алексиева, Петя Алексиева, Стефан Милев, Стефан Кюркчиев, 
Татяна Костадинова. След изтичането на мандата й на инспектор в ИВСС, 
считано от 14.03.2016 г., в длъжност „съдия“ в СГС встъпва Димана 
Йосифова.

На основание влязло в сила решение № 11046/22.10.2015 г. по 
адм.дело № 6707/2015 г. на ВАС, с което е отменено решение на Висшия 
съдебен съвет по т. 83 от протокол 16 от заседанието, проведено на
10.04.2014 г., за дисциплинарното освобождаване от длъжност, в длъжност 
„съдия“ в СГС встъпва съдия Мария Иванова, която няколко месеца по- 
късно, във връзка с решение № 8906 от 15.07.2016 г. на Върховния 
административен съд на Република България, седемчленен състав, II 
колегия, по адм. дело № 13739/2015 г., с което е отменено на основание чл. 
239, т. 5 АПК влязлото в сила решение по горепосоченото дело, е 
освободена дисциплинарно от длъжност.

Същевременно в резултат на спечелен конкурс за повишаване в 
длъжност и преместване от длъжност „съдия“ в СГС са били освободени 
14 магистрати, а именно: Александър Желязков, Геновева Димитрова, 
Джулиана Петкова, Елизабет Петрова-Калпакчиева, Ерик Василев, 
Зорница Хайдукова, Красимир Машев, Мария Яначкова, Владимир 
Астарджиев, Иван Стойчев, Анжелина Христова, Ася Събева, Десислава 
Добрева и Иво Дачев.

Трима са магистратите, освободени поради навършване на 65- 
годишна възраст - Марияна Ангелова, Росица Георгиева и Мими Петрова, 
а по собствено желание системата напусна съдия Станислава Казакова.

През 2016 г. в длъжност „младши съдия“ са встъпили 8 младши 
магистрати, преминали обучение в Националния институт на 
правосъдието, а именно: Богдан Русев, Велизар Костадинов, Васил 
Александров, Десислава Влайкова, Йоанна Станева, Мария Богданова, 
Петър Минчев и Цветомир Минчев.

Същевременно в средата на годината 13 младши съдии от СГС -  
Атанас Додов, Владислава Ангелова, Десислава Иванова, Димитър Петров, 
Мария Месова-Стоева, Мария Запрянова, Мирослава Илева, Нора 
Маринова, Полина Хаджимаринска, Румена Георгиева, Филип Савов,
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Елена Динева-Илиева и Танка Цонева са встъпили в длъжност „съдия“ в 
CPC, а младши съдия Николай Чакъров е бил командирован в 
първоинстанционния съд, считано от 01.08.2016 г.

1.2. Командировани в Софийски градски съд съдии и младши 
съдии

Предвид високата натовареност на Софийски градски съд и 
необходимостта от обезпечаване с титуляри на овакантените състави в 
различните отделения на съда, съобразявайки показаните високи 
професионални резултати от магистрати от СРС и приетите от двата 
органа на съдебната власт критерии за командироване, през 2016 г. от 
районния съд в СГС са били командировани 5 съдии - Доротея Кехайова, 
Калина Анастасова, Румяна Спасова-Кежова, Светослав Василев и Илиана 
Станкова.

Със заповед № 220 от 25.01.2016 г. на председателя на СГС за 
председател на 9-ти първоинстанционен състав и за член-съдия на V-ти 
въззивен наказателен състав в Наказателно отделение е определена съдия 
Доротея Кехайова.

Със заповед № 755 от 08.03.2016 г. на председателя на СГС съдия 
Калина Анастасова е определена за председател на 1-4 състав в Гражданско 
отделение -  първоинстанционни състави.

Със заповед № 2314 от 01.07.2016 г. на председателя на СГС за 
титуляр на VI-1 състав в Търговско отделение е определена съдия Румяна 
Спасова-Кежова.

Със заповед № 3837 от 07.10.2016 г. на административния 
ръководител на съда за председател на 1-9 състав в Гражданско отделение
-  първоинстанционни състави е определен съдия Светослав Василев.

Със заповед № 4165 от 28.10.2016 г. на административния 
ръководител на съда за председател на 1-20 състав в Гражданско отделение
-  първоинстанционни състави е определена съдия Илиана Станкова.

През изследвания период е продължил срокът на командироване на 
още 19 съдии от СРС -  Атанас Маджев, Биляна Балинова (до встъпването 
й в длъжност „зам.-председател на СГС“), Валерия Братоева, Владимир 
Вълков, Десислава Зисова, Диляна Господинова, Елена Радева, Катя 
Хасъмска, Маргарита Апостолова, Мариана Георгиева, Милен Евтимов, 
Невена Чеуз, Нели Алексиева (до встъпването й в длъжност „съдия“ в 
СГС), Никола Чомпалов, Петър Теодосиев, Радостина Данаилова (до 
встъпването й в длъжност „зам.-председател на СГС“), Стефан Кюркчиев 
(до встъпването му в длъжност „съдия“ в СГС), Стилияна Григорова, 
Татяна Костадинова (до встъпването й в длъжност „съдия“ в СГС) и 
Цветан Ценов. До 04.01.2016 г. е продължило командироването на 
магистрата от PC Костинброд съдия Лилия Руневска.
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С оглед високата натовареност на съда, встъпването в длъжност 
„съдия“ в СРС на 13 младши съдии и обезпечаването на въззивните 
състави през 2016 г. в съда са били командировани трима младши съдии -  
Веселина Димчева от ОС - гр. Смолян, Калина Филипова от ОС - гр. 
Плевен, Сава Шишенков от ОС - гр. Сливен. През годината в СГС е 
продължила професионалната подготовка на трима младши съдии, 
командировани в СГС в един по-ранен период, а именно: Калина 
Христова, Константин Кунчев и Яна Филипова.

1.3. Командировани от СГС в други съдилища и институции 
съдии

Трима магистрати от СГС Петър Гунчев, Десислав Любомиров и 
Ралица Димитрова са продължили професионалното си кариерно развитие 
като командировани съдии в САС. През изтеклата година в същия съд е 
продължило командироването от един по-ранен период на още 7 съдии от 
СГС, а именно: Ася Събева (до встъпването й в длъжност „съдия“ в САС), 
Геновева Димитрова (до встъпването й в длъжност „съдия“ в САС), 
Даниела Марчева, Емилия Колева, Иван Стойчев (до встъпването му в 
длъжност „съдия“ в САС), Нина Стойчева и Светлин Михайлов. 
Командирован във ВКС до встъпването му в длъжност „съдия“ в същия 
съд е съдия Ерик Василев.

За периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2016 г. в качеството си на 
национален експерт в Генерална дирекция „Правосъдие“ на Европейската 
комисия в гр. Брюксел, Белгия е работил съдия Николай Енчев.

Съгласно решение на ВСС по протокол № 42 от 23.07.2015 г. за 
постоянен преподавател в НИЛ е определен съдия Красимир Машев, по- 
късно встъпил в длъжност „съдия“ в САС, а за съдия Красимир Мазгалов 
от края на 2015 г. до настоящия момент работно място продължава да е 
Мисията в Косово.

1.4. Поощрени съдии от СГС
По предложение на председателя на СГС с решение на ВСС по 

протокол № 2 от 20.01.2016 г. за безупречно и високо професионално 
изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за 
постигане на бързина и качество на постановените актове на основание чл. 
303, ал. 1, вр. ал. 2, т. 2, б. „б“ ЗСВ, с отличие „личен почетен знак втора 
степен -  сребърен“ бе наградена съдия Мирослава Николаева Кацарска- 
Пантева -  председател на VI-18 състав в Търговско отделение на СГС.

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 28 от
13.12.2016 г., на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ ЗСВ, с „личен почетен 
знак -  сребърен“ бе наградена съдия Росица Георгиева.
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1.5. Образувани дисциплинарни производства и наложени 
наказания на магистрати от СГС

С оглед констатирано системно неспазване на сроковете от съдия 
Мариян Марков, предвидени в различни процесуални закони, и 
неоправдано забавяне на производството по разпределените му за 
разглеждане наказателни дела, безкритичното му отношение към 
допуснатите пропуски в дейността му на съдия в Софийски градски съд и 
по-конкретно демонстрирания отказ от правоздаване, по предложение на 
председателя на СГС срещу съдия Марков бе образувано дисциплинарно 
дело № 12/2016 г. по описа на ВСС. Същото е присъединено към 
дисциплинарно дело № 27/2015 г., по което от началото на 2017 г. е налице 
произнасяне, и с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 2 
от 17.01.2017 г. съдия Мариян Марков е дисциплинарно освободен от 
длъжност „съдия“ в СГС.

По предложение на административния ръководител на съда за 
налагане на дисциплинарно наказание „дисциплинарно освобождаване от 
длъжност“ поради допуснати пропуски в дейността на съдия Елка Пенчева, 
изразяващи се в системно неспазване на сроковете за насрочване, 
разглеждане и произнасяне по разпределените й на доклад дела, пред ВСС 
е образувано дисциплинарно дело № 13/2016 г., по което към настоящия 
момент все още няма произнасяне.

За минимализиране на „щетите“, които нанася с бездействието си 
съдия Елка Пенчева, със заповед № 3845 от 07.10.2016 г. на председателя 
на СГС същата е изключена от Централизираната система за 
разпределение на дела по отношение на всички търговски, фирмени и 
частни граждански дела, считано от 10.10.2016 г.

По предложение на петима членове на ВСС срещу съдия Веселина 
Йорданова Ставрева -  председател на 5-ти първоинстанционен състав в 
Наказателно отделение на СГС, през 2016 г. е образувано дисциплинарно 
производство -  дисциплинарно дело № 2/2016 г., по което все още няма 
произнасяне.

През 2016 г. е произнесено решение на Съдийската колегия на ВСС по 
протокол № 11 от 05.07.2016 г. по образуваното срещу съдия Рени 
Коджабашева въз основа на предложение на председателя на СГС 
дисциплинарно дело № 32/2015 г., в резултат на което на същата е 
наложено дисциплинарно наказание „забележка“ .

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 18 от
04.10.2016 г. на основание чл. 308, ал. 1, т. 2 ЗСВ по дисциплинарно дело 
№ 11/2015 г. на съдия Петя Крънчева е наложено наказание „намаляване 
на трудовото възнаграждение с 15 на сто“ за срок от една година.
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1.6. Щ атна численост на съдебните служители, данни за 
прекратени трудови правоотношения и новоназначения

Щатната численост на съдебните служители в изследвания период е 
411 броя, като с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 
20/18.10.2016 г. същата е увеличена с 2 щатни бройки за длъжностите 
„съдебен архивар“ и „шофьор“ . Реалният брой съдебни служители, 
подпомагащи административната дейност и работата на съдебните състави 
към 31.12.2016 г., е 393.

През годината е отчетено голямото текучество на съдебни служители. 
Прекратени са трудовите правоотношения с общо 70 съдебни служители, 
както следва:

-на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ, по взаимно съгласие са 
прекратени трудовите правоотношения с 41 съдебни служители;

-на основание чл. 326 КТ, с предизвестие са прекратени трудовите 
правоотношения с 9 съдебни служители;

-на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ, вследствие придобиване право 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст са прекратени трудовите 
правоотношения с 9 съдебни служители;

-на основание чл. 327, ал. 1, т. 12 КТ, при придобиване право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст от служителя е прекратено 
трудовото правоотношение с 1 съдебен служител;

-на основание чл. 325, т. 8 КТ, с постъпване на работа след спечелен 
конкурс са прекратени трудовите правоотношения на 2 съдебни 
служители;

-на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ, при липса на качества за 
ефективно изпълнение на работата са прекратени трудовите 
правоотношения на 5 съдебни служители;

-на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ, при наложено дисциплинарно 
наказание „уволнение“ са прекратени трудовите правоотношения на 2 
съдебни служители;

-на основание чл. 325, ал. 1, т. 11 КТ, при смърт на служител е 
прекратено трудово правоотношение с 1 съдебен служител.

Със санкцията на ВСС и със заповед № 453 от 10.02.2016 г. на 
председателя на СГС е извършена трансформация на 1 щатна бройка за 
длъжността „главен специалист“ в „младши специалист“, а със заповед № 
4294 от 10.11.2016 г. е трансформирана 1 щатна бройка „съдебен 
статистик“ в „системен администратор - 1 степен“ .

Със заповед № 426 от 08.02.2016 г. на председателя на СГС е открита 
процедура за провеждане на конкурс за заемането на 17 щатни бройки за 
длъжността „съдебен помощник“ , от които - 13 щатни бройки за 
Гражданско отделение - първоинстанционни състави, Гражданско 
отделение - въззивни състави и Търговско отделение и 4 щатни бройки за 
Наказателно отделение.
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Със заповед № 544 от 17.02.2016 г. на председателя на СГС е открита 
процедура за провеждане на конкурс за следните длъжности: 

съдебен администратор -  1 щ. бройка
началник отдел „Информационни технологии и обслужване“ -

1 щ. бройка
системен администратор -  II степен -  1 щ. бройка 
съдебен секретар -  3 щ. бройки 
съдебен деловодител -  9 щ. бройки 
касиер „Отчитане на такси“ -  1 щ. бройка 
призовкар -  12 щ. бройки

Броят на новоназначените съдебни служители в резултат на проведен 
конкурс през 2016 г. е 35, от които 17 съдебни служители, назначени на 
длъжност „съдебен помощник“ , 10 -  назначени на длъжност „призовкар“, 6 
-  назначени на длъжност „съдебен деловодител“ и 2 -  на длъжност 
„съдебен секретар“ .

На основание чл. 343, ал. 2 ЗСВ са назначени 29 съдебни служители. 
От тях на длъжност „съдебен секретар“ са назначени 10, на длъжност 
„съдебен деловодител“ 17, а на длъжност „съдебен секретар“ -  2 
служители. До провеждане на конкурс са назначени 5 съдебни служители.

Още през 2015 г. настоящото ръководство на съда е предприело 
необходимите мерки за по-ефективно разпределение на съдебните 
помощници между съдиите, като със заповед № 2933 от 21.08.2015 г. на 
председателя на СГС дейностите, свързани с ръководството и 
разпределението на съдебните помощници, са възложени на съдия Татяна 
Костадинова.

Съобразявайки взетото решение на проведеното на 07.10.2015 г. Общо 
събрание на магистратите от СГС по т. 7 от дневния ред относно 
разпределението на помощниците по отделения и начина на отчитането им 
пред съдиите и заявеното от съответните съдии изрично желание да 
работят със съдебен помощник, като това искане е удостоверено от тях 
лично срещу подпис, със заповед № 3683 от 28.10.2015 г. на председателя 
на СГС е определена норма на максимална месечна натовареност на 
съдебните помощници в различните отделения, така че да се осигури 
равномерност на натоварването им, респективно на това на съдиите. Тази 
норма продължава да се спазва и през 2016 г. В резултат на утвърдения със 
заповедта начин на отчитане на работата на съдебните помощници 
ежемесечно същите представят в сектор „Административна дейност и 
пресслужба“ отчет за дейността си и копие на изготвените съдебни актове, 
които се съобразяват при атестирането им. При възникването на 
обстоятелства, налагащи продължително отсъствие на съдебен помощник, 
съобразявайки степента на натовареност на съдебните помощници, с
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нарочно разпореждане оправомощената съдия Татяна Костадинова 
определя заместващ съдебен помощник.

От ръководството на съда ежемесечно е упражняван контрол и по 
отношение изпълнението на функционалните задължения от съдебните 
секретари и съдебни деловодители, свързани с утвърдените през 2016 г. 
Правила за обявяване на постановените от СГС съдебни актове и 
въвеждането им в САС „Съдебно деловодство“ . Осъществявано е и 
наблюдение върху спазването на установените правила за извършване на 
звукозапис от откритите съдебни заседания и сроковете за неговото 
съхранение, обективирани в заповед № 839 от 14.03.2016 г. на 
председателя на СГС.

1.7. Поощрени съдебни служители
За проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на 

служебните задължения и високи нравствени качества, на основание чл. 
358а, ал. 3, т. 1 ЗСВ във връзка с чл. 149 от Правилника за 
администрацията в съдилищата, със заповед № 1397 от 26.04.2016 г. на 
председателя на съда с парична награда в размер на 100 лева е наградена 
Валентина Спасова Илиева -  съдебен секретар в СГС.

1.8. Наложени дисциплинарни наказания на съдебни 
служители

Броят на дисциплинарно санкционираните съдебни служители е 13, 
което е с 9 повече спрямо 2015 г.

Със заповед №№ 500, 501, 502, 503, 504, 505 и 506 от 12.02.2016 г. на 
председателя на съда на съдебните деловодители Антоанета Иванова, Валя 
Петрова, Калина Василева, Наталия Иванова, Недка Тончева, Петя 
Стоименова и на старши специалист Валентина Пунчева е наложено 
дисциплинарно наказание „забележка“ .

„Забележка“ е и наложената санкция на съдебен секретар Дарина 
Бурнаска съгласно заповед № 758 от 09.03.2016 г. на председателя на съда.

Същото дисциплинарно наказание е наложено и на съдебните 
деловодители Вергиния Кобурова и Светлана Мърлева, съответно със 
заповеди № 1141 от 05.04.2016 г. и № 5183 от 27.12.2016 г. на 
административния ръководител на СГС.

По-сериозна е приложената дисциплинарна санкция по отношение на 
съдебен деловодител Камелия Тодорова -  „предупреждение за уволнение“, 
наложена със заповед № 1087 от 30.03.2016 г. на административния 
ръководител на съда.

На основание заповед № 3810 от 05.10.2016 г. с „предупреждение за 
уволнение“ е наказана и Мирела Тодорова -  на длъжност „съдебен 
деловодител“ .

1000 София. буя. ’’Витоша” № 2. тел. централа; /02/ 9219 88; факс /02/ 981 37 40;

e-mail; adm.sgs@scc.bg
14

mailto:adm.sgs@scc.bg


Със заповед № 4396 от 21.11.2016 г. на председателя на съда по 
отношение на съдебен секретар Боряна Шолинова е приложена най- 
рестриктивната мярка „дисциплинарно уволнение“ .

1.9. Организирани обучения на съдебните служители
За повишаване квалификацията и мотивацията на съдебните 

служители на място в СГС е организирано обучение на тема „Защита на 
класифицираната информация“ , в което са взели участие 30 съдебни 
служители.

В Националния институт на правосъдието е проведено и начално 
обучение с участието на новопостъпили служители на съда.

През 2016 г. служителите на отдел „Информационно обслужване и 
статистика“ са завършили започнатият през 2015 г. курс на обучение по 
официална обучителна програма на Microsoft. Обучението е свързано с 
администрирането и конфигурирането на операционна система „Widnows 
Server 2012“ .

Натрупаните умения и опит от практическите упражнения по време 
на обучението намират ежедневно приложение в администрирането на 
действащата в сървърите на Софийски градски съд операционна система 
„Windows Server 2012 R2 Standard“ .

В качеството си на обучители в организирани обучения на теми 
„Работа по граждански дела“, „Работа по наказателни дела“, „Работа на 
съдебните секретари“ и „Стресоустойчивост и управление на времето“ 
участие съответно са взели завеждащ служба „Съдебно деловодство -  
Гражданско отделение -  първоинстанционни и брачни състави“ - Роза 
Георгиева, Валерия Джагарова -  завеждащ служба „Съдебно деловодство -  
Наказателно отделение“ и Даниела Илиева -  съдебен администратор на 
СГС.

1.10. Нова структура и щатно разписание на СГС, 
функциониране на системите за финансово управление и контрол 
(СФУК)

С оглед извършения в СГС функционален анализ на администрацията, 
чрез който на първо място бяха идентифицирани слабостите във 
функционирането й, а на второ място бяха дадени препоръки за 
подобряване на нейната ефективност и оптимизиране на организационна 
структура, със заповед № 3279 от 22.08.2016 г. на председателя на съда е 
утвърдена нова организационна структура и органиграма на 
администрацията. С новата структура реално са отстранени следните 
пороци: наличие на административни звена, в които не е предвидена 
длъжност за ръководител, което нарушава принципа на йерархичност; 
наличие на звена с много малка численост, което е икономически 
необосновано; включване на длъжности на специалисти в
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специализираната администрация, противоречащо на изричните указания 
на ВСС; значителен брой ръководители, които възлагат задачи само на 
един единствен служител; голям брой йерархични звена в общата 
администрация и други. Изпълнявайки дадените препоръки, броят на 
звената в администрацията е редуциран до 17, спрямо 27 броя звена в 
старата структура, а самостоятелните сектори от 4 на брой са сведени до 2. 
Броят на отделните служби от 17 е намален на 12. Единствено броят на 
отделите от 2 е увеличен на 3. По този начин в Общата администрация на 
СГС са обособени следните отдели и сектори:

- отдел „Финансова дейност и снабдяване“ ;
- отдел „Информационно обслужване и статистика“ ;
- отдел „Защита на класифицираната информация“ ;
- сектор „Административна дейност и пресслужба“ ;
- сектор „Човешки ресурси“ .
Съгласно новата структура Специализираната администрация на СГС 

е организирана в следните служби и самостоятелни длъжности:
- съдебни помощници;
- служба „Регистратура” ;
- служба „Съдебно деловодство - Наказателно отделение” ;
- служба „Съдебно деловодство - Досъдебно производство” ;
-служба „Съдебно деловодство - Гражданско отделение

първоинстанционни и брачни състави” ;
-служба „Съдебно деловодство -  Гражданско отделение - въззивни 

състави” ;
- служба „Съдебно деловодство -  Търговско отделение” ;
- служба „Съдебно деловодство -  Търговско отделение - охранителни 

производства“ ;
-служба „Съдебно деловодство — Гражданско отделение - частни 

жалби и обезпечения” ;
- служба „Съдебно деловодство -  адвокатска стая” ;
- служба „Съдебни секретари” ;
- служба” Архив” ;
- служба „Връчване на призовки и съдебни книжа” .
Съгласно последните изменения на Закона за съдебната власт, и по- 

конкретно чл. 86, ал. 1, т. 14, след обсъждане на проведеното на 21.11.2016 
г. Общо събрание на съдиите от СГС, със заповед № 4403 от 22.11.2016 г. 
на председателя на СГС е одобрено новото щатно разписание на 
длъжностите и административните звена в Софийски градски съд. С 
административен акт на председателя на съда от същата дата са утвърдени 
и функционалните характеристики на съответните структурни звена. В 
началото на 2017 г. предстои утвърждаването на длъжностните 
характеристики.
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Със заповед № 4268 от 08.11.2016 г. е утвърдена нова длъжностна 
характеристика за длъжността „съдебен статистик“, като предвид 
спецификата на работата и сложността на материята за длъжността вече се 
изисква висше образование с образователно квалификационна степен 
„бакалавър“ -  статистика, математика или сходна специалност.

С оглед решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 
протокол № 27 от 06.12.2016 г., с което е приет нов Класификатор на 
длъжностите в администрацията на съдилищата и Правилата за 
прилагането му, с административен акт на председателя на СГС № 5648 от
29.12.2016 г. са преназначени следните щатни бройки за съдебни 
служители в Общата администрация, както следва:

- в отдел „Защита на класифицираната информация“ - 1 щатна бройка 
„младши специалист - завеждащ Регистратура за класифицирана 
информация“ в 1 щатна бройка „специалист - завеждащ Регистратура за 
класифицирана информация“ ; 3 щатни бройки „младши специалист“ в 
„специалист - ЗКИ“ ;

- в отдел „Финансова дейност и снабдяване“ - 6 щатни бройки 
„старши специалист -  счетоводител“ в 6 щатни бройки „счетоводител“ ;

- в отдел „Информационно обслужване и статистика“ - 2 щатни 
бройки „младши специалист“ в 2 щатни бройки „специалист -  
обезличител“ ;

- в сектор „Административна дейност и пресслужба“ - 6 щатни бройки 
„младши специалист административна дейност“ в 6 щатни бройки 
„специалист -  административна дейност“ ;

- в сектор „Човешки ресурси“ - 3 щатни бройки „младши специалист“ 
в 3 щатни бройки „Човешки ресурси“ .

По отношение на Специализираната администрация на съда също е 
осъществено преназначаване на 11 щатни бройки „старши специалист -  
ръководител служба“ в 11 щатни бройки „завеждащ служба“ .

С оглед подобряване ефективността на работа в администрацията на 
СГС се организират ежеседмични срещи на съдебния администратор с 
ръководителите на структурни звена, на които се обсъждат текущи и 
организационни въпроси.

По силата на заповед № 3846 от 07.10.2016 г. на председателя на СГС 
съдебните служители са задължени да депозират декларация за имотното 
си състояние за предходната 2015 г., съгласно изискването на чл. 132, ал. 4 
ПАС във връзка със задължението по чл. 107а, ал. 4 и ал. 5 КТ.

През 2016 г. специално място е отделено на функционирането на 
Системите за финансово управление и контрол в СГС (СФУК), като със 
заповед № 3538 от 09.09.2016 г. на председателя на съда е създаден екип 
по управление на СФУК, в чийто състав са включени съдебният 
администратор на съда и съдебни служители от различни структурни 
звена. На екипа е възложено да осъществи вътрешен преглед и оценка на
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всички основни процедури и работни инструкции и да определи 
коригиращи действия за всяко признато несъответствие и срок за 
изпълнението им.

2. Участие на магистрати от СГС в различни обществено и 
професионално значими форуми, обучения и семинари

Висок професионализъм са демонстрирали магистратите от СГС по 
време на участието си в различни форуми и при обсъждането на редица 
предложения за законодателни промени. Така например, с оглед 
възникналите казуси, свързани с подадените възражения от кредиторите в 
производството по несъстоятелност на „КТБ“ АД, зам.-председателят и 
ръководител на Търговско отделение в СГС Радостина Данаилова е 
допринесла за приемането на измененията на конкретни текстове в Закона 
за банковата несъстоятелност.

Съдия Валерия Братоева е взела участие в работна среща, на която са 
обсъдени подготвени от омбудсмана на Република България предложения 
за законодателни промени, отнасящи се до дейността на арбитражните 
съдилища, проведена на 28.03.2016 г.

Със заповед № 3662 от 19.09.2016 г. на председателя на СГС съдиите 
Никола Чомпалов и Мария Вранеску са определени за основен и съответно 
резервен член на Съвета за защита на интелектуалната собственост към 
Министерски съвет.

Съдия Петя Крънчева е определена за представител на СГС в 
обсъжданията на проекта на Наредба по чл. 75а ЗСВ в рамките на работна 
група към Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума 
на ВСС.

Участие в зоналното съвещание на съдиите от съдебния район на АС 
— София в гр. Банско, в периода от 02.12.2016 г. — 03.12.2016 г., са взели 
съдиите Олга Кадънкова, Теменужка Симеонова, Емил Дечев, Валентина 
Ангелова, Любомир Василев, Стефан Кюркчиев, Здравка Иванова, Нина 
Стойчева, Таня Орешарова, Галина Ташева, Божана Желязкова, Галя 
Митова, Кристина Филипова, Евгени Георгиев, Елена Маврова, Асен 
Воденичаров, Стефан Милев, Мария Райкинска, Карамфила Тодорова, 
Десислав Любомиров и младши съдия Веселина Димчева.

За участие като лектор в семинари на тема „Проблеми при 
разследването и доказването на престъпления по глава V от НК“ в периода 
от 24.03.2016 г. -  25.03.2016 г. и „Международно право, национално 
право и защита правата на човека (ЕКЗПЧОС и ХОПЕС)“ , в периода от
19.04.2016 г. до 21.04.2016 г., проведени в гр. Бяла, е командирован съдия 
Владимир Астарджиев.

Своя принос в 61 -вата и 62-та срещи на националните лица за контакт 
на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела в гр. 
Брюксел, Белгия и съответно в гр. Братислава, Словакия, проведени в
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периода от 25.04.2016 г. до 27.04.2016 г. и съответно от 13.11.2016 г. до 
15.11.2016г., е дала и съдия Богдана Желявска, в качеството й на лице за 
контакт на Национална съдебна мрежа по граждански и търговски дела в 
Република България. Същата участва в редовна среща на лицата за контакт 
на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела в гр. 
Брюксел, Белгия от 04.10.2016 г. до 06.10.2016 г.

Организираните от Европейска мрежа за съдебно обучение в гр. 
Барселона, Испания, семинари на тема „Европейски граждански процес“ и 
в гр. Трир, Германия, на тема „Връчване на документи и допускане на 
доказателства“, са посетени от съдия Атанас Николаев Атанасов.

Съдиите Величка Маринкова и Петър Гунчев са взели участие в 
организирания от фондация „Ханс Зайдел“ българо-баварски семинар за 
съдии, прокурори и служители на разследващите органи, на тема 
„Корупционни престъпления“, проведен в гр. Правец от 18.05.2016 г. до
20.05.2016 г.

В периода 02.10.2016 г. -  03.10.2016 г. в гр. Брюксел, Белгия, за 
участие в подготвителна среща по семинар на тема „Международно 
сътрудничество по наказателни дела -  Европейска заповед за арест и 
международна правна помощ“ е командирован съдия Атанас Стоилов 
Атанасов. Същият е взел участие и в семинар на тема „Конфискация на 
имущество, придобито от престъпления срещу интелектуалната 
собственост“, проведен в гр. Аликанте, Кралство Испания в периода от
03.05.2016 г , - 05.05.2016 г.

На организирания в гр. Трир, Германия семинар на тема 
„Наказателният процес за киберпрестъпността“ Софийски градски съд е 
бил представен от съдия Карамфила Тодорова.

Стъпка в посока повишаване на професионалната квалификация е 
участието на почти всички съдии от Наказателно отделение на СГС в 
организирания от НИЛ семинар на тема „Защита на класифицираната 
информация“ .

В различни форми на обучение са се включили и младши 
магистратите. Така например младши съдия Сава Шишенков е участвал в 
организираното от Секретариата на Регионалната инициатива за борба с 
корупцията 11-то лятно училище за младши магистрати от Югоизточна 
Европа, проведено в с. Грушево, Молдова от 06.06.2016 г. до 10.06.2016 г.

Младши съдия Десислава Влайкова е взела участие в стаж по 
Програмата за обмен на младши магистрати от Европейския съюз в гр. 
Бордо, Франция, в рамките на периода от 19.11.2016 г. до 26.11.2016 г., 
организиран от Европейската мрежа за съдебно сътрудничество.

Младши съдия Мария Долапчиева пък е представила Софийски 
градски съд в семинар на тема „Връчване на документи и допускане на 
доказателства“, проведен от 16.11.2016 г. до 21.11.2016 г. в гр. Трир, 
Г ермания.
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За представители на СГС за участие в „Работна група 33“ , 
организирана по инициатива на Министерство на правосъдието, са 
определени съдия Евелина Папазян и съдия Десислава Добрева.

3. Участие на магистрати от СГС в изготвянето на становища 
по образувани тълкувателни дела

Изключително активно през предходната година е участието на 
съдиите в изковаването на константна практика по въпроси, по които е 
налице противоречива такава, чрез изготвянето на становища по 
тълкувателни дела. Същите са приети от Общото събрание на съответното 
отделение и изпратени на ВКС по компетентност. На магистратите е 
дадена възможност да заявят желание за участие в работна група за 
изразяване на становище по конкретно формулиран въпрос. В случаите на 
липса на такова изборът на магистрати се е осъществявал чрез 
генерирането на протоколи от системата за електронен избор. На този 
принцип са определени съдиите Станимира Иванова, Георги Иванов, 
Илиана Станкова, Здравка Иванова, Никола Чомпалов, Галина Ташева, 
Калина Анастасова, Петя Алексиева, Пепа Тонева, Румяна Спасова- 
Кежова, Божана Желязкова, Татяна Димитрова, Рени Коджабашева, Елка 
Пенчева, Стилияна Григорова, Ралица Димитрова, Владимир Вълков, 
Невена Чеуз, Лилия Илиева, Анелия Маркова, Стефан Кюркчиев, Ралица 
Манолова, Доротея Кехайова, Николай Младенов, Десислав Любомиров, 
Богдана Желявска, Жаклин Комитова и Николай Димов. Изразил желание 
за участие в изготвянето на становище по включените в предмета на 
разглеждане на тълкувателно дело № 1/2016 г. по описа на ОСГК на ВКС 
въпроси е съдия Милен Евтимов.

Изготвени са становища по следните тълкувателни дела: 
-тълкувателно дело №  4/2016 г. на ОСГК на ВКС, предмет на което 

е следният материалноправен въпрос: Съставлява ли абсолютна
процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване правото 
на иск за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на 
държавата, прекратяването на наказателното производство за 
престъпление, посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ, извън 
случаите по чл. 22, ал. 2 ЗОПДНПИ?;

-тълкувателно дело №  3/2015 г. на ОСГТК на ВКС, предмет на 
който е следният въпрос: Съставлява ли действие по налагане на запор 
изпращането на запорно съобщение до банка в хипотезата, при която 
съдебният изпълнител е получил на основание чл. 508, ал. 1 ГПК отговор, 
че длъжникът няма сметка в съответната банка?;

- тълкувателно дело №  2/2015 г. по описа на ОСГТК на ВКС и Първа 
и Втора колегии на ВАС, предмет на което е следният въпрос: По кой 
процесуален ред и от кой съд следва да се разгледа искът за отговорността 
на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на ЕС?;
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-тълкувателно дело №  2/2016 г. на ОСГТК на ВКС, предмет на 
което е следният материалноправен въпрос: Включват ли се в кръга на 
лицата, легитимирани да получават обезщетение за неимуществени вреди 
от смъртта на техни близки, братята и сестрите на починалия, както и 
неговите низходящи и възходящи от втора степен?;

- тълкувателно дело №  1/2016 г. на ОСГК на ВКС и Първа и Втора 
колегии на ВАС, предмет на което е следният материалноправен въпрос: 
На кой съд са подсъдни делата, образувани по искове с правна 
квалификация чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита от 
дискриминация, за установяване на нарушението по този закон, респ. за 
осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови 
положението преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по
нататъшни нарушения?;

-тълкувателно дело №  1/2015 г. за приемане на съвместно 
тълкувателно постановление от Общото събрание на съдиите от Първа и 
Втора колегия на ВАС и Общото събрание на съдиите от Гражданска и 
Търговска колегия на ВКС, предмет на което е следният въпрос: Какъв е 
порокът на съдебен акт, постановен от съд, който не е компетентен по 
правилата на подведомствеността, разпределящи делата между 
гражданските и административните съдилища?;

-тълкувателно дело №  5/2015 г. на ОСГТК на ВКС, предмет на 
което са следните въпроси: Кои са определенията, с които се дава 
разрешение по същество на други производства по смисъла на чл. 274, ал. 
3, т. 2 ГПК и кои от тях подлежат на отмяна по реда на Глава 24 ГПК?;

-тълкувателно дело №  1/2016 г. на ОСГТК на ВКС, предмет на 
което е следният материалноправен въпрос: Относно правото на
пострадалия за обезщетение от деликвента над изплатеното обезщетение 
от застрахователя въз основа на постигнато споразумение, в което 
увреденият е приел, че е напълно обезщетен за съответната вреда.;

-тълкувателно дело №  1/2016 г. на ОСГК на ВКС, предмет на който 
са следните материалноправни въпроси: При какви ограничения, с оглед 
интересите на детето, съдът следва да разреши по реда на чл. 127а СК 
пътуването му в чужбина без съгласието на единия родител? Изключва ли 
разпоредбата на чл. 59, ал. 2 СК възможността родителските права да 
бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители?;

-тълкувателно дело №  2/2016 г. по описа на ОСНК на ВКС, предмет 
на което са следните въпроси:

1. При индивидуализиране на наказанието на извършител на 
престъпление по чл. 343 НК, следва ли да се отчита поведението на 
пострадалия пешеходец, респективно съпричиняването на вредоносния 
резултат, при определяне начина на изтърпяване на наказанието, с оглед 
общо превантивния му ефект?
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2. Кога установената по надлежния ред концентрация на алкохол на 
извършител на престъпление по чл. 343 НК следва да се отчита при 
определяне степента на обществена опасност на деянието и дееца и а/ 
обуславя невъзможност за приложение на разпоредбата на чл. 66 НК; б/ 
има значение за приложението на чл. 93, т. 8 НК?

3. Подлежат ли на възстановяване или обезпечаване несъставомерните 
имуществени вреди от престъпление по чл. 343 НК, за да се приложат 
диференцираните процедури по Глава двадесет и осма от НПК и Глава 
двадесет и девета от НПК?

4. Налице ли е съпричиняване на вредоносния резултат /смърт или 
телесна повреда/ по чл. 343 НК от страна на пешеходец при пресичане на 
платното за движение в случаите, когато водач на моторно превозно 
средство е нарушил правилата относно скоростта за движение от Закона за 
движение по пътищата и следва ли това обстоятелство да обуславя 
налагането на по-леко наказание на дееца -  водач на моторното превозно 
средство?

5. Да констатира наличието на неправилна съдебна практика по 
въпроса за излагане на мотиви в съдебните актове за точния вид на 
непредпазливата форма на вината при осъществяване на престъпленията 
по чл. 343 и чл. 343аНК, като укаже на съдилищата как да бъде отстранена 
тя.

6. Абсолютно ли е правото на пешеходеца при пресичане на пътното 
платно в зависимост от мястото на пресичането му:

а/ на специално очертана за целта пешеходна пътека;
б/ на регулирано със светофарна уредба място;
в/ на място, което е продължение на тротоара или бордюра;
г/ на нерегламентирано за тази цел място?
7. В случай че правото на пешеходеца в някоя или във всички 

хипотези не е абсолютно, с кои фактори трябва да се съобразява той при 
предприемане на пресичане на пътното платно?

8. Компетентен ли е съдът да даде правилната квалификация на 
нарушението, запълващо бланкетната правна норма на чл. 343 НК, ако в 
обстоятелствената част на обвинителния акт са описани фактическите 
обстоятелства по извършването му?

Становището на съдиите от Наказателно отделение на СГС е 
изпратено на ВКС ведно с изразеното в писмен вид особено мнение от 
съдиите Евелина Папазян и Милен Михайлов;

-тълкувателно дело №  1/2016 г. по описа на ОСНК на ВКС, в чийто 
предмет на разглеждане е включен следният въпрос: Осъществява ли се от 
субективна страна съставът на престъплението по чл. 343в, ал. 2 НК в 
случаите, когато наказателното постановление за санкциониране на дееца 
по административен ред за управление на моторно превозно средство без
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съответно свидетелство за управление е връчено по реда на чл. 58, ал. 2 
ЗАНН?

4. Информация за дейността на Комисията по 
трудоустрояване на магистратите и съдебните служители в СГС

През 2016 г. Комисията по трудоустрояване към Софийски градски 
съд е заседавала 5 пъти, а именно - на 27.01.2016 г., на 17.03.2016 г., на
08.06.2016 г., на 05.10.2016 г. и на 01.11.2016 г. Във връзка с решение, 
взето на проведеното на 27.01.2016 г. заседание на Комисията по 
трудоустрояване, и по предложение на същата, със заповед на 
административния ръководител на съда № 294 от 29.01.2016 г. са 
определени подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване 
на лицата с намалена работоспособност в Софийски градски съд за 2016 г.

След преценка на постъпилите документи и законосъобразността на 
депозираните искания по предложение на Комисията, със заповеди на 
председателя на СГС за изследвания период са трудоустроени трима 
магистрати, петима съдебни деловодители, двама съдебни секретари, един 
съдебен помощник, един призовкар, един служител на длъжност 
„статистик“ и един съдебен служител на длъжност „завеждащ служба“ .

5. Дейност на Комисията по професионална етика на съдиите 
при СГС

Дейността на избраната на проведеното на 29.03.2016 г. Общо 
събрание на съдиите от СГС Комисия по професионална етика в състав: 
председател: съдия Валентин Бойкинов, редовни членове: съдия
Костадинка Костадинова и съдия Петър Любомиров Сантиров и резервни 
членове: съдия Мария Райкинска, съдия Николай Николов и съдия 
Кристина Филипова, се характеризира с висока натовареност.

Разгледаните от предходния състав на Комисията (с председател 
съдия Таня Орешарова и членове: съдия Хайгухи Бодикян, съдия Валентин 
Бойкинов и съдия Андрей Ангелов) и довършени от настоящия състав 
преписки, образувани по сигнали срещу съдии от СРС, са общо 7 на брой. 
Комисията е разгледала на свое заседание и преписка, образувана срещу 
съдията от СГС Веселина Ставрева, която предвид спецификата е 
препратена по компетентност на САС.

Настоящият състав на Комисията е разгледал още 17 сигнала, 
постъпили срещу действия на съдии от СРС, а именно: съдиите 
Александър Ангелов, Весела Дончева, Росица Иванова-Стойчева, Борис 
Динев, Цветелина Кържева, Силвия Цепова, Илияна Станкова, Полина 
Величкова, Ваня Горанова, Станимир Миров, Николай Мерджанов, Стою 
Сгуров и Феня Стоянова. По отношение на 12 от тях са изготвени 
становища. В един от случаите сигналът е препратен по компетентност на

1000 София. буя. "Витоша” № 2, тел. централа: /02/ 9219 88: факс /02/ 981 37 40:

e-mail: adm.sgs@scc.bg
23

mailto:adm.sgs@scc.bg


САС, а в останалите жалбите са оставени без разглеждане с мотиви, 
съобразно конкретния предмет на сигнала-искане.

На свои заседания Комисията е разгледала и 5 сигнала срещу 
определения и разпореждания, постановени от съдии на СГС, като по 
отношение на четири от тях, съгласно чл. 10, ал. 1 от Правилата за 
формирането, организацията и дейността на Комисията по професионална 
етика в органите на съдебната власт, същите са изпратени по 
компетентност на САС. Един сигнал е оставен без разглеждане с оглед 
преценката, че наведените оплаквания касаят правилността на 
постановения съдебен акт, чиято проверка се осъществява по предвидения 
инстанционен съдебен контрол.

Във връзка с открити процедури по атестиране на магистрати 
Етичната комисия е изготвила общо 11 становища, 7 от които за съдии от 
СГС и 4 за магистрати от СРС. Отделно от това във връзка с участието на 
съдии в конкурси за повишаване в длъжност и преместване са изготвени 15 
становища.

6. Участие на магистрати от СГС в помощни атестационни 
комисии за провеждане на периодично астестиране на съдии от 
Софийски районен съд, в комисии за избор на случаен принцип на 
актове, постановени от кандидати в обявени от ВСС конкурси за 
повишаване в длъжност и преместване, и в работни групи за проверка 
организацията на дейност на съдиите от Наказателно отделение и от 
Гражданските отделения при Софийски районен съд за периода
01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.

6.1. Атестиране на съдии
Със заповеди на председателя на СГС са определени 14 помощни 

атестационни комисии с участието на магистрати от съда за атестирането 
на съдии от СРС. Единствено по отношение на трима съдии от 
първоинстанционния съд Цветанка Бенина, Калинка Илиева и Емилиан 
Лаков все още не е приключила процедурата по атестиране. Определените 
състави на помощните атестационни комисии за периодичното им 
атестиране са следните: за съдия Цветанка Бенина от СРС — съдия Жорж 
Гигов, съдия Татяна Димитрова и съдия Любомир Василев; за съдия 
Калинка Илиева - съдия Георги Иванов, съдия Златина Рубиева и съдия 
Здравка Иванова, а за съдия Емилиан Лаков от Гражданско отделение на 
СРС - съответно съдиите Розинела Янчева, Иванка Иванова, Нина 
Стойчева и Златка Чолева.

За атестирането на съдия Мила Лазарова от СРС е формирана 
помощна атестационна комисия в състав: съдия Руси Алексиев, съдия 
Петър Сантиров и съдия Емилия Колева.
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Помощна атестационна комисия в състав: съдия Карамфила Тодорова, 
съдия Христинка Колева и съдия Емилия Колева, е изготвила атестацията 
на съдия Петя Данаилова от Наказателно отделение на СРС.

Атестацията за работата на съдия Върбан Върбанов е изготвена от 
съдиите Величка Цанова, Костадинка Костадинова и Снежина Колева.

Оценка за периодичното атестиране на съдия Илиана Рашкова от 
Наказателно отделение на СРС е изготвена от съдиите Десислав 
Любомиров, Ралица Манолова и Ани Захариева.

В периодичното атестиране на съдия Димитър Куртов от СРС участие 
са взели съдиите Петър В.Сантиров, Петя Крънчева и Атанас Стоилов 
Атанасов.

Приключила е и процедурата по атестирането на съдия Емануела 
Куртева от Наказателно отделение на СРС, осъществена от Комисия в 
състав: съдия Емил Дечев, съдия Руси Алексиев и съдия Александра 
Йорданова.

Съдиите Петър Гунчев, Николай Младенов и Антон Урумов са 
изготвили атестацията на съдия Стоян Мадин от СРС.

Формираната помощна атестационна комисия в състав: съдия Андрей 
Ангелов, Атанас Н.Атанасов и Стефан Милев, е изготвила оценка за 
работата на съдия Доротея Кехайова от СРС в откритата процедура за 
периодичното й атестиране.

Приключила е процедурата по периодичното атестиране на съдия 
Елена Шипковенска от Гражданско отделение на СРС, в чиято помощна 
атестационна комисия са взели участие съдиите Росен Димитров, Петър 
Л.Сантиров и Мая Дамянова.

Комисията, изготвила оценката за дейността на Стефан 
Шекерджийски, в качеството му на съдия в Гражданско отделение на СРС, 
е в състав: съдия Велина Пейчинова, съдия Кристина Филипова и съдия 
Мария Вранеску.

През 2016 г. съдия София Икономова от Гражданско отделение на 
СРС е била атестирана от помощна атестационна комисия в състав: съдия 
Пепа Тонева, съдия Албена Александрова и съдия Петя Алексиева.

По предложение на председателя на СГС през 2016 г. повишени в по- 
горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ са съдиите: Зорница Хайдукова, 
Николай Енчев, Здравка Иванова, Любомир Василев, Росен Димитров, 
Росица Георгиева и Рени Коджабашева.

За съдиите Мария Вранеску, Елена Маврова, Даниела Марчева и 
Евгени Димитров са изготвени документи за периодично атестиране.

Изпращани са дела за атестиране на съдиите Красимира Медарова и 
Иван Иванов, както и документи във връзка с открита процедура за 
придобиване на статут на несменяемост на съдия Делян Дилков.
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6.2. Участие на магистрати в комисии за избор на случаен 
принцип на актове, постановени от кандидати в обявени от ВСС  
конкурси за повишаване в длъжност и преместване за заемане на 
свободни длъжности „съдия“ във ВКС, ВАС и окръжните съдилища

Във връзка с организацията на работа по приемане на молби от 
кандидати по обявени от ВСС конкурси за повишаване в длъжност и 
преместване чрез събеседване за заемане на свободни длъжности „съдия“ 
във ВКС, със заповед № 703 от 29.02.2016 г. на председателя на СГС за 
председател на Комисия за избор на случаен принцип на три акта, 
постановени от кандидатите, е определена съдия Костадинка Костадинова. 
Комисията е изтеглила актове и е окомплектовала документите на съдиите 
Рени Коджабашева, Таня Орешарова, Елена Андреева, Вера Чочкова, 
Десислав Любомиров, Ерик Василев и Геновева Димитрова.

В идентична комисия, по отношение на обявен конкурс за свободни 
длъжности за магистрати във ВАС, чийто състав е определен със заповед 
№ 1226 от 12.04.2016 г. на административния ръководител на съда, за 
председател е определен съдия Десислав Любомиров. Документи за 
конкурса са подали съдия Димана Йосифова и съдия Елена Андреева.

На основание заповед № 2786 от 25.07.2016 г. на председателя на СГС 
в Комисиите за подали заявление съдии от Гражданско отделение -  
първоинстанционни състави, Гражданско отделение -  въззивни състави и 
Търговско отделение на СГС за участие в обявения конкурс за заемане на 
свободни длъжности за съдия в окръжните съдилища е включена съдия 
Велина Пейчинова. Участие в обявения конкурс са взели съдиите 
Владимир Вълков, Елена Радева, Петър Теодосиев, Валерия Братоева, 
Атанас Маджев, Диляна Господинова, Милен Евтимов, Катя Хасъмска, 
Мариана Георгиева, Елена Андреева, Никола Чомпалов, Невена Чеуз, 
Стилияна Григорова, Десислава Зисова, Калина Анастасова, Теодора 
Нейчева и Маргарита Апостолова.

6.3. Участие на магистрати от СГС в извършването на 
проверки на дейността на съдиите от СРС

Със заповеди № 3663 от 27.10.2015 г. и № 20 от 05.01.2016 г. на 
председателя на СГС е определена Комисия в състав: съдия Димитрина 
Ангелова и съдия Антон Урумов, и са формулирани конкретни задачи за 
изпълнение от същата за извършването на проверка на организацията на 
дейност на съдиите от Наказателно отделение при Софийски районен съд 
за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. Резултатите от проверката по 
образуването, насрочването и разглеждането на наказателните дела и 
спазването на съответните срокове за това; организацията по 
разпределението им на случаен принцип; причините за отлагането им и 
изготвянето на съдебните актове в законоустановения срок; публикуването 
на постановените актове на сайта на съда съгласно изискването на чл. 64
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ЗСВ, като се посочат причините при евентуално нередовно и 
несвоевременно публикуване на постановените съдебни актове и взетите 
мерки за тяхното отстраняване, са обективирани в доклад. Съдиите 
Ангелова и Урумов са изготвили справка на делата, образувани преди 2012 
г., както и на спрените дела и са констатирали какви са предприетите от 
ръководството на СРС организационни мерки за тяхното приключване.

Със заповед № 4435 от 19.11.2015 г. на зам.-председателя на 
Софийски градски съд е определена Комисия, която да извърши проверка 
на дейността на съдиите от Гражданските отделения в СРС в състав: съдия 
Цвета Желязкова, която в последствие е заменена от съдия Валентин 
Бойкинов, съдия Елизабет Петрова и съдия Валерия Банкова. Със заповед 
№ 22 от 05.01.2016 г. на председателя на съда са формулирани задачите, 
които е следвало да изпълни Комисията, а именно: да извърши проверка 
по основните показатели за движението и решаването на гражданските 
дела; спазването на сроковете за насрочване и разглеждане на делата, 
причините за отлагането им и изготвяне на съдебните актове в 
законоустановения срок. Обект на проверка на Комисията е било и 
публикуването на постановените актове на сайта на съда съгласно 
изискването на чл. 64 ЗСВ, както и причините за допуснатото нередовно и 
несвоевременно публикуване на постановените съдебни актове и взетите 
мерки за тяхното отстраняване. Докладът на съдиите Бойкинов, Петрова и 
Банкова, обективирал резултатите от проверката, е изпратен на 
председателя на СРС.

7. Обобщени данни за правораздавателната дейност на СГС

В условията на висока натовареност, чието цифрово изражение при 1 
410 отработени човекомесеца съставлява 34.09% на база дела за 
разглеждане и 23.48% на база свършени дела, магистратите от СГС 
демонстрират висок професионализъм и стремеж към спазване на 
законоустановените срокове.

С оглед срочното произнасяне по постъпили молби и искания, 
подадени по дела, разпределени на отсъстващ съдия, със заповед № 137 от
14.01.2016 г. на председателя на СГС, е регламентиран редът, по който се 
подават молби за ползване на отпуск от магистратите извън съдебната 
ваканция и се извършва заместването на съдиите. Съгласно този регламент 
молбата за отпуск следва да е придружена от изразено писмено от съгласие 
от заместващия съдия и да е подадена в срок не по-кратък от 3 работни дни 
преди началото на ползването му.
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7.1. Постъпления на първоинстанционните и въззивни съдебни 
дела и разпределението им по отделения.

Съпоставяне на постъпилия брой дела с броя на съдиите по щ ат и 
обща натовареност на отделенията съгласно справка, изготвена от 
съдебните служители от отдел „Информационно обслужване и 
статистика“ - приложение №  1.

През 2016 г. в Софийски градски съд са постъпили и образувани общо 
5 815 наказателни дела или с 476 повече спрямо тези през 2015 г., чийто 
брой е възлизал на 5 339 дела. За 2014 г. броят на постъпилите и 
образувани дела в Наказателно отделение е бил 5 933 дела.

Постъпилите и образувани за същия период граждански дела са общо 
27 025 или с 917 повече от делата за 2015 г., които са били 26 108 броя. 
Общият брой на гражданските дела за 2014 г. е бил 26 790 дела.

•  Гражданските дела са разпределени, както следва:

1. Първа инстанция - общо 3 897 граждански дела.

За сравнение:
Общо за 2015 г. -  4 601 броя граждански дела;
Общо за 2014 г. -  4 302 броя граждански дела;

2. Частни граждански дела - общо 1 124 броя.

За сравнение:
Общо за 2015 г. -  1 157 броя частни граждански дела;
Общо за 2014 г. -  1 078 броя частни граждански дела.

3. Жалби за бавност - 61 броя.

За сравнение:
Общо за 2015 г. - 49 броя жалби за бавност;
Общо за 2014 г. - 32 броя жалби за бавност.

4. Въззивни граждански дела -  5 923 броя.
За сравнение:
Общо за 2015 г. -  5 292 броя въззивни граждански дела;
Общо за 2014 г. -  6 025 броя въззивни граждански дела.

5. Частни граждански дела-втора инстанция - 5 501 броя.
За сравнение:
Общо за 2015 г. - 5 776 броя;
Общо за 2014 г. - 6 630 броя.
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6. Търговски дела -  9 590 броя.
За сравнение:
Общо за 2015 г. - 8 356 броя търговски дела;
Общо за 2014 г. - 7 860 броя търговски дела;

7. Нови фирмени дела - 929 броя.
За сравнение:
Общо за 2015 г. - 877 броя нови фирмени дела;
Общо за 2014 г. - 855 броя нови фирмени дела.

•  Наказателните дела са разпределени, както следва:

1. Първа инстанция наказателни дела -  3 081 броя.

За сравнение:
Общо за 2015 г. -  2 737 броя наказателни дела;
Общо за 2014 г. -  3 099 броя наказателни дела.

2. Втора инстанция наказателни дела -  2 734 броя.

За сравнение:
Общо за 2015 г. -  2 602 броя наказателни дела втора инстанция;
Общо за 2014 г. -  2 719 броя наказателни дела втора инстанция.

•  Общият брой на постъпилите през 2016 г. в Софийски градски 
съд дела е 32 840.

За сравнение:
Общо за 2015 г. са постъпили 31 447 броя.
Общо за 2014 г. са постъпили 32 723 броя.
Спрямо общия брой на постъпилите през 2016 г. дела -  32 840 и броя

на магистратите по щат в СГС средно месечното постъпление на дела за
съдия е 23.29 броя.

Общият брой на разгледаните дела от най-големия окръжен съд в 
страната (включващ новопостъпилите и несвършените от 2015 г. дела) е 48 
060, като действителната месечна натовареност на база дела за 
разглеждане е 34.09 броя дела.

За изследвания период свършените дела от съдиите от всички 
отделения на СГС са общо 33 113 броя, като действителната месечна 
натовареност на база свършени дела е 23.48 броя дела.

За сравнение:
През 2015 г. общият брой на постъпилите дела е 31 447, а средно 

месечното постъпление на дела за съдия -  16.28 броя дела. Делата за

1000 София. буя. ’’Витоша” № 2, тел. централа; /02/ 9219 88; факс /02/ 981 37 40;

e-mail; adm.sgs@scc.bg
29

mailto:adm.sgs@scc.bg


разглеждане са 47 616, като действителната месечна натовареност на база 
дела за разглеждане е 24.65 броя дела. Данните сочат, че свършените дела 
за 2015 г. са съответно 31 528 броя, а действителната месечна натовареност 
на база свършени дела е 16.32 броя дела.

През 2014 г. в СГС са постъпили 32 723 броя дела, а средно месечното 
постъпление на дела за съдия е 26.89 броя дела. Разгледаните от 
магистратите новопостъпили и несвършени от предходен период дела са 
49 041, съответно действителната месечна натовареност на база дела за 
разглеждане е 26.89 броя дела. Свършените дела за 2014 г. са 32 869 броя, а 
действителната месечна натовареност на база свършени дела -  18.02 броя 
дела.

Както вече бе посочено през 2016 г. магистратите от СГС са 
разгледали общо 48 060 дела, от които 15 220 останали несвършени от 
2015 г. и 32 840 новопостъпили дела. Статистическите справки сочат, че от 
общия брой дела за разглеждане свършените дела са 33 113 броя, от които 
в срок до три месеца 20 212 или 61% от свършените от всички отделения 
на СГС дела.

От общия брой на свършените граждански дела (в т.ч. търговски и 
фирмени дела), който възлиза на 27 213, делът на свършените дела в срок 
до три месеца е 15 536 броя или 57%.

В Наказателно отделение броят на свършените дела за изследвания 
период е 5 900, от които свършени в рамките на три месеца са 4 676 или 
79%.

За сравнение:
За 2015 г. общият брой на разгледаните дела е 47 616 (в т.ч. 

останалите несвършени дела от 2014 г. — 16 169 дела и постъпилите през 
2015 г. 31 447 броя дела), от които са свършени 31 528 дела. Свършените 
дела в срок до три месеца са 19 242 дела или 61% от делата.

За 2014 г. съдиите от СГС са разгледали 49 041 дела (в т.ч. останалите 
несвършени от 2013 г. 16 318 дела и новопостълите през 2014 г. -  32 723 
дела), от които свършени 32 869 дела. Свършените дела в срок до три 
месеца са 20 004 дела или 61% от делата.

Рекапитулацията за 2016 г. показва, че броят на свършените от общо 
разгледаните 48 060 дела възлиза на 33 113. По 28 877 от тях са 
постановени решения, а прекратените дела са 4 236. Общият брой на 
несвършените дела е 14 947. Процентното съотношение между решените и 
свършените дела е 87%. Делът на свършените от общо разгледаните дела е 
68.89%, а този на несвършените възлиза на 31.1%.

За сравнение:
През 2015 г. общият брой на разгледаните дела е 47 616 дела. 

Свършените дела са 31 528, от които по 27 726 дела са постановени 
решения, а 3 802 са прекратени. Общият брой на несвършените дела
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възлиза на 16 088. Решените спрямо свършените дела са 88%. Свършените 
дела съставляват 66% от делата за разглеждане, а несвършените 34%.

През 2014 г. броят на делата за разглеждане са 49 041 броя. 
Свършените дела са 32 869, от които 28 617 решени и 4 252 прекратени 
дела. Броят на несвършените дела е 16 172. Решените спрямо свършените 
дела са 87%. Свършените дела съставляват 67% от делата за разглеждане, а 
несвършените такива 33%.

През 2016 г. делът на свършените дела спрямо делата за разглеждане 
от съдиите от Наказателно отделение възлиза на 87%. За магистратите от 
от Гражданско отделение - брачни състави той е 79%, за Търговско 
отделение -  77.24%, Гражданско отделение - въззивни състави -  69%, за 
Фирмено отделение -  56%, а за Гражданско отделение -
първоинстанционни състави -  46% .

За сравнение:
През 2015 г. процентното съотношение на свършените дела спрямо 

разгледаните от Наказателно отделение възлиза на 85%, следван от 
Гражданско отделение -  брачни състави 77%, Търговско отделение -  74%, 
Гражданско отделение -  въззивни състави -  67%. Най-неблагоприятно е то 
по отношение на Гражданско отделение -  първоинстанционни състави -  
44% .

През 2014 г. процентът на свършените дела спрямо делата за 
разглеждане от Наказателно отделение е 86%, следван от Търговско 
отделение - 75.2%, Гражданско отделение -  брачни състави -  72%, 
Административно отделение -  70%, Гражданско отделение -  въззивни 
състави - 63% и Гражданско отделение -  първоинстанционни състави -  
48%.

Разпределение на делата по отделения, както следва:
•  Съдиите от Гражданско отделение -  първоинстанционни състави са 

разгледали общо 10 560 дела (граждански дела I инстанция -  8 816, в т.ч. 5 
секретни граждански дела, 1 секретна частна жалба, обезпечения -  97 броя 
и 1 646 частни жалби), от които свършените дела са 4 871 дела. Броят на 
несвършените дела възлиза на 5 689;

•  Съдиите от Гражданско отделение -  брачни състави са разгледали 
общо 1 775 дела (граждански дела I инстанция -711, обезпечения -  134, в 
т.ч. секретни обезпечения — 3, въззивни дела - 534 и 396 частни жалби), от 
които свършените дела са 1 414 дела, а несвършените дела съответно са 
361;

•  Съдиите от Гражданско отделение — въззивни състави са разгледали 
общо 13 296 дела (въззивни дела -  9 481, в т.ч. 1 секретно въззивно дело, 
обезпечения -  888, в т.ч. 22 броя секретни обезпечения, частни жалби -  2 
927 броя), от които свършените дела са 9 161. Броят на несвършените дела 
възлиза на 4 135;
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•  Съдиите от Търговско отделение са разгледали общо 14 083 дела 
(търговски дела -  12 579, обезпечения -  5, в т.ч. 1 секретно обезпечение, и 
частни жалби -  1 499), от които свършените дела са 10 878 дела. Броят на 
несвършените дела е 3 205. Разгледаните фирмени дела са 1 563 броя, от 
които свършените са 889. Несвършените дела са 674 на брой.

•  Съдиите от Наказателно отделение са разгледали общо 6 783 дела 
(наказателни дела I инстанция -  3 410 и наказателни дела II инстанция -  
3 373). От тях свършените дела са 5 900, а несвършените 883.

7.2. Информация за организацията на работа и 
правораздавателната дейност на магистратите от Гражданско 
отделение -  въззивни състави

Към 31.12.2016 г. в Гражданско отделение -  въззивни състави 
правораздават 13 въззивни съдебни състава. Със заповед № 2645 от
15.07.2016 г. на председателя на СГС е закрит Ш-Г въззивен състав, като 
промяната е мотивирана от необходимостта за осигуряване на равномерна 
натовареност на съдиите от Търговско отделение, Гражданско отделение -  
първоинстанционни състави и Гражданско отделение -  въззивни състави, 
както и от необходимостта от попълване на състави без титуляри в 
Търговско отделение и Гражданско отделение -  въззивни състави. Въз 
основа на горепосочената заповед е осъществено преместване на 
магистрати от един в друг състав в самото отделение. Съдия Галина 
Ташева е определена за председател на IV-А въззивен състав, съдия Пепа 
Тонева - за член-съдия на II-B въззивен състав, съдия Олга Кадънкова - за 
член-съдия на П-Г въззивен състав, а съдия Златка Чолева - за председател 
на IV-B въззивен състав. На базата на същата заповед трима съдии от 
отделението са определени за председатели на съдебни състави в други 
отделения. Съдия Любомир Василев е определен за председател на 
новооткрития 1-22 състав в Гражданско отделение -  първоинстанционни 
състави, съдия Анна Ненова -  за председател на VI-23 състав в Търговско 
отделение, а съдия Никола Чомпалов - за председател на VI-4 състав в 
Търговско отделение.

Възникналият през 2015 г. проблем с кадровата обезпеченост на 
отделението намери разрешение и благодарение на командироването в 
СГС от Окръжен съд -  Смолян на младши съдия Веселина Димчева, от 
Окръжен съд -  Сливен на младши съдия Сава Шишенков и на младши 
съдия Калина Филипова от Окръжен съд -  Плевен.

Във връзка с встъпването в длъжност „съдия“ в САС на Зорница 
Хайдукова и заповед № А-431 от 17.05.2016 г. на и.ф. ръководител - 
председател на САС, с която е прекратено командироването на съдия 
Светлин Михайлов в САС, същият е определен за председател на II-B 
въззивен състав.
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Трима съдии от отделението - Елена Маврова -  член-съдия на Н-Б 
въззивен състав, Диляна Господинова -  член-съдия на П-Д въззивен състав 
и съдия Атанас Маджев -  член съдия на IV-B въззивен състав са 
преместени съответно в Гражданско отделение - първоинстанционни и 
брачни състави и в Търговско отделение.

С оглед изменението на чл. 83, ал. 2 ЗСВ, обнародвано в ДВ, бр. 62 от
09.08.2016 г., председателят на съда и ръководителят на Гражданско 
отделение -  въззивни състави бяха изправени пред още едно 
предизвикателство, свързано с необходимостта от формиране на законни 
състави при произнасянето по въззивни и частни граждански дела. Това 
обстоятелство наложи издаването на заповеди на председателя на СГС, с 
които член-съдията на IV-Б въззивен състав - съдия Мариана Георгиева 
(командирована към онзи момент в СГС) е определена за председател на 
овакантения VI-10 състав в Търговско отделение, а съдия Божана 
Желязкова -  председател на 1-9 състав в Гражданско отделение -  
първоинстанционни и брачни състави е определена за председател на IV-Б 
въззивен състав.

В качеството си на член-съдии на въззивните състави, в своето 
професионално развитие младши съдиите се доверяват на опита и 
професионализма на съдиите Петър Л.Сантиров, Станимира Иванова, Таня 
Орешарова, Иванка Иванова, Анна Ненова и Хрипсиме Мъгърдичян, 
определени със заповед № 2888 от 28.07.2016 г. на председателя на СГС за 
съдии-наставници.

Съобразявайки особеността, че постъпващите в служба „Регистратура 
за класифицирана информация“ документи с ниво на класификация, 
поставено от създателя на документа, се отделят от явните материали и се 
водят на отделна деловодна отчетност, изискваща водене на 
регистрационен номер на входящи документи, различна от следващата се в 
служба „Обща регистратура“, което води до образуването на дела, чиято 
номерация следва номерацията за секретните дела, със заповед № 840 от
14.03.2016 г. на председателя на СГС в Централизираната система за 
разпределение на дела са създадени две нови групи дела „Секретни дела -  
граждански въззивни“ и „Секретни дела -  граждански частни жалби“, по 
които са включени всички съдии от отделението.

При наличието на отсъстващ член-съдия на въззивен състав от 
ръководителя на отделението се изготвя график за заместване в закрити 
заседания, а за открити заседания определянето на съдия, който да 
замества, се извършва чрез системата LAWCHOICE, като се съобразява 
графика на откритите съдебни заседания на съдиите, както и факта на 
осъществените до момента, в рамките на годината, замествания в открити 
съдебни заседания поради отсъствие на съдия.

От председателя на СГС и от ръководителя на Гражданско отделение 
-  въззивни състави се осъществява периодичен контрол за неизписани
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съдебни актове и своевременно насрочване на съдебни заседания чрез 
изискване на справки от отдел „Информационно обслужване и статистика“ 
и служба „Съдебно деловодство -  Гражданско отделение -  въззивни 
състави“ . На съдиите, допуснали просрочие в изготвянето на решения, се 
определят срокове за произнасяне/изготвяне на съдебните актове. В тази 
връзка е и решение на ВСС, с което на основание чл. 308, ал. 1, т. 1 ЗСВ на 
съдия Рени Коджабашева е наложено наказание „забележка“, което все 
още не е влязло в сила.

От ръководството на съда се осъществява ежемесечен контрол и по 
отношение присъединяването на крайните съдебни актове от съдиите, като 
в случаите на допуснати пропуски се дават указания в 3-дневен срок от 
връчването на заповедта, неприсъединените решения да бъдат качени в 
деловодната система, съобразно утвърдените Правила за обявяване на 
постановените от СГС съдебни актове и въвеждането им в САС „Съдебно 
деловодство“ .

През 2016 г. в Гражданско отделение -  въззивни състави са постъпили 
общо 8 914 дела, от които 5 405 въззивни граждански дела, 888 обезпечения, 
а разпределените частни граждански дела (частни жалби) на магистратите 
от отделението са 2 621. При съобразяване на броя на несвършените от 
предходни години въззивни граждански дела, частни граждански дела и 
дела за обезпечение на бъдещ иск, общият брой дела за разглеждане от 
съдиите в Гражданско отделение -  въззивни състави е 13 296, от които 9 481 
въззивни граждански дела, 2 927 частни граждански дела (частни жалби) и 
888 частни граждански дела, образувани по молби за обезпечение на бъдещ 
иск.

Свършените въззивни граждански дела през 2016 г. от съдиите в 
Гражданско отделение -  въззивни състави са общо 9 161, от които 5 735 
въззивни дела, 2 538 частни граждански дела и 888 частни граждански 
дела, образувани по молби за обезпечение на бъдещ иск. Броят на 
несвършените дела възлиза на 4 135.

Средното месечното постъпление за 2016 г. на съдия от Гражданско 
отделение — въззивни състави е 20 броя дела. Действителната месечна 
натовареност на база свършени дела е 21 броя дела, а на база дела за 
разглеждане съответно 29.9 броя дела.

На инстанционен контрол през 2016 г. са подложени общо 7 274 
решения, определения и разпореждания (26.72% от всички свършени 
първоинстанционни граждански, въззивни граждански, търговски и 
фирмени дела), постановени от съдиите в Гражданско отделение -  
първоинстанционни състави, Гражданско отделение -  въззивни състави и 
Търговско отделение.

Потвърдените решения, постановени от съдиите от Гражданско 
отделение -  въззивни състави, са 158 (19.22% от общия брой върнати от 
по-горна инстанция обжалвани решения на въззивните съдии -  822 броя).
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Потвърдените определения са съответно 317 (69.2% от общо обжалваните, 
върнати от по-горна инстанция определения, чийто брой е 458).

Изцяло отменените/обезсилени решения са 126 (15.3% от общия брой 
върнати от по-горна инстанция обжалвани решения на въззивните съдии -  
822 броя).

Изцяло отменените определения са 111 броя (24.23% от общо 
обжалваните, върнати от по-горна инстанция определения, чийто брой е 
458).

Частично са отменени 58 решения (7%) и 10 определения (2.18%).
Недопуснатите до касационно обжалване решения са 480 (58.4%) и 20 

определения (4.3%).

7.3. Информация за организацията на работа и 
правораздавателната дейност на магистратите от Търговско 
отделение

Към 31.12.2016 г. в Търговско отделение правораздават 23 съдебни 
състава, като основен проблем в дейността на отделението през 2016 г. е 
обезпечаването на съдебните състави с магистрати, което е наложило 
заместване по разглеждане на делата на съставите без титуляр и 
допълнително натоварване на съдиите.

Причините за проблема са комплексни, а и именно - в един случай 
продължителното отсъствие на съдията Цвета Желязкова -  председател на 
VI-1 състав, която е ползвала, считано от 15.02.2016 г. продължителен 
отпуск за временна неработоспособност, след което й е разрешен отпуск за 
бременност и раждане и отглеждане на малко дете до края на 2016 г., 
внезапната смърт на съдия Цветан Ценов, повишаването на съдиите 
Анжелина Христова, Десислава Добрева и Иво Дачев на длъжност „съдия“ 
в САС в резултат на спечелен конкурс и напускането на системата от 
съдия Станислава Казакова.

За обезпечаване на съдебните състави с магистрати са предприети 
възможните мерки чрез командироване и вътрешно разпределение на 
магистратите между отделенията.

По тези причини със заповед № 626 от 23.02.2016 г. за председател на 
VI-5 състав след смъртта на съдията Цветан Ценов е определена съдия 
Мария Райкинска, която до този момент е работила като съдия в 
Гражданско отделение — първоинстанционни състави.

Със заповед № К-542 от 22.06.2016 г. на и.ф. адм.ръководител -  
председател на САС за командироването в СГС на съдия Румяна Спасова- 
Кежова, и на основание заповед № 2314 от 01.07.2016 г. на председателя на 
СГС, същата е определена за титуляр на VI-1 състав.

Със заповед № 1721 от 19.05.2016 г. член-съдията на IV-B въззивен 
състав Атанас Маджев е определен за председател на VI-2 състав, на 
мястото на съдия Анжелина Христова. На основание заповед № 1772 от
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20.05.2016 г. на председателя на съда от Гражданско отделение -  въззивни 
състави в Търговското отделение е преместена съдия Диляна Господинова, 
която е определена за председател на VI-17 състав, на мястото на съдия 
Десислава Добрева, а със заповед № 2645 от 15.07.2016 г. овакантеният от 
съдия Иво Дачев VI-4 състав е възложен на съдия Никола Чомпалов, който 
до този момент също е изпълнявал задълженията си в Гражданско 
отделение -  въззивни състави.

Във връзка с освобождаването от длъжност „съдия“ на Станислава 
Казакова за председател на VI-10 състав, със заповед № 3748 от 29.09.2016 
г., е определена съдия Мариана Георгиева, която до момента е била член- 
съдия на IV-Б въззивен състав.

През 2016 г. е определен титуляр и са възобновени постъпленията на 
спрения в края на 2014 г. VI-23 състав, за чийто председател, със заповед 
№ 2645 от 15.07.2016 г., е определена съдия Анна Ненова, която до този 
момент е работила като член-съдия в Гражданско отделение -  въззивни 
състави. Други нови състави не са разкривани в отделението поради 
невъзможността за обезпечаването им със съдии.

Сериозен проблем в работата на съдиите от отделението при 
произнасянето по частни граждански дела възникна с приемането на 
изменението на чл. 83, ал. 2 ЗСВ. Необходимостта от формиране на законни 
състави е наложила изменение на заповедта, с която през 2015 г. бяха 
определени нови състави за произнасяне по частни жалби в Търговско 
отделение, поради обстоятелството, че през 2016 г. съдиите Румяна 
Спасова-Кежова, Атанас Маджев, Никола Чомпалов, Владимир Вълков, 
Петър Теодосиев, Валерия Братоева и Диляна Господинова са били 
командировани в Търговско отделение за част или за цялата календарна 
година.

По отношение на разпределение на делата в Търговско отделение не 
са създавани нови групи за разпределение, а единствено предвид 
спецификата на регистрация на молбите и исканията до съда с ниво на 
класификация в служба „Регистратура за класифицирана информация“, в 
резултат на която се образуват дела, чиято номерация следва номерацията 
за секретните дела, със заповед № 715 от 01.03.2016 г. на председателя на 
СГС в Централизираната система за разпределение на дела е създадена 
нова група дела „Секретни дела -  търговски“, в която са включени всички 
съдии от Търговско отделение.

През 2016 г. в Търговско отделение са постъпили за разглеждане 9 590 
търговски дела, 872 фирмени дела за нови регистрации на юридически 
лица с нестопанска цел, адвокатски дружества, политически партии и 
вероизповедание, както и 1 488 бр. заявления за промени по вече 
образувани фирмени дела.

През 2016 г. на съдиите в Търговско отделение са разпределени 1 499 
бр. частни жалби, както и по дежурство 5 бр. обезпечения на бъдещ иск.
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Постъпленията на нови дела за отчетния период, в сравнение с 
предходната 2015 г., са се увеличили по отношение на търговските (8 356 
бр. през 2015 г.) и частните граждански дела (1 371 бр. през 2015 г.) и са 
намалени незначително по отношение на фирмените дела и заявленията за 
промени (877 бр. нови фирмени дела и 1 508 заявление за промени през
2015 г.).

Съответно при съобразяване на несвършените от предходни години 
търговски дела, фирмени дела за нови регистрации, частни граждански 
дела и дела за обезпечение на бъдещ иск, общият брой дела за разглеждане 
от съдиите в Търговско отделение през 2016 г. е 14 955 дела, от които 12 
579 търговски дела, 872 фирмени дела за нови регистрации и 1 504 частни 
граждански дела.

Свършените дела през 2016 г. от съдиите в Търговско отделение са 
общо 10 878, от които 9 637 търговски дела, 1 236 частни граждански дела 
и 5 обезпечения. Броят на несвършените търговски дела към края на 
периода възлиза на 2 932.

По отношение на търговските дела с акт по същество са приключени 8 
698 дела, докато прекратените дела са 949 броя.

Средно месечното постъпление на търговски дела на съдия от 
отделението е 47 броя дела. Действителната месечна натовареност на база 
свършени търговски дела е 48 броя дела, а на база дела за разглеждане 
съответно 61.77 броя дела. Отделно от това средно месечното постъпление 
на фирмени дела за съдия от Търговско отделение е 8 броя дела. 
Действителната месечна натовареност на база свършени фирмени дела е 
9.45, а по отношение на фирмените дела за разглеждане -  11 броя дела.

На инстанционен контрол през 2016 г. са подложени общо 7 274 
решения, определения и разпореждания (26.72% от всички свършени 
първоинстанционни граждански, въззивни граждански, търговски и 
фирмени дела), постановени от съдиите в Гражданско отделение -  
първоинстанционни състави, Гражданско отделение -  въззивни състави и 
Търговско отделение.

Потвърдените решения по търговски дела през 2016 г. са 371 бр., 
което е 59% от общия брой на върнатите след инстанционен контрол общо 
626 съдебни решения, като изцяло отменени поради допуснати нарушения 
са 101 бр. решение (16%), а изменените поради нарушения решения са 124 
бр. или 20% от върнатите от горестоящите инстанции.

Потвърдените определения и разпореждания по търговски дела през
2016 г. са 505 бр., което е 61% от общия брой на върнатите след 
инстанционен контрол общо 826 определения/разпореждания, като изцяло 
отменени поради допуснати нарушения са 262 бр. решение (32%), а 
изменените поради нарушения решения са 42 бр. или 5% от върнатите от 
горестоящите инстанции.
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През 2016 г. са намалели значително постъпленията на дела по молби 
за откриване на производство по несъстоятелност, които са 296 бр. (при 
442 за 2015 г.), съответно са намалели и постъпленията на дела по искови 
молби по чл. 74 ТЗ (61 бр. за 2016 г. при 79 за 2015 г.) и по искови молби 
по чл. 29 ЗТР (30 бр. за 2016 г. при 50 бр. за 2015 г.), докато делата по 
жалби срещу отказите на Агенция по вписвания бележат увеличение (427 
бр. за 2016 г. при 409 бр. за 2015 г.).

Във връзка е делата за несъстоятелност през 2016 г. са постановени 77 
съдебни решения за откриване на производство по несъстоятелност на 
основание чл. 630, ал. 1 ТЗ и 119 съдебни решения по чл. 632 ТЗ.

И през 2016 г. най-значителен като общ брой са делата, образувани по 
молби за издаване на изпълнителен лист въз основа на арбитражни 
решения, съответно 6 925 бр. (при 5 736 за 2015 г.), които с оглед 
значителния си брой и установените кратки срокове разглеждане, 
създадоха сериозни проблеми с техническото обезпечаване на 
изпълнението и се отразяват и на натовареността. С оглед приетите 
законови изменения относно местната подсъдност на тези дела по 
инициатива на Омбудсмана и с участието на съдии от Софийска градски 
съд в работната група, подготвила измененията, се очаква постъпленията 
на този вид дела да се регулират.

През месец октомври 2016 г. всички служители от деловодството на 
Търговско отделение, помещавали се в 4 отделни помещения през 2015 г., 
бяха преместени в едно общо помещение на етаж сутерен, което значително 
улеснява организацията и контрола по изпълнение на деловодната дейност и 
облекчава обслужването на страните и техните представители.

Единствено безрезултатни се оказаха усилията на ръководството по 
отношение на съдия Елка Пенчева — председател на VI-19 състав, по 
отношение на която има образувано дисциплинарно производство пред 
ВСС, въз основа на няколко предложения, три от които са на председателя 
на Софийски градски съд. Срещу отказа й да изпълнява задълженията си 
на съдия са постъпили множество сигнали от граждани, юридически лица 
и техни представители, като въпреки дадените й указания за извършване 
на дължимите процесуални действия по делата, посочени в сигналите и 
въпреки предприетите мерки по спиране на постъпленията на нови дела 
въз основа на взето решение на Общото събрание на съдиите от Търговско 
отделение, бездействието на съдия Елка Пенчева продължи и през 2016 г. и 
се задълбочи до степен, равносилна на пълен отказ да правораздава, с 
произтичащите от това неблагоприятни последици за правата на страните 
по делата и уронване престижа на съдебната власт като цяло.
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7.4. Информация за организацията на работа и 
правораздавателната дейност на магистратите от Гражданско 
отделение -  първоинстанционни и брачни състави

В края на 2016 г. в Софийски градски съд правоздават 22 
първоинстанционни граждански състава, 6 първоинстанционни брачни и 2 
въззивни брачни състава. Гражданско отделение -  първоинстанционни и 
брачни състави е единственото отделение, в което е разкрит нов съдебен 
състав -1-22, за чийто председател, със заповед № 2645 от 15.07.2016 г., е 
определен съдия Любомир Василев.

Организационни мерки са предприети по отношение попълването на 
съдебните състави без титуляр. Така например -  след встъпването в 
длъжност „съдия“ в САС на съдия Александър Желязков, със заповед № 
1585 от 11.05.2016 г. на председателя на СГС, за титуляр на състава е 
определена съдия Елена Маврова, която дотогава е изпълнявала 
функционалните си задължения като член-съдия на Н-Б въззивен състав.

След наложилото се продължително заместване по график на съдии от 
отделението в останалия без титуляр 1-4 състав и във връзка с 
командироването на съдия Калина Анастасова от СРС в СГС, на основание 
заповед № 755 от 08.03.2016 г. на председателя на СГС, същата е 
определена за председател на състава.

С встъпването в длъжност „съдия“ в СГС на Валентина Ангелова след 
спечелен конкурс за повишаване в длъжност и преместване, на основание 
заповед № 902 от 21.03.2016 г. на председателя на СГС, е обезпечен още 
един състав в отделението -  1-20. Седем месеца по-късно, поради 
пенсиониране на съдия Росица Георгиева и предвид професионалния опит 
на съдия Ангелова като брачен съдия, същата е определена за председател 
на 6-ти първоинстанционен брачен състав и за член-съдия на Н-ри 
въззивен брачен състав.

На основание заповед № 4165 от 28.10.2016 г. на председателя на СГС 
1-20 състав е поет от командированата от СРС съдия Илиана Станкова.

От СРС в СГС е командирован съдия Светослав Василев, който е 
определен за председател на 1-9 състав на мястото на преместената в 
Гражданско отделение -  въззивни състави съдия Божана Желязкова.

В резултат на спечелен конкурс за първоначално назначаване в 
длъжност „съдия“ в СГС през 2016 г. към екипа на брачните съдии се 
присъединява Емилия Александрова. Със заповед № 2923 от 01.08.2016 г. 
на председателя на съда същата е определена за председател на 1-ви 
първоинстанционен брачен състав и за член-съдия на I-ви въззивен брачен 
състав.

След приключването на мандата й на инспектор в ИВСС, към съдиите 
в Гражданско отделение — брачни състави се присъединява и съдия Димана 
Йосифова, определена за председател на 5-ти първоинстанционен брачен
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състав и за член-съдия на I-ви въззивен брачен състав, на основание 
заповед № 845 от 14.03.2016 г. на административния ръководител на СГС.

Предвид обстоятелството, че съдия Катя Хасъмска и съдия Милен 
Евтимов — член-съдии на II-ри въззивен брачен състав, са командировани 
от СРС в Гражданско отделение -  първоинстанционни и брачни състави, и 
в изпълнение на разпоредбата на чл. 83, ал. 2 ЗСВ, е осъществено 
разместване между съдиите в самото отделение, като съдия Галя Митова е 
определена за член-съдия на II-ри въззивен брачен състав, а съдия Катя 
Хасъмска за член-съдия на I-ви въззивен брачен състав.

От изложеното е видно, че проблемът с кадровия дефицит стои на 
дневен ред и по отношение на Г ражданско отделение -  
първоинстанционни и брачни състави. За намирането на решение не само е 
търсено съдействие от ръководството на СРС, с оглед ефективно 
използване на института на командироването, но и са осъществени 
кадрови рокади между отделенията в границите на възможното.

Сериозно предизвикателство по отношение окомплектоването на 
въззивните брачни състави и съставите на първоинстанционните съдии за 
произнасяне по частни жалби е приетото изменение на чл. 83, ал. 2 ЗСВ. 
Това наложи и актуализирането на издадената през 2015 г. заповед на 
председателя, с която са определени съставите за произнасяне по частни 
граждански дела в Гражданско отделение -  първоинстанционни състави.

Предвид начина, по който се регистрират молбите и исканията до съда 
с ниво на класификация в служба „Регистратура за класифицирана 
информация“, в резултат на който се образуват дела, чиято номерация 
следва номерацията за секретните дела, считано от 01.03.2016 г. в 
Централизираната система за разпределение на дела е създадена нова 
група дела „Секретни дела -  граждански първоинстанционни“, в която са 
включени всички съдии от Гражданско отделение -  първоинстанционни 
състави.

В рамките на 2016 г. е осъществено преместване на деловодствата на 
първоинстанционните граждански състави и на брачните състави в 
помещения, разположени на етаж сутерен в Съдебната палата, с оглед 
осигуряване на по-добри условия на труд за съдебните служители. В 
резултат на преценка на натовареността на деловодителите в Гражданско 
отделение — първоинстанционни състави, с изключение само на един 
деловодител, всички останали деловодители вече работят на един състав.

Въпреки високата натовареност на магистратите от отделението 
болшинството от тях успяват да изпълняват качествено и срочно 
функционалните си задължения. Периодичен контрол върху ефективността 
на правораздаването се упражнява от председателя на съда и от зам.- 
председателя и ръководител на отделението чрез изготвянето на 
ежемесечни справки от деловодителите на съставите. В случаите на 
постъпили сигнали или жалби от страни, констатирано допуснато
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просрочие по отношение на насрочването на делата и изготвянето на 
съдебни актове по обявените за решаване дела, е възприета практиката да 
се изпращат писма до съдиите, с които им се определя кратък срок, в който 
те следва да извършат необходимите действия по насрочването или 
приключването на делата.

Ежемесечен контрол се упражнява и по отношение спазването на 
утвърдените Правила за обявяване на постановените от СГС съдебни 
актове и въвеждането им в САС „Съдебно деловодство“, като 
предприетите мерки са идентични с тези, спрямо съдиите от останалите 
отделения, които са изложени подробно по-горе.

През 2016 г. в Гражданско отделение -  първоинстанционни състави 
са постъпили общо 4 889 дела, от които 3 369 граждански дела, 1 423 
частни граждански дела и 97 обезпечения. При съобразяване на броя на 
несвършените от предходни години граждански дела, частни граждански 
дела и обезпечение, общият брой дела за разглеждане от съдиите в 
Гражданско отделение -  първоинстанционни състави е 10 560, от които 8 
816 граждански дела, 1 647 частни граждански дела (частни жалби) и 97 
обезпечения.

През отчетния период в Регистратура за класифицирана информация 
са постъпили общо 30 броя граждански дела.

Свършените дела през 2016 г. от съдиите в Гражданско отделение -  
първоинстанционни състави са общо 4 871, от които 3 439 граждански 
дела, 1 335 частни граждански дела и 97 обезпечения. Броят на 
несвършените дела възлиза на 5 689.

Средно месечното постъпление на дела за 2016 г. на съдия от 
Гражданско отделение -  първоинстанционни състави е 22.5 броя. 
Действителната месечна натовареност на база свършени дела е 22.4 броя 
дела, а на база дела за разглеждане съответно 48.7 броя дела.

През отчетния период в Гражданско отделение -  брачни състави са 
постъпили общо 1 544 дела, от които 528 граждански дела I инстанция, 518 
въззивни граждански дела, 364 частни граждански дела и 134 обезпечения. 
При съобразяване на броя на несвършените от предходни години 
граждански дела I инстанция, въззивни граждански дела, частни 
граждански дела и обезпечения, общият брой дела за разглеждане от 
съдиите в Гражданско отделение -  първоинстанционни състави е 1 775, от 
които 711 граждански дела I инстанция, 534 въззивни дела, 396 частни 
граждански дела и 134 обезпечения.

Свършените дела през 2016 г. от съдиите в Гражданско отделение — 
брачни състави са общо 1414, разпределени, както следва: 509 граждански 
дела I инстанция, 401 въззивни граждански дела, 370 частни граждански 
дела и 134 обезпечения. Броят на несвършените дела възлиза на 361.
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Средно месечното постъпление на дела за 2016 г. на брачен съдия е 34 
броя. Действителната месечна натовареност на база свършени дела е 31 
броя дела, а на база дела за разглеждане съответно 39 броя дела.

На инстанционен контрол през 2016 г. са подложени общо 7 274 
решения, определения и разпореждания (26.72% от всички свършени 
първоинстанционни граждански, въззивни граждански, търговски и 
фирмени дела), постановени от съдиите в Гражданско отделение -  
първоинстанционни състави, Гражданско отделение -  въззивни състави и 
Търговско отделение.

Потвърдените решения, постановени от съдиите от Гражданско 
отделение -  първоинстанционни състави, са 523 (45.5% от общия брой 
върнати от по-горна инстанция обжалвани решения на 
първоинстанционните граждански съдии -  1 148 броя). Потвърдените 
определения са съответно 317 (51.12% от общо обжалваните, върнати от 
по-горна инстанция определения, чийто брой е 620).

Изцяло отменените/обезсилени решения са 155 (13.5% от общия брой 
върнати от по-горна инстанция обжалвани решения на 
първоинстанционните съдии -  1 148 броя).

Изцяло отменените определения са 240 броя (38.7% от общо 
обжалваните, върнати от по-горна инстанция определения, чийто брой е 
620).

Частично отменени са 455 решения (39.63%) и 42 определения (6.7%).
Недопуснатите до касационно обжалване решения са 15 (1.3%) и 21 

определения (3.38%).
Потвърдените първоинстанционни и второинстанционни решения, 

постановени от брачните съдии в СГС, са 14 (45.16% от общия брой 
върнати от по-горна инстанция обжалвани решения на брачните съдии -  31 
броя). Потвърдените определения са съответно 33 (57.89% от общо 
обжалваните, върнати от по-горна инстанция определения, чийто брой е 
57).

Изцяло отменените/обезсилени първоинстанционни и
второинстанционни решения на брачните съдии са 7 (22.5% от общия брой 
върнати от по-горна инстанция обжалвани решения на въззивните съдии -  
31 броя).

Изцяло отменените определения са 16 броя (28% от общо 
обжалваните, върнати от по-горна инстанция определения, чийто брой е 
57).

Частично отменени са 1 решение (3.22%) и 1 определение (1.7%).
Недопуснатите до касационно обжалване първоинстанционни и 

второинстанционни решения на брачните съдии са 9 (29%) и 7 
определения (12.3%).
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7.5. Информация за организацията на работа и 
правораздавателната дейност на магистратите от Наказателно 
отделение

В условията на свръхнатовареност на Софийски градски съд през 2016 
г. съдиите от Наказателно отделение са работили в съответствие с 
показателите -  натовареност и качество. Към 31.12.2016 г. в Наказателно 
отделение правораздават 33 съдии, разпределени в 33 първоинстанционни 
и 17 въззивни наказателни състава. След пенсионирането на съдия Мими 
Петрова е спрян от постъпления 35-ти първоинстанционен наказателен 
състав, а във връзка с командироването на съдия Десислав Любомиров -  
32-ри състав.

В Наказателно отделение не се наблюдават динамични процеси, 
породени от кадрови дефицит, каквито се наблюдават в останалите 
отделения в съда. Въпреки встъпването в длъжност „съдия“ в САС на 
съдия Владимир Астарджиев и командироването в същия съд на съдиите 
Петър Гунчев, Карамфила Тодорова и Десислав Любомиров, освободените 
състави, с изключение на 32-ри първоинстанционен състав, чийто 
председател е бил съдия Любомиров, са попълнени с титуляри.

В резултат на спечелен конкурс към колектива на съдиите от 
Наказателно отделение се е присъединила съдия Даниела Талева, 
определена със заповед № 219 от 25.01.2016 г. на председателя на СГС за 
титуляр на 12-ти първоинстанционен наказателен състав, съдия Атанас 
Н.Атанасов -  определен със заповед № 2059 от 15.06.2016 г. за титуляр на 
21-ви първоинстанционен състав, и съдия Стефан Милев, който е 
определен за председател на 34-ти първоинстанционен наказателен състав, 
на основание заповед № 2244 от 29.06.2016 г. на административния 
ръководител на съда.

Във връзка със заповед № К-50 от 20.01.2016 г. на и.ф. адм. 
ръководител -  председател на САС, с която от СРС в СГС е 
командирована съдия Доротея Кехайова, и на основание заповед № 220 от
25.01.2016 г. на председателя на СГС, същата е определена за титуляр на 9- 
ти първоинстанционен наказателен състав.

От отпуск по чл. 163, ал. 1 КТ се е завърнала съдия Виолета 
Магдалинчева, определена със заповед № 3756 от 29.09.2016 г. на 
административния ръководител на СГС за председател на 30-ти 
първоинстанционен наказателен състав.

С оглед необходимостта от регламентиране начина на разпределение 
на делата и заместване на съдиите в Наказателно отделение в съответствие 
с чл. 9 ЗСВ, и съобразно Единната методика по приложението на принципа 
за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, 
административните, военните, апелативните и административните 
съдилища, със заповед № 966 от 24.03.2016 г. на председателя на съда са
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утвърдени Вътрешни правила за разпределение на делата и за заместване 
на съдии в Наказателно отделение на СГС.

През отчетния период със заповед № 2156 от 20.06.2016 г. на 
председателя на СГС са формирани нови въззивни наказателни състави с 
участието на двама старши съдии и един младши съдия.

Важно е да се отбележи, че младши съдиите са включени в случайния 
избор за разпределение на дела в Наказателно отделение чрез 
Централизираната система за разпределение на дела, а производствата по 
реда на чл. 270 НПК се разглеждат само от тях. При разпределението на 
младши съдиите в Гражданско отделение -  въззивни състави и 
Наказателно отделение, както и между съставите в самите отделения на 
СГС, с оглед пълноценната им подготовка за бъдещото им назначение в 
СРС, се съблюдава принципът на ротация. Грижата за професионалното 
израстване на младшите магистрати, разпределени в Наказателно 
отделение, е поверена на съдиите Емил Дечев и Вера Чочкова.

За повишаване ефективността на правораздавателната дейност в 
Наказателно отделение е допринесъл упражняваният ежемесечен контрол 
от ръководителя на отделението по отношение спазването на сроковете за 
насрочване, разглеждане и приключване на наказателните дела, спрените 
дела и причините за това, както и по отношение приключването на 
образуваните преди 2012 г. дела. Възприета е практиката в случаите на 
констатирани забавяния в насрочването на дела и изготвянето на мотиви 
към присъди или липса на произнасяне, с нарочни писма на председателя 
на СГС, на съдиите, допуснали просрочие, да се определя кратък срок за 
произнасяне. Единствено неефективни се оказаха тези мерки по отношение 
на съдия Мариян Марков, който с решение на ВСС от началото на 2017 г. е 
дисциплинарно освободен от длъжност. Преди факта на неговото 
дисциплинарно уволнение обаче, съобразно единодушно решение на 
Общото събрание на съдиите от Наказателно отделение при СГС от
28.09.2016 г., по т. 1 от дневния ред, и заповед № 3844 от 07.10.2016 г. на 
председателя на съда, същият е изключен от Централизираната система за 
разпределение на дела. Със заповед № 4146 от 27.10.2016 г. на 
председателя на съда е наредено ненасрочените и непроизнесени 
наказателни дела на негов доклад да бъдат преразпределени измежду 
останалите съдии в отделението.

Ежемесечно е упражняван контрол във връзка с изпълнението на 
функционалното задължение на съдиите от отделението за качването на 
крайните съдебни актове в деловодната система, произтичащо от чл. 64 
ЗСВ и съобразно утвърдените Правила за обявяване на постановените от 
СГС съдебни актове и въвеждането им в САС „Съдебно деловодство“ .

През 2016 г. Наказателно отделение е разгледало общо 6 783 дела, от 
които 3 410 първоинстанционни наказателни дела и 3 373 наказателни дела 
II инстанция. Броят на свършените дела възлиза на 5 900, а несвършените
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дела са 883. В Регистратура за класифицирана информация са постъпили 
14 броя наказателни дела от общ характер; 1 брой НАХД; 6 броя въззивни 
наказателни дела от общ характер; 21 броя НЧД и 4 броя ВНЧД.

За сравнение през 2015 г. съдиите от Наказателно отделение са 
разгледали общо 6 298 дела, като от тях свършените са 5 330 дела, а 
несвършените са 968 дела.

Постановени са общо 471 присъди и споразумения, като от тях 
осъдителни са 417, а приключилите с оправдателна присъда дела са 54. 
Броят на приключилите със споразумение дела е 220. Общо осъдените 
лица са 484.

В процентно съотношение осъдителните присъди и споразумения са 
50% спрямо делата за разглеждане, а 6.5% са оправдателните, като 
съотношението на оправдателните присъди спрямо осъдителните е 13%. 
Съотношението на приключилите дела с осъдителни присъди и 
споразумения спрямо общия брой присъди и споразумения е 89%, а 
съотношението на приключилите дела с оправдателни присъди спрямо 
общия брой присъди и споразумения e l l  .5%.

Съгласно статистическа справка средно месечното постъпление на 
дела за съдия в Наказателно отделение е 12 броя. Действителната месечна 
натовареност на база свършени дела е 12 броя дела, а действителната 
месечна натовареност на база дела за разглеждане е 14.3 броя дела.

На инстанционен контрол през 2016 г. са подложени общо 347 
решения и определения (6% от всички свършени първоинстанционни и 
второинстанционни наказателни дела), постановени от съдиите в 
Наказателно отделение на СГС.

Потвърдените решения, постановени от съдиите от Наказателно 
отделение, са 138 (54.11% от общия брой върнати от по-горна инстанция 
обжалвани решения на наказателните съдии -  255 броя). Потвърдените 
определения са съответно 327 (75.69% от общо обжалваните, върнати от 
по-горна инстанция определения, чийто брой е 432).

Изцяло отменените/обезсилени решения са 69 (27% от общия брой 
върнати от по-горна инстанция обжалвани решения на наказателните 
съдии -  255 броя).

Изцяло отменените определения са 73 броя (16.9% от общо 
обжалваните, върнати от по-горна инстанция определения, чийто брой е 
432).

Частично отменени са 1 решение (0.4%) и 3 определения (0.7%).
Недопуснатите до касационно обжалване решения са 47 (18.43%) и 73 

определения (16.9%).
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8. Информация за извършени от ИВСС проверки; 
инициирани от САС проверки на дейността и организацията на 
работа на съдиите от Наказателно, Търговско отделение, Гражданско 
отделение -  първоинстанционни и брачни състави и Гражданско 
отделение -  въззивни състави на СГС; осъществена от Държавен 
архив -  София контролна проверка с оглед дадените предписания по 
отношение организацията на работата е документи, тяхното 
съхраняване и използване

8.1. Извършени от ИВСС проверки в СГС
По сигнал на административния ръководител на СГС в периода от

09.09.2016 г. до 19.09.2016 г. в съда е извършена проверка от ИВСС, 
предмет на която е спазването на процесуалните срокове за образуване, 
разглеждане и приключване на разпределените на съдия Мариян Марков 
15 първоинстанционни и 55 второинстанционни наказателни дела, в 
периода 20.07.2015 г. -  09.09.2016 г. С оглед направените констатации и 
изводи, и на основание чл. 58, ал. 2 ЗСВ, Инспекторатът е дал препоръки, 
както за съдия Марков, така и за административния ръководител на СГС. В 
изпълнение на дадените препоръки е издадена заповед № 4146 от
27.10.2016 г. на председателя на СГС, с която е разпоредено ненасрочените 
и непроизнесени наказателни дела на доклад на съдия Мариян Марков, в 
качеството му на председател на 11 -ти първоинстанционен и член-съдия на 
XI-ти въззивен наказателен състав, да бъдат преразпределени измежду 
всички останали съдии от Наказателно отделение на СГС. Неизпълнени са 
останали дадените на съдия Марков препоръки.

Във връзка със заповед № Ж-02-26 от 06.10.2016 г. на главния 
инспектор на ИВСС, в периода от 07.11.2016 г. до 11.11.2016 г., в СГС е 
извършена проверка по образуването, движението и приключването на 
разпределените на доклад на съдия Мариян Марков наказателни дела. В 
резултат на проверката са констатирани нарушения в дейността на съдия 
Марков по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 ЗСВ и са дадени 
предписания по пет точки, съобразени от административното ръководство 
на СГС.

8.2. Проверка на дейността на съдиите от Наказателно 
отделение и на служба „Съдебно деловодство -  Наказателно 
отделение“ в СГС, извършена от САС

В изследвания период от Комисия от съдии от САС е извършена 
проверка по отношение образуването и разглеждането на наказателните 
дела от общ и частен характер, на въззивните наказателни от общ и частен 
характер дела, въззивните наказателни частен характер дела и въззивните 
наказателни частни дела от магистратите в СГС през календарната 2015 г., 
на избора на съдебни заседатели, както и на водените в явното и секретно
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деловодство на Наказателно отделение деловодни книги. Същата е 
осъществена по състави, като са съблюдавани основните показатели за 
движението и решаването на делата, спазването на сроковете за 
разглеждането, отлагането и решаването им. Резултатите от проверката са 
обективирани в доклад с изх. № 1983 от 02.03.2016 г. по описа на САС, 
копие от който е връчен на всички съдии от Наказателно отделение. 
Докладът е положителен, като Комисията е заключила, че председателят 
на СГС и ръководителят на Наказателно отделение своевременно са 
осъществявали контрол за спазването на сроковете за решаването на 
наказателните дела, като при установено просрочие са указвали на 
съдиите-докладчици в кратки срокове да предприемат действия по 
преодоляване на допуснатите нарушения.

8.3. Проверка на дейността на съдиите от Търговско отделение 
на СГС, извършена от САС

През 2016 г., назначената със заповед № А-890 от 03.10.2016 г. на 
председателя на САС Комисия в състав: съдия Анелия Цанова, съдия 
Мадлена Желева и съдия Бистра Николова извърши проверка на 
организацията на работа на съдиите в Търговско отделение на СГС за 2015 
г., обект на която е изследването на следните показатели: спазване 
сроковете по образуването, насрочването и решаването на търговските, 
фирмените и частните граждански дела; предприети от ръководството на 
съда организационни мерки при констатиране на просрочени дела; 
спазване на чл. 9 ЗСВ относно електронното разпределение на делата на 
принципа на случайния подбор; спазване на изискването на чл. 64 ЗСВ за 
публикуване на съдебните актове; водене на деловодните книги и регистри 
в съответствие с изискванията на ПАС; наличие на изпълнение на дадените 
от ИВСС препоръки по отношение извършени планови проверки на съда 
по търговски дела за 2015 г. Проверяващата комисия не е констатирала 
съществени нарушения в работата на съдиите от Търговско отделение на 
СГС. Отчетен като положителен е упражняваният от председателя на съда 
и от зам.-председателя и ръководител на Търговско отделение контрол по 
отношение спазването на законоустановените срокове за насрочване, 
отлагане и решаване на делата от съдиите в съответното отделение. В 
законоустановения срок не са постъпили възражения от магистрати от СГС 
по отношение на изготвения от Комисията доклад, публикуван във 
вътрешния сайт на съда на 02.02.2017 г.

8.4. Проверка на дейността на съдиите от Гражданско 
отделение -  първоинстанционни и брачни състави на СГС, извършена 
от САС

На основание заповед № А-890 от 03.10.2016 г. на председателя на 
САС Даниела Дончева е назначена Комисия в състав: съдия Нели Куцкова,
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съдия Атанас Кеманов и съдия Диана Коледжикова, за извършване на 
проверка на дейността на съдиите в отделението през 2015 г. по следните 
критерии: организация на работата по образуването; насрочването и 
администрирането на първоинстанционните граждански дела; спазване на 
законоустановените срокове по отношение на насрочването, отлагането и 
решаването на делата; предприетите от председателя на съда и 
ръководителя на отделението мерки при констатирано неспазване на 
сроковете за решаване на делата. Резултатите от проверката са 
обективирани в доклад, постъпил в СГС на 14.02.2017 г., срокът за 
възражения срещу който все още не е изтекъл. С него са дадени конкретни 
предписания за всеки отделен съдебен състав, като единствената забележка 
по отношение работата на цялото отделение е свързана с необходимостта 
от подробно описание във водените описни книги. Констатирано е, че са 
изпълнени дадените от ИВСС при извършени планови проверки препоръки 
по граждански дела през 2015 г. и, че не е воден регистър на съдебните 
решения по чл. 235, ал. 2 ГПК.

8.5. Проверка на дейността на съдиите от Гражданско 
отделение -  въззивни състави на СГС, извършена от САС

Обект на извършената през отчетния период проверка от Комисия в 
състав: съдия Цветко Лазаров, съдия Яна Вълдобрева и съдия Елена 
Тихчева, назначена със заповед № А-890 от 03.10.2016 г. на
административния ръководител и председател на САС, са 
второинстанционните граждански и второинстанционните частни 
граждански дела. Изследвана е организацията на работа на съдиите с оглед 
следните показатели: спазване сроковете за образуване, насрочване и 
решаване на делата; какъв е упражненият от административния 
ръководител на СГС и от ръководителя на отделението контрол по 
отношение спазването на сроковете по изготвянето на съдебни актове; 
спазването на чл. 9 ЗСВ относно разпределението на делата на принципа 
на случайния подбор; качество на дейността с оглед резултатите от 
инстанционния контрол; изпълнение на функционалното задължение на 
магистратите за публикуване на съдебните актове; изпълнение на дадените 
от ИВСС препоръки във връзка с извъшени планови проверки през 2015 г. 
Констатациите във връзка с проверката, които са изцяло положителни, са 
обобщени в нарочен доклад, постъпил в СГС на 14.02.2017 г., с който са 
запознати всички съдии от отделението.

8.6. Контролна проверка от Държавен архив -  София
С констативен протокол от 18.07.2016 г. на отдел „Държавен архив“ са 

обективирани резултатите от извършена контролна проверка в СГС за 
привеждане организацията на работата с документи и тяхното опазване в 
съответствие с нормативните изисквания. Проверяващият главен експерт
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Сийка Колева констатира, че дадените 7 предписания във връзка с 
извършената на 29.10.2015 г. -  30.10.2015 г. основна проверка на 
организацията на документооборота, използването на документи от 
учрежденския архив, условията за съхранение в архивохранилищата и 
опазването на документите, са изпълнени.

Отбелязано е, че освен, че е актуализирана заповедта за Постоянно 
действащата експертна комисия, са изготвени и Вътрешни правила за 
дейността на учрежденския архив.

В изпълнение на едно от предписанията успешно стартира 
процедурата по унищожаването на неценни документи с изтекъл срок на 
съхранение, съобразно разпоредбата на чл. 49 ЗНАФ.

Констатирано е, че СГС е съобразил предписанието на отдел 
„Държавен архив“ и е превърнал в практика предаването и приемането на 
налични документи при смяна на длъжностни лица да се осъществява чрез 
изготвянето на приемно-предавателни протоколи.

9. Информация за дейността на администрацията на СГС

9.1. Дейности, осъществени от сектор „Административна 
дейност и пресслужба“

През отчетната година служителите от сектор „Административна 
дейност и пресслужба“, част от чиито функции са свързани с подпомагане 
дейността на председателя и на зам.-председателите на съда, са 
администрирали в съответните регистри в електронната деловодна система 
„ОПАК“, окомплектовали, изготвили писмени отговори и предоставили 
изискана информация по 5 451 броя преписки. За сравнение през 2015 г. 
насочените към общата администрация писма са били 5 287, а през 2014 г. 
-  3746. Завишеният обем в кореспонденцията спрямо предходната година 
се запазва като тенденция по отношение на регистри „Жалби граждани“, 
„Министерство на правосъдието“, „Главен счетоводител“ , „Закон за достъп 
до обществена информация“ , „Докладни записки“ и е резултат от високите 
обществени очаквания, с които е натоварена дейността на новото 
ръководство на съда.

Данните за 2016 г. сочат, че постъпилите жалби, сигнали и искания от 
физически лица са 1 393 броя, спрямо — 1 310 броя за 2015 г. От името на 
юридически лица и институции са депозирани 1 120 писма, спрямо 1 149 за 
2015 г. Ако през 2015 г. адресираните до председателя на СГС молби за 
освобождаване на гаранции и връщане на държавни такси по дела са били 
1315 броя, то през 2016 г. техният брой е 1 523. По Закона за достъп до 
обществена информация са постъпили 29 запитвания, спрямо 16 броя за 
2015 г., като оправомощеният за изготвянето на становища по
запитванията съдебен помощник Николай Димитров е подготвил и 
изпратил в законоустановения срок отговори до съответните реципиенти.
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Кореспонденцията между Министерство на правосъдието и СГС през 
2016 г. е обективирана в 145 броя преписки, като за 2015 г. техният брой е 
възлизал на 98.

През 2016 г. Инспекторатът към ВСС е отправил 144 запитвания към 
съда от различен характер, част от които свързани с конкретни дела, други 
-  относими към постъпили от физически или юридически лица сигнали. В 
немалка част от случаите ИВСС е бил сезиран от ръководството на СГС. 
Пример в тази посока са писмата, с които контролиращият орган е 
уведомен за откритите в бившия кабинет на съдия Мариян Марков 
наказателни дела, съдебни книжа и документи, които не са 
администрирани, отказът на последния да правораздава, както и 
предоставената информация за постъпили жалби от страни по дела във 
връзка с допусната забава при изготвянето на съдебни актове от съдия 
Елка Пенчева. За 2015 г. броят на преписките, администрирани в регистър 
„ИВСС“, е бил 149.

С изключителна динамика и наситеност се характеризира 
кореспонденцията между СГС и ВСС, която за предходната година е в 
рамките на 602 броя преписки, спрямо 701 броя за 2015 г. Броят на 
писмата за 2016 г., изпратени от ВКС до СГС, възлиза на 75 броя, спрямо 
111 за 2015 г., а от ВКП до съда -  6 броя, спрямо 11 броя за 2015 г.

Потребността на магистратите и съдебните служители от СГС от 
търсенето на решения по конкретни въпроси, свързани с „вътрешния, 
административен живот“ на съда, е намерила отражение в 414 броя 
преписки, администрирани в регистър „Докладни записки“ , спрямо 382 
броя за 2015 г. В регистър „Етична комисия“ са регистрирани 76 броя 
писма, спрямо 45 за 2015 г.

Равносметката за 2016 г. сочи, че за календарната година от 
ръководството на съда са издадени 5 690 броя заповеди и разпореждания, 
спрямо 5 138 броя за 2015 г.

В изпълнение на постигнато между ВСС и Камарата на частните 
съдебни изпълнители споразумение за събирането на вземанията на 
органите на съдебната власт, и във връзка със заповед № 1398 от
26.04.2016 г. на председателя на СГС, на сектор „Административна 
дейност и пресслужба“ е вменено задължението по създаването на 
електронен регистър, съдържащ следната информация, а именно: делото, 
по което е издаден изпълнителен лист в полза на органи на съдебната 
власт; длъжника; номера на възлагателното писмо; размера на вземането и 
частния съдебен изпълнител, комуто е разпределен съответният 
изпълнителен лист; лицето, получило на място комплекта от документи 
чрез изготвен приемно-предавателен протокол.

Данните показват, че до края на 2016 г. оправомощените със заповеди 
№ 1398 от 26.04.2016 г. и № 3243 от 18.08.2016 г. съдии Мариана 
Георгиева, Стилияна Григорова и Стефан Милев са разпределили на
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случаен принцип чрез електронната деловодна система на посочени от 
списъка на Камарата на частните съдебни изпълнители 559 броя 
изпълнителни листове по граждански, търговски и наказателни дела на 
СГС.

Неделима част от дейността на сектор „Административна дейност и 
пресслужба“ е организацията и разпределението на съдебните заседатели в 
СГС. През 2016 г. ангажираните с тази дейност специалисти -  
административна дейност Ренета Георгиева и Мария Костова са 
разпределили на случаен принцип чрез електронната деловодна програма 2 
130 съдебни заседатели за участие в съдебни заседания по наказателни 
дела, като ежемесечно са били изготвяни справки за възнагражденията им. 
В хода на работния процес са предоставени становища, справки, 
атестации, удостоверения и служебни карти на съдебните заседатели. В 
началото на април месец 2016 г. част от съдебните заседатели са 
преминали обучение по ЗЗКИ, а през месец юни 2016 г. е проведено 
първоначално обучение на съдебни заседатели.

През 2016 г. предсрочно е бил прекратен мандатът на 19 съдебни 
заседатели при СГС.

За периода 01.01.2016 г. -  31.12.2016 г. от Министерство на 
правосъдието в СГС са разпределени 628 стажант-юристи, на които при 
встъпването е проведен инструктаж и след коректното попълване на 
набора от документи същите са били разпределени към определени 
съдебни състави. Отделно от това, за провеждането на стаж при адвокат и 
при нотариус на всеки стажант-юрист е връчена заповед за разпределение. 
В Министерство на правосъдието в срок са изпращани документите за 
явяване на изпитите за юридическа правоспособност. Издадени са 
съответните удостоверения за преминал стаж, атестации и становища за 
стажант-юристите, като информацията коректно е отразена в описната 
книга и азбучника за 2016 г. Една част от стажант-юристите са преминали 
обучение по медиация, организирано съвместно с Центъра за спогодби и 
медиация към СРС и СГС.

Освен по отношение организацията на тримесечния стаж на стажант- 
юристите сектор „Административна дейност и пресслужба“ има 
ангажимент, свързан с провеждането на двуседмичен юридически стаж за 
студентите по право. Традиционно стажът се провежда в летните месеци 
от календарната година. Съгласно постигнатите договорености между СГС 
и представители на юридическите факултети на Нов български 
университет и Университета за национално и световно стопанство през 
2015 г., програмата на стажа включва запознаване с работата на 
различните деловодства в съда и на определени структурни звена, 
познанията за чието функциониране биха били относими към 
юридическата подготовка на студентите. Тази програма остава 
непроменена и през 2016 г. Още в самото начало на годината е изготвен
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график за провеждане на двуседмичния стаж на студентите, като в рамките 
на десет работни дни бъдещите юристи са разпределени в съответните 
служби. Всеки един от студентите получава присъствен лист, в който 
пребиваването и съпричастността му към дейността на структурното звено, 
в което е бил разпределен, се удостоверява чрез подпис на съответния 
завеждащ служба. В два от десетте работни дни, в които е организирано 
провеждането на стажа им, студентите посещават открито съдебно 
заседание по наказателни, граждански или търговски дела.

За 2016 г. 45 студенти по право са провели двуседмичния си стаж в 
най-големия окръжен съд в страната. За сравнение броят им през 2015 г. е 
бил 30.

По отношение организацията на дейност на вещите лица със заповед 
№ 3790 от 03.10.2016 г. на председателя на СГС е определена комисия в 
състав: председател: съдия Атанас Маджев и членове: съдебните
помощници Боян Бояджиев, Радка Дончева и Доника Лазарова, която е 
извършила преглед на документите и преценка за наличието на 
предпоставки и изпълнение на законовите изисквания за вписване на 
подалите заявления в списъка на вещите лица. Със заповед № 3791 от
03.10.2016 г. административният ръководител на съда е определил 
Комисия в състав: председател: съдия Диляна Господинова и членове: 
съдебните помощници Боян Бояджиев, Радка Дончева и Доника Лазарова, 
която е извършила проверка за редовността на новопостъпилите в периода 
от 01.01.2016 г. -  30.09.2016 г. заявления за вписване в списъка на 
съдебните преводачи. Приети са 157 комплекта документи на вещи лица и 
13 за съдебни преводачи за вписването им в съответните списъци. В 
специализирания софтуер за мониторинг и контрол на дейността на вещите 
лица са въведени данните на вещите лица, чийто списък е обнародван в 
ДВ, бр. 43/2015 г.

9.2. Медийна политика. „Ден на отворените врати“ в Софийски 
градски съд

През 2016 г. в Софийски градски съд са разгледани над 40 дела с 
широк обществен и медиен интерес. Сред тях са приключилите с присъди 
дела срещу експремиера Сергей Станишев, срещу бившия председател на 
СГС Владимира Янева, срещу съдия Николай Стефанов и срещу 
футболиста Борислав Балджийски. Все още продължават съдебните 
заседания по делата срещу Веселин Пенгезов, Огнян Донев, Герман 
Костин и акушерката Емилия Ковачева.

В изпълнение на „Комуникационната стратегия на съдебната власт 
2014 - 2020 г.“ интернет сайтът на Софийски градски съд бе обновен с 
добавянето на още полезни секции. Ежедневно информацията в сайта е 
актуализирана и допълвана и през 2016 г. пресслужбата на Софийски 
градски съд извършваше всекидневен мониторинг на публикациите в

1000 София. бул. ’’Витоша” № 2. тел. централа: /02/ 9219 88; факс /02/ 981 37 40:

e-mail: adm.sgs@scc.bg
52

mailto:adm.sgs@scc.bg


средствата за масова информация, свързани със съдебната система и с 
дейността на Софийски градски съд.

В изпълнение на „Комуникационната стратегия на съдебната власт 
2014 - 2020 г.“ на интернет страницата на съда са публикувани 
своевременно новини и становища на ръководството на СГС по актуални и 
обществено значими теми. Като мярка за изграждане и поддържане на 
обществено доверие, в стремежа си към максимална прозрачност в 
управлението, ръководството на най-големия окръжен съд в страната води 
активна комуникационна политика. В тази връзка информационните 
съобщения, публикувани на интернет страницата на съда, допълнително 
бяха изпращани на имейлите на журналистите. По този начин бе осигурена 
възможност за максимално кратко време да се отговори на поставените от 
медиите въпроси.

На 14 април 2016 г. Софийски градски съд отвори вратите си за 
желаещите да се запознаят с дейността на институцията. Група студенти и 
преподаватели от юридическите факултети на СУ „Св. Климент Охридски” 
и Университета за национал но и световно стопанство посетиха служба 
„Регистратура” , деловодствата на СГС, както и служба „Архив” . В 
хранилището им бе предоставена възможност да разлистят някои от най- 
старите дела, които се съхраняват в СГС. Демонстрирано беше 
компютърното разпределение на случаен принцип на дела в Гражданско 
отделение -  въззивни състави. Младите юристи разгледаха конферентната 
и тържествената зали в Съдебната палата и присъстваха на открито 
съдебно заседание.

9.3. Постъпления на материали и дела в служба „Регистратура“

Съгласно справка на завеждащ служба „Регистратура“ постъпилите 
документи и дела в СГС за периода от 01.01.2016 г. — 31.12.2016 г. са общо 
168 490 броя, от които:

- 32 816 броя за новообразуване;
- 3 310 броя за Обща администрация;
- 138 984 -  други.
Данните сочат, че през 2015 г. в служба „Регистратура” на СГС са 

приети общо 161 991 материали и дела или с 6 499 по-малко спрямо 
приетите през 2016 г.

9.4. Информация за постъпилите за връчване в служба 
„Връчване на призовки и съдебни книжа“ на СГС призовки и 
съобщения

Изключителна активна през 2016 г. е дейността на най- 
многочислената служба в съда -  „Връчване на призовки и съдебни книжа“ ,
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в която работят 90 съдебни служители на длъжност „призовкар“ , 7 съдебни 
деловодители, 1 завеждащ служба и 1 началник служба.

Общият брой на постъпилите от софийските съдилища и от съдилища 
от други съдебни райони в страната призовки и съобщения за връчване 
възлиза на 353 156 броя, от които връчени са 320 891 броя, а невръчени -  
35 279 броя.

Постъпилите за връчване в служба „Връчване на призовки и съдебни 
книжа“ на СГС призовки от софийските съдилища са 182 608 броя. От тях 
са връчени 163 649 призовки, а върнатите в цялост и невръчени такива са 
21 886 броя.

От съдилищата от други съдебни райони в страната са изпратени за 
връчване общо 170 548 броя призовки, от които призовкарите на СГС са 
връчили 157 242, а невръчените и върнатите в цялост призовки са 13 393 
броя.

9.5. Брой на постъпилите дела в Регистратура за 
класифицирана информация, обработени искания и разрешения по 
ЗСРС и ЗЕС, постановени откази и постъпили ВДС

За периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. в Софийски градски съд 
са постъпили 312 искания по ЗСРС, като по 147 от тях са дадени 
разрешения. Оправомощените да се произнасят по постъпилите искания 
зам.-председатели на СГС Даниела Борисова и Мина Мумджиева са 
постановили 165 отказа по ЗСРС. Постъпилите ВДС са 133 броя.

Регистрираните искания по ЗЕС за същия период са 71 броя, като по 
21 от тях са дадени разрешения, а постановените откази са 50 на брой.

За периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. в Регистратура за 
класифицирана информация са образувани 77 дела и са постъпили 158 
класифицирани материали по явни дела (26 по граждански дела и 132 по 
наказателни дела). В посочения период са постъпили, образувани и решени 
312 дела по ЗСРС и 71 дела по ЗЕС.

За сравнение:
През 2015 г. в СГС са постъпили 1 190 искания по ЗСРС. Дадени са 

939 броя разрешения. Регистрираните искания по ЗЕС са 169 броя, по 104 
от които са дадени разрешения. Постъпилите ВДС са 472 броя.

През 2014 г. са дадени 3 549 разрешения по ЗСРС. Постановени са 
30 броя откази. Дадените разрешения по ЗЕС са 338, а постъпилите ВДС са 
413 броя.

9.6. Информация за обезличените крайни съдебни актове в
СГС

В изпълнение на чл. 64 ЗСВ и при спазване изискванията на Закона за 
защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната
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информация, възползвайки се от възможностите на актуализираната 
версия на САС „Съдебно деловодство“ по отношение визуализирането на 
„опашка“ от съдебни актове за обезличаване, съдебните служители, които 
изпълняват действията по заличаване на личните данни в текстовете на 
съдебните актове, подлежащи на публикуване в Централния уеб базиран 
интерфейс за публикуване на съдебните актове (ЦУБИПСА), са 
обезличили през 2016 г. 14 597 крайни съдебни акта от общо 
постановените 29 716 такива. Неподлежащи на публикуване са били 12 142 
броя.

С оглед утвърждаването на добри практики в организацията и 
ефективността на работа на магистратите, със заповед № 3944 от
14.10.2016 г. на председателя на СГС, са утвърдени Правила за обявяване 
на постановените от СГС съдебни актове, въвеждането им в САС „Съдебно 
деловодство“ и последващото им публикуване на интернет страница на 
съда. С цел упражняване на ежемесечен контрол върху изпълнението на 
това задължение на съдиите от служителите, обезличаващи съдебни 
актове, се изготвя справка за неприсъединените от магистратите в 
определения срок актове и некачените от съответните деловодители 
такива. По този начин със заповед № 4531 от 30.11.2016 г. на председателя 
на съда са дадени указания на магистратите и съдебните деловодители за 
отстраняването на допуснатите пропуски и свеждане до минимум на броя 
на неприсъединените крайни съдебни актове, подлежащи на публикуване.

9.7. Информация за извършените инвентаризации
За отчетния период са проведени две инвентаризации за наличността 

на делата в служби „Съдебни деловодства“ и на веществените 
доказателства, съхранявани в обособените за целта помещения. Едната 
инвентаризация е в периода от 27.06.2016 г. до 15.07.2016 г., а пълната 
годишна инвентаризация е извършена съответно в периода от 04.01.2017 г. 
до 25.01.2017 г. От съдебния администратор и от административния 
секретар на СГС са изготвени общо 17 акта за възстановяване по реда на 
чл. 90 ПАС, от които 8 акта, с които се установява изгубването на 
документи (молби, списъци за разноски, европейска заповед за плащане, 
определения, разпореждания на съдии-докладчици) и 9 акта, с които се 
установява физическо изгубване на конкретни дела.

9.8. Проведени Общи събрания на съдиите и съдебните 
служители в СГС

На 27.01.2016 г. е проведено Общо събрание на съдиите и съдебните 
служители във връзка със създаването на Централизиран фонд СБКО, а на
29.03.2016 г. -  Годишно отчетно събрание на СГС, на което е приет доклад 
за дейността на СРС и СГС за 2015 г. На проведеното на 21.11.2016 г. 
Общо събрание на съдиите е съгласувано новото щатно разписание на
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СГС, обсъдени са въпроси от организационен характер, гласувани са 
становища по образувани тълкувателни дела и е прието решение за 
предсрочното освобождаване на съдебните заседатели при СРС -  Ева 
Филипова и Рахманула Рахими.

Не само въпроси от организационен характер, но и такива, свързани с 
допълването на Вътрешните правила за случайно разпределение на делата 
и заместване на съдиите от Наказателно отделение, приемането на 
становища по тълкувателни дела и спирането от разпределение на 
конкретен съдия, са обсъждани на проведените на 09.02.2016 г., 18.03.2016 
г., 31.05.2016 г., 29.06.2016 г. и 28.09.2016 г. Общи събрания на съдиите от 
Наказателно отделение на СГС. На 01.07.2016 г. съдиите от отделението са 
провели среща с председателя на СГС във връзка с формираните нови 
въззивни съдебни състави.

На свои Общи събрания, проведени на 28.01.2016 г., 05.05.2016 г. и
29.09.2016 г., съдиите от Търговско отделение на СГС са обсъдили 
въпроси, свързани с противоречивата практика в производствата по 
несъстоятелност, становища по тълкувателни дела, текущи 
организационни въпроси. На последното събрание е прието 
предложението съдия Елка Пенчева да бъде спряна от разпределение на 
търговски и фирмени дела след санкция на ВСС, като не е възприета 
идеята разпределените на доклад на същата дела да бъдат преразпределени 
между останалите съдии.

На 05.05.2016 г. е проведено Общо събрание на съдиите от 
Гражданско отделение -  първоинстанционни и брачни състави, на което 
съдиите са дискутирали въпроси, свързани с попълването на вакантните 
състави с титуляри, натовареността на отделението, възможностите за 
преместване на съдии от едно отделение в друго и критериите за 
определяне на заместващ съдия в случаите, когато това е необходимо.

С оглед повишаване ефективността на работа и доброто 
взаимодействие между служби „Съдебни деловодства“ и „Съдебни 
секретари“ , и в изпълнение на регламентираните в Правилника за 
администрацията в съдилищата, функционални задължения на съдебните 
служители са проведени събрания на ръководството със съдебните 
деловодители и съдебните секретари в СГС.

10. Финансова обезпеченост на СГС и проведени процедури по 
реда на ЗОП

Като второстепенен разпоредител със средства от бюджета на 
съдебната власт СГС разполага с бюджетна сметка, която възлиза на 
15 812 274 лева. Процентното съотношение на отделните 
разходообразуващи елементи е разпределено, както следва:

- 64,35% за работни заплати на съдии и съдебни служители;
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-11,14% за други възнаграждения и плащания на персонала по 
трудови и извънтрудови правоотношения;

-17,42% за осигурителни вноски ;
- 7,05% за текуща издръжка;
- 0,04% за капиталови разходи.
Отчетените приходи за съда през 2016 г. са в размер на 16 050 544 

лева. С най-голям дял са събраните съдебни такси -  98,67% от всички 
приходи, което в абсолютна величина е 15 837 431 лева. Приходите от 
събрани глоби възлизат на 97 867 лева. Реализираните приходи за 2016 г. 
спрямо 2015 г., обаче са с 25,68% по-малко.

Дълготрайните материални активи за изследвания период са, както 
следва:

- 2 броя системи за видео наблюдение;
-178 броя, получени от ЦУ на ВСС, компютри HP 285 G2 МТ;
-178 броя, получени от ЦУ на ВСС, монитори HP Pro Dis Lay P232;
- 2 броя, получени от ЦУ на ВСС, лаптопи Леново V3 10.
За нуждите на съда са закупени 1 брой гишетура за регистратура; 3 

броя рецепции; 2 броя пано; 93 броя стелажи; 23 броя телефони; 10 броя 
вентилаторни печки; 50 броя столове; 7 броя вентилатори; 16 броя 
куриерски колички; 13 броя контейнери; 2 броя шкафове с плъзгащи врати; 
12 броя полици; 112 броя хоризонтални щори; 1 брой хладилник; 2 броя 
прахосмукачки; 15 броя твърди дискове; 1 брой рутер; 2 броя електронни 
памети; 1 брой диктофон; 1 брой удължител.

Получени от ЦУ на ВСС са 14 броя мултифункционални устройства и 
1 скенер. За нуждите на библиотеката са закупени 12 броя книги.

През 2016 г. в СГС са проведени общо четири процедури по реда на 
ЗОП с различен предмет. В резултат на една от тях е сключен договор с 
„Български пощи“ ЕАД за обслужване на кореспонденцията на СГС чрез 
осъществяване на универсални и неуниверсални пощенски услуги по 
смисъла на Закона за пощенските услуги. „Арте Док“ ЕООД е фирмата, 
спечелила обществената поръчка за извършването на преводи на съдебни 
книжа от български на чужди езици и от чужди езици на български. В 
резултат на проведена процедура по ЗОП доставката на канцеларски 
материали и офис консумативи за нуждите на съда е поверена на 
„Селлекс“ ООД, а доставката на акцидентни материали и подвързване на 
печатни изделия е възложена на „МКД-96“ ООД.

11. Сграден фонд

11.1. Извършени подобрения и строително монтажни работи в 
помещенията, ползвани от СГС

Предходната година в съда бяха извършени редица подобрения по 
отношение работната среда за съдебните служители в деловодствата на

1000 София. буя. "Витоша” Лг° 2, тел. централа: /02/ 9219 88; факс /02/ 981 37 40;

e-mail: adm.sgs@scc.bg
57

mailto:adm.sgs@scc.bg


Гражданско отделение -  първоинстанционни и брачни състави, Търговско 
отделение, Търговско отделение -  други охранителни производства, 
служба „Регистратура“ . Същевременно с преместването на горепосочените 
служби в по-просторни помещения и разполагането на всички съдебни 
състави от съответното отделение „под един покрив“ на етаж сутерен в 
сградата на Съдебната палата, бе отговорено и на обществената 
потребност за безпрепятствен достъп на страните до разглежданите дела. 
Както освободените от деловодствата помещения, така и тези, в които 
същите се намират понастоящем, бяха отремонтирани и окабелени.

В освободените от деловодствата помещения на етаж 1 от сградата на 
Съдебната палата - стаи 64 и 64а бяха настанени съдебни помощници. В 
останалите помещения предстои да бъдат обособени работни места за 
съдебни секретари и съдебни помощници, с оглед близостта до кабинетите 
на магистратите.

Във връзка с писмо на председателя на СГС Калоян Топалов с изх. № 
272 от 12.02.2016 г. и положителна резолюция на председателя на ВКС, с 
приемно-предавателен протокол за нуждите на СГС е предоставена за 
ползване стая № 9А на етаж 2 в сградата на Съдебната палата.

С оглед възможността за разглеждане на делата във възможно най- 
кратки срокове, със санкцията на ръководството на ВКС, допълнително в 
определени дни от месеца за нуждите на съдебните състави на СГС са 
предоставени за ползване съдебни зали №№ 17, 19, 20, 22, 23 и 24.

11.2. Информационен център на СГС
Нова придобивка за СГС е обособеният Информационен център, 

представляващ неделима структурна единица от отдел „Информационно 
обслужване и статистика“ . В него работят двама трудоустроени съдебни 
служители, които на обявените в сайта на съда телефони 02/9808262, 
02/9806761 и 02/9219589, въз основа на електронната деловодна система 
САС „Съдебно деловодство“ , предоставят на гражданите справки за 
движението на делата, както и общодостъпна информация. По този начин е 
гарантирано правото на страните за отдалечен достъп до делата. 
Служителите, обслужващи Информационния център, са ангажирани и с 
публикуването на електронните табла, разположени в сградата на 
Съдебната палата, на данни за насрочените за деня дела, часа на откритите 
съдебни заседания и номерата на съдебните зали, в които същите ще бъдат 
проведени. Информационният център е позициониран в помещението, 
ползвано от служба „Регистратура“ на СГС, на етаж сутерен в Съдебната 
палата.

12. Информационни и мрежови ресурси
Със заповед № 4474 от 25.11.2016 г. на председателя на СГС са 

утвърдени подготвените от отдел „Информационно обслужване и
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статистика“ Вътрешни правила за използването на информационните и 
мрежови ресурси на СГС, за прилагането на които са конфигурирани 
рестриктивни настройки на мрежовото оборудване. За нуждите на съда 
през 2016 г. са закупени и инсталирани рам памет и дисково пространство 
за сървърите и бекъп сървъра. Конфигуриран и пуснат в действие е Linux 
базиран сървър за бекъп на служебни директории и Samba server, на който 
се изпълняват ежедневно бекъпи на служебна информация. Осигурен е 
електронен обмен на данни между системата за управление на дела САС 
„Съдебно деловодство“ и софтуерно приложение „Служебни защити“ . С 
оглед пълнота на информацията в СИНС са въведени всички 
неприключили към 01.04.2016 г. дела.

От Централизираната обществена поръчка на ВСС за 2016 г. СГС е 
получил 178 компютърни конфигурации, един скенер и 14 броя 
мултифункционални устройства, като служителите на отдел 
„Информационно обслужване и стастистика“ са осъществили подготовка 
на инсталационен имидж за новопостъпилата компютърна техника.

Иновативно за съда е инсталирането на нова версия на портално уеб 
приложение за достъп до информация за съдебни дела на СГС, позволяващ 
изготвяне на справки от нерегистрирани в портала потребители без 
въвеждане на потребителско име и парола (анонимен достъп). По този 
начин в изключителна степен е улеснен дистанцираният достъп на 
граждани, процесуални представители и адвокати до движението по 
образуваните пред СГС дела.

13. Обобщен доклад за дейността на Софийския районен съд
Към 31.12.2016 г. в щатната численост на Софийския районен съд се 

включват: председател, петима заместник-председатели (реално назначени 
четирима), общо 188 съдии (175 през 2015 г.), разпределени в четири 
отделения - наказателно и три граждански. Реално функциониращите 
състави към края на отчетния период са били 153 бр. (143 бр. през 2015 
г.).

Съдебна администрацията е от 596 щ.бр. (непроменен брой спрямо 
2015 г., при увеличение на реално функциониращите състави).

Към структурата на съда са включени 21 съдии по вписванията и 31 
държавни съдебни изпълнители (реално работещи в края на отчетния 
период - 21).

Командировани в Софийския градски съд са 19 съдии от Софийския 
районен съд и двама съдии - като постоянни преподаватели в НИП. В 
отпуск по майчинство са 8 съдии и 7 съдии в дългосрочен отпуск. 
Командировани в СРС са били 9 съдии.

Общият брой образувани, за разглеждане и свършени дела през 2015 
г. по видове е, както следва:
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Видове дела Година
Постъпили през 

годината /бр./

Всичко за 
разглеждане 

/бр./

Свършени дела 
/бр./

1 2 3 4 5

Общо 2014 72 844 97 574 75 216

граждански 2015 81 465 103 823 77 828
дела 2016 77 306 103 301 71 345

Общо 2014 24 695 35 695 25 840

наказателни 2015 23 136 32 991 24 842
дела 2016 22 346 30 495 24 148

ВСИЧКО
ДЕЛА

2014 97 539 133 269 101 056

2015 104 601 136 814 102 670

2016 99 652 133 796 95 493

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ
В периода от 01.01.2016 г. до 31.06.2016 г. в Наказателното отделение 

на СР е имало 61 съдебни състава, като в периода 31.06.2016 г. - 31.12.2016 
г. броят им е бил 58.

За сравнение през 2015 г. в СРС, НО са работили 57 състава.
През 2016 г. в НО на СРС са постъпили общо 22 346 бр. дела спрямо 

23 136 бр. дела през 2015 г., както следва: Наказателни дела от общ 
характер - 3 556 бр. спрямо 3541 бр. за 2015 г.; Наказателни дела от частен 
характер - 438 бр. спрямо 369 бр. за 2015 г.; Наказателни дела от 
административен характер с предложение за освобождаване от наказателна 
отговорност по чл. 78а НК - 518 бр. спрямо 565 бр. за 2015 г.; Наказателни 
дела от административен характер - 6 622 бр. при 7 244 бр. за 2015 г; 
Частни наказателни дела - 11 725 бр. при 11 417 бр. за 2015 г.

Свършени са общо 24 158 бр. дела (спрямо 24 842 бр. дела за 2015 г.). 
От тях 20 116 бр. са решени с акт по същество (спрямо 21 022 бр. за 2015 
г.), прекратени са 2 312 бр. дела (спрямо 4 120 бр. за 2015 г.), приключили 
със споразумение са 1 830 бр. дела (спрямо 1 892 бр. за 2015 г.).

През 2016 г. в съда са постъпили 2 329 бр. искания по ЗЕС, като 
същите са приключили с произнасяне на акт по същество в рамките на 
годината. За сравнение през 2015 г. в СРС са постъпили 2 839 бр. искания 
по ЗЕС.

Образуваните по реда на ЗЕС частни наказателни дела през 2016 г. са 
били разглеждани от съдия Стоян Михов, съдия Кирил Димитров, съдия 
Силвия Цепова (в периода от месец януари до месец май 2016 г.), съдия

1000 София. бул. "Витоша” № 2, тел. цешрала: /02/ 9219 88; факс /02/ 981 37 40;

e-mail: adm.sgs@scc.bg
60

mailto:adm.sgs@scc.bg


Веселина Няголова (в периода от месец юни до месец декември 2016 г.), 
съдия Мария Дончева (в периода от месец януари до месец юли 2016 г.); 
съдия Стоян Мадин (в периода от месец януари до месец юли 2016 г.); 
съдия Анелия Щерева (в периода от месец август 2016 г. до месец 
декември 2016 г.) и съдия Петко Петков (в периода от месец август до 
месец декември 2016 г.).

При съпоставянето на броя на делата по видове за двете години, може 
да се направи извод, че през 2016 г. се е увеличил броят на частните 
наказателни дела, наказателните дела от общ характер и наказателните 
дела от частен характер, а при всички други видове дела се наблюдава 
намаление на постъпленията.

Броят на свършените дела надвишава броя на постъпилите дела, което 
сочи на интензивна и професионална работа от страна на съдиите в НО.

Контролът и ръководството на дейността на Бюро за съдимост през 
2016 г. се е осъществявал от съдиите Стоян Михов, Кирил Димитров, 
Стоян Мадин, Мария Дончева и Силвия Цепова, като съдиите Мадин, 
Дончева и Цепова са заменени от съдия Петков Петков, съдия Анелия 
Щерева и съдия Веселина Няголова.

През годината са провеждани периодични събирания на Отделението 
за обсъждане на общи организационни проблеми и принципни проблеми 
при правоприлагането.

ПЪРВО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ
През 2016 г. в Първо гражданско отделение при Софийския районен 

съд са осъществявали дейност 32 съдебни състава (24-52, 118, 120, 124, 125 
и 127). Дванадесет съдебни състава (82, 85, 88, 90, 128, 140, 142, 143, 150, 
151, 154 и 155) от Трето гражданско отделение са разглеждали материя от 
компетентността на съставите в Първо ГО. През 2016 г. са открити 4 нови 
състава, разглеждащи материя от компетентността на съставите в Първо 
ГО.

През 2016 г. се провеждаха събрания на съдиите от отделението, 
съвместно със съдиите от другите граждански отделения, за обсъждане на 
текущи въпроси във връзка с организация на работата и преодоляване на 
констатирани забавяния при разглеждане на делата.

Продължи и дейността по обучение и повишаване на квалификацията 
на съдиите. Съдии от отделението са участвали в семинари на различна 
тематика във връзка с тяхната пряка правораздавателна дейност. От 15-17 
април 2016 г. в Боровец беше организирано обучение на съдиите от 
гражданските отделения на тема „Новият Кодекс за застраховането“ .

През 2016 г. беше запазена организацията за разпределение на делата - 
равномерно по вид, брой и сложност и при спазване на принципа на 
случайния подбор чрез Централизирана система за разпределение на дела, 
съгласно Решение на ВСС Протокол № 23/07.05.2015 г.
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В началото на годината беше извършено нулиране на броя на 
разпределените дела за минал период по указания, дадени от ВСС.

През 2016 г. са постъпили за разглеждане в отделението общо 28 456 
броя граждански дела, което сочи на намаляване на постъпленията в 
отделението в сравнение с предходната година. По статистически данни 
през 2015 г. за разглеждане в отделението са образувани общо 38 094 
граждански дела. Намаляването на постъпленията се дължи на общото 
минимално намаляване на постъпилите граждански дела, както и на 
откритие нови състави в Трето гражданско отделение, разглеждащи 
материя на Първо гражданско отделение, както и на Второ гражданско, 
доколкото разпределението на заповедни производства е общо и за трите 
отделения.

През 2016 г. в отделението са постъпили 19 343 дела, образувани по 
заявления за издаване на заповеди за изпълнение. Броят на приключилите 
заповедни производства е 22 680 (в това число се включват и останалите 
несвършени дела, образувани през 2015 г).

Общият брой на образуваните през 2016 г. искови производства, 
разпределени на състави от Първо гражданско отделение е 9 113.

През изминалата година са разпределени в отделението за 
разглеждане искове по Кодекса за застраховането - общо 1314 дела.

Броят на предявените вещни искове, разпределени в на съдиите в 
Първо ГО, е 462, от общо постъпили и разпределени искове в тази група - 
606 броя. Искове за непозволено увреждане, разпределени на съдии от 
отделението през 2016 г. са общо 650 бр., от общо постъпилите в тази 
група - 851 дела.

По статистически данни през 2016 г. са били образувани 59 бързи 
производства, от общо разпределените в тази група 78 дела, като съдиите в 
отделението полагат усилия за спазване на сроковете, установени в глава 
XXV от ГПК.

През 2016 г. съдиите в Първо ГО са разгледали 297 дела, образувани 
по искания за разкриване на банкова тайна, извън случаите по чл. 76, ал. 1, 
т. 1,6. „в” от Правилника за администрация в съдилищата от общо 
разпределените в тази група 340 дела.

През 2016 г. са постъпили 59 административни дела.
С Разпореждане на Заместник-председател и Ръководител на Първо 

ГО е утвърден седмичен график на дежурни съдии, които да се произнасят 
по молби за обезпечаване на бъдещ иск. Молбите се били разпределяни 
съобразно деня на тяхното завеждане, при спазване на принципа на 
случайния подбор. През 2016 г. осигуряването на производствата по 
молбите за обезпечаване на бъдещи искове се осъществява от Служба 
„Обезпечение на бъдещ иск“ към Деловодството на Първо ГО. Делата се 
съхраняват отделно и е ограничен достъпа до тях на други съдебни 
служители. Запази се практиката делата да се докладват с други такива,
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образувани по идентични молби за обезпечаване на бъдещи искове, за да 
бъде осигурена възможност на съдиите да извършат дължимата преценка 
за съществуването на обезпечителна нужда и за да бъде избегнато 
повторното допускане на обезпечение.

През 2016 г. между дежурните съдии в I-во ГО са разпределени общо 
849 молби за допускане на обезпечение на бъдещ иск от общо постъпили в 
съда 1 034 бр.

През 2016 г. в Централизираната система за разпределение на дела в 
двете групи „ЗП 410“ и „ЗП 417“ са включени за разпределение между 
всички съдии в Първо и Второ ГО, както и съдиите от Трето ГО, 
разглеждащи съответната материя. Положени са усилия за изравняване на 
постъпленията на нови дела в двете граждански отделения.

Дела, насрочени в открити съдебни заседания, са отлагани само в 
извънредни случаи (напр. внезапно заболяване, отсъствие и пр.).

Съдиите се стремят и полагат усилия да спазват определените 
процесуални срокове за произнасяне по постъпващите искови молби, 
писмени отговори и допълнителни молби на страните, въпреки големия 
брой дела, образувани и разгледани в Първо ГО. Обявените за решаване 
дела са приключени от съдиите в отделението в разумни срокове.

Броят на приключените дела е акт по същество, прекратени или 
приключили със съдебна спогодба дела през 2016 г. са общо 32 376 бр. от 
съдиите в Първо ГО и от съдиите от Трето ГО, разглеждащи дела е 
материя на Първо ГО. Приключените в закрито заседание са общо 2 505 
дела, а в открито -  7 191.

Общият брой на приключените заповедни производства, които са 
били разпределени за разглеждане в Първо ГО и съдии от Трето ГО, 
разглеждащи дела е материя на Първо ГО за 2016 г. са общо 22 680.

ВТОРО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ
През 2016 г. в отделението са осъществявали дейност 41 съдебни 

състава, разглеждащи тази материя. През годината са открити 5 нови 
съдебни състава, разглеждащи идентична материя - 144 състав, 145 състав, 
148 състав, 153 състав и 156 състав.

Вакантен състав в отделението за времето до 01.03.2016 г. е бил 53 
състав.

През 2016 г. се провеждаха събрания на съдиите от отделението, 
съвместно със съдиите от другите граждански отделения, за обсъждане на 
текущи въпроси във връзка е организация на работата и преодоляване на 
констатирани забавяния при разглеждане на делата.

През 2016 г. продължи дейността по обучение и повишаване 
квалификацията на съдиите. В периода 15-17.04.2016 г. в к.к. Боровец бе 
проведено изнесено регионално обучение на тема „Новият КЗ” е лектор 
съдия Емилия Василева от ТО на ВКС.
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През 2016 г. беше запазена организацията за разпределение на делата - 
равномерно по вид, брой и сложност и при спазване на принципа на 
случайния подбор чрез Централизирана система за разпределение на дела, 
съгласно Решение на ВСС Протокол № 23/07.05.2015 г.

В началото на годината беше извършено нулиране на броя на 
разпределените дела за минал период по указания, дадени от ВСС.

Считано от 01.04.2016 г. се измерва и натовареността на съдиите чрез 
разработената СИНС.

През 2016 г. са постъпили за разглеждане в отделението общо 25 523 
броя граждански дела, което сочи на намаляване на постъпленията в 
отделението в сравнение с предходната 2015 г. По статистически данни 
през 2015 г. за разглеждане в отделението са образувани общо 35 969 
граждански дела. Намаляването на постъпленията се дължи на общото 
минимално намаляване на постъпилите граждански дела, както и на 
откритие нови състави в Трето гражданско отделение, разглеждащи 
материя на Второ гражданско отделение, както и на Първо гражданско, 
доколкото разпределението на заповедни производства е общо и за трите 
отделения.

През 2016 г. в отделението са постъпили 17 908 дела, образувани по 
заявления за издаване на заповеди за изпълнение, от които 13 860 бр. ЗП по 
чл. 410 ГПК и 4 048 бр. ЗП по чл. 417 ГПК. Броят на приключилите 
заповедни производства е 21 475 (или 83,39% спрямо постъпилите във II 
ГО, като в това число се включват и останалите несвършени дела, 
образувани през 2015 г.).

Общият брой на образуваните през 2016 г. искови производства, 
разпределени на състави от Второ гражданско отделение е 7 615.

През изминалата година са разпределени в отделението за 
разглеждане искове по Кодекса за застраховането - общо 1 445 дела.

Броят на предявените искове за делба, разпределени на съдиите във 
Второ ГО е 378. Исковете по КТ, разпределени на съдии от отделението 
през 2016 г. са общо 950 бр., а търговските спорове са 957 бр.

През 2016 г. съдиите във Второ ГО са разгледали 298 дела, образувани 
по искания за разкриване на банкова тайна и са разгледали 55 бр. съдебни 
поръчки.

Съдебните поръчки по делегация от българските съдилища и по 
исканията за разкриване на банкови тайни бе осигурявано съгласно 
графика на седмичните дежурства, изготвен и одобрен е разпореждане на 
зам. председателя и ръководител на II ГО, при спазване на принципа на 
случайния подбор.

През 2016 г. между дежурните съдии във II-ро ГО са разпределени 
общо 55 бр. съдебни поръчки по делегация от българските съдилища и 
общо 298 бр. искания за разкриване на банкова тайна.

През 2016 г. в Централизираната система за разпределение на дела в
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двете групи „ЗП 410“ и „ЗП 417“ са включени за разпределение между 
всички съдии в Първо и Второ ГО, както и съдиите от Трето ГО, 
разглеждащи съответната материя. Положени са усилия за изравняване на 
постъпленията на нови дела в гражданските отделения.

Дела, насрочени в открити съдебни заседания, са отлагани само в 
извънредни случаи (напр. внезапно заболяване, отсъствие и пр.).

Броят на приключените в закрито заседание са общо 2 496 дела, а в 
открито - 7 324.

ТРЕТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ
Към 31.12.2016 г., в Трето гражданско отделение при Софийския 

районен съд, осъществяваха дейност 22 съдебни състава. От тях 9 състава 
разглеждаха дела, образувани по молби, искове и жалби по СК, ЗЗДН, 
ЗЗДт, ЗП, ЗГР, и по част VI от ГПК (80, 83, 84, 86, 89, 91, 92, 117 и 139), 8 
състава разглеждаха дела от материята на I ГО (82, 85, 88, 90, 128, 140, 142 
и 143) и 5 състава разглеждаха дела от материята на II ГО (81, 87, 113, 138 
и 141).

През 2016 г., в Гражданските отделения на СРС са създадени 10 
(десет) нови състава, от които 9 (девет) в Трето ГО и 1 (един) във Второ 
ГО (156 състав), както следва:

Със Заповед № АС-106/18.04.2016 г. на Председателя на СРС, считано 
от 20.04.2016 г. е създаден нов 144 състав в отделението,
председателстването на който е възложено на съдия Лилия Георгиева
Терзиева-Владимирова, като разглежда дела от материята на Второ
гражданско отделение.

Със Заповед № АС-145/19.05.2016 г. на Председателя на СРС, считано 
от 26.05.2016 г. е създаден нов 145 състав в отделението,
председателстването на който е възложено на съдия Катина Минева, като 
разглежда дела от материята на Второ гражданско отделение.

Със Заповед № АС-188/27.06.2016 г. на Председателя на СРС, считано 
от 01.07.2016 г. е създаден нов 148 състав в отделението,
председателстването на който е възложено на съдия Филип Илчев Савов, 
като разглежда дела от материята на Второ гражданско отделение.

Със Заповед № АС-188/27.06.2016 г. на Председателя на СРС, считано 
от 01.07.2016 г. е създаден нов 149 състав в отделението,
председателстването на който е възложено на съдия Елена Николова 
Динева-Илиева, като разглежда дела, образувани по молби, искове и жалби 
по СК, ЗЗДН, ЗЗДт, ЗН, ЗГР, и по част VI от ГПК.

Със Заповед № АС-209/01.07.2016 г. на Председателя на СРС, считано 
от 04.07.2016 г. е създаден нов 150 състав в отделението,
председателстването на който е възложено на съдия Маргарита Димитрова 
Димитрова, като разглежда дела от материята на Първо гражданско 
отделение.
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Със Заповед № АС-209/01.07.2016 г. на Председателя на СРС, считано 
от 04.07.2016 г. е създаден нов 151 състав в отделението, 
председателстването на който е възложено на съдия Мария Георгиева 
Шейтанова-Воденичарова, като разглежда дела от материята на Първо 
гражданско отделение.

Със Заповед № АС-226/01.08.2016 г. на Председателя на СРС, считано 
от 02.08.2016 г. е създаден нов 153 състав в отделението,
председателстването на който е възложено на младши съдия Николай 
Николов Чакъров, като разглежда дела от материята на Второ гражданско 
отделение.

Със Заповед № АС-265/21.09.2016 г. на Председателя на СРС, считано 
от 03.10.2016 г. е създаден нов 154 състав в отделението,
председателстването на който е възложено на съдия Даниела 
Александрова, като разглежда дела от материята на Първо гражданско 
отделение.

Със Заповед № АС-279/13.10.2016 г. на Председателя на СРС, считано 
от 17.10.2016 г. е създаден нов 155 състав в отделението,
председателстването на който е възложено на съдия Калинка Иванова 
Илиева-Пандохова, като разглежда дела от материята на Първо гражданско 
отделение.

Така към 31.12.2016 г., в Трето гражданско отделение при Софийски 
районен съд, осъществяват дейност 31 съдебни състава. От тях 10 състава 
разглеждат дела, образувани по молби, искове и жалби по СК, ЗЗДН, ЗЗДт, 
ЗН, ЗГР, и по част VI от ГПК (80, 83, 84, 86, 89, 91, 92, 117, 139 и 149), 12 
състава разглеждат дела от компетентността на I ГО (82, 85, 88, 90, 128, 
140, 142 и 143, 150, 151, 154 и 155) и 9 състава разглеждат дела от 
компетентността на II ГО (81, 87, 113, 138 и 141, 144, 145, 148 и 153).

През 2016 г., делата се разпределяха чрез Централизираната система 
за разпределение на делата, съгласно Решение на ВСС Протокол № 
23/07.05.2015 г., като в началото на годината беше извършено нулиране на 
броя на разпределените дела за минал период.

Дежурните съдии в Трето гражданско отделение, разглеждащи молби, 
искове и жалби по СК, ЗЗДН, ЗЗДт, ЗН, ЗГР, и по част VI от ГПК. се 
определят съгласно предварително утвърден от ръководителя на 
отделението график. В дежурството са по двама съдии. По дежурство се 
разпределят делата, образувани по молби и заявления по чл. 29 ГПК, чл. 6 
СК, чл. 49 ЗН, чл. 51 ЗН и чл. 52 ЗН.

Делата, образувани по искове за издръжка (които се разглеждат по 
реда на глава XXV от ГПК -  „Бързо производство”) и делата, образувани 
по молби по Закона за защита от домашно насилие се разпределят между 
присъстващите съдии. По искания, постъпили по тези дела и по делата, 
образувани по молби по чл. 130, ал. 2 СК, при отсъствие на съдията- 
докладчик, се произнася дежурен съдия, съобразно утвърдения график.
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Поради промените в персоналния състав на съдиите в отделението, 
както и поради отсъствия на съдии поради болест, бременност, 
продължителен платен отпуск и др. фактори, обусловили зануляване или 
намаляване на процента на натовареност на съответния състав, се 
прилагаше принципа за постигане на равномерно натоварване на съдиите. 
Временно беше спирано разпределението на дела на съдии, отсъстващи 
поради болест, бременност или продължителен платен отпуск, като всеки 
отделен случай е мотивиран в издадената за това заповед от Председателя 
на съда.

През 2016 г., на съставите от Трето ГО, са разпределени общо 23 327 
броя дела.

От видовете дела по СК, ЗЗДН, ЗЗДт, ЗН, ЗГР, и по част VI от ГПК,
най

- голям е броят на делата, образувани по молби за развод по взаимно 
съгласие

- 1419 бр. дела (при 1 530 дела за 2015 г., 1 506 дела за 2014 г. и 1 525 
дела за 2013 г.). Разводите по исков ред са 933 бр. дела (при 971 дела за 
2015 г., 975 дела за 2014 г. и 1 000 дела за 2013 г.).

Новообразуваните дела за родителски права, включително заместване 
на съгласието за пътуване в чужбина, ограничаване и лишаване от 
родителски права и изменение на мерките относно родителските права 
през 2016 г. са 617 бр. (при 636 дела за 2015 г., 560 дела за 2014 г. и 556 
дела за 2013 г.).

Новопостъпилите дела само за издръжка, включително за увеличение 
на първоначално определената такава за 2016 г. са 407 бр. дела (за 2015 г. 
тези дела са 372, за 2014 г. - 418, за 2013 г. - 434, а за 2012 г. са били 460).

През 2016 г. е налице лек спад на броят на новообразуваните дела по 
молби Закона за защита от домашно насилие - 644 бр. дела (при 689 дела за 
2015 г., 629 дела за 2014 г., 587 дела за 2013 г. и 585 дела за 2012 г.), като 
приключените са 701 (613 за 2014 г. и 584 за 2013 г.).

Намалял е и броят на новообразуваните дела за настаняване и 
прекратяване на настаняването на деца по Закона за закрила на детето. 
Постъпилите молби за настаняване на деца по съдебен ред през 2016 г. са 
246 (за 2015 г. са 326, за 2014 г. са 280, а за 2013 г. са 308), а за 
прекратяване на настаняването - 37 (за 2015 г. са 39 дела, 22 дела за 2014 г. 
и 34 дела през 2013 г.).

През 2016 г. е налице и лек спад в броя на постъпващите за 
разглеждане молби за даване на разрешения от съда за извършване на 
действия на разпореждане е недвижими имоти, е движими вещи чрез 
формална сделка и е влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на 
деца и поставени под запрещение - 861 дела (при 897 дела за 2015 г., 899 
дела за 2014 г. и 890 дела за 2013 г.).

През 2016 г. между дежурните съдии в Трето ГО, са разпределени 1

1000 София, буя. ’’Витоша” № 2, тел. централа: /02/ 9219 88; факс /02/ 981 37 40;

e-mail: adm.8gs@scc.bg
67

mailto:adm.8gs@scc.bg


537 нови дела, образувани по молби и заявления по чл. 29 ГПК, чл. 6 СК, 
чл. 49 ЗН, чл. 51 ЗН и чл. 52 ЗН (при 1 489 за 2015 г.).

На съдиите от Трето Гражданско отделение, разглеждащи молби, 
искове и жалби по СК, ЗЗДН, ЗЗДт, ЗН, ЗГР, и по част VI от ГПК, не се 
разпределят дела, образувани по заявления за издаване на заповед за 
изпълнение по чл. 410 ГПК и по заявления за издаване на заповед за 
изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК (заповедни 
производства). През 2016 г., на съставите от Трето ГО, разглеждащи дела 
от материята на Първо ГО и Второ ГО, са разпределени общо 10 699 бр. 
заповедни дела.

През 2016 г., продължи и дейността по обучение и повишаване на 
квалификацията на съдиите. Почти всички съдии са участвали в семинари 
на различна тематика във връзка е тяхната пряка правораздавателна 
дейност.

БЮ РО СЪДИМОСТ
В Бюро „Съдимост” при СРС през 2016 г. са издадени 154 389 бр. 

свидетелства за съдимост (150 270 бр. за 2015 г.) и 19 443 бр. справки за 
съдимост (20 878 бр. за 2015 г.). Въведени са 3 885 бр. бюлетини за 
съдимост и бюлетини по чл. 78а НК (3 903 бр. за 2015 г.). За сравнение 
през 2014 г. са издадени 143 155 бр. свидетелства за съдимост и 23 096 бр. 
справки за съдимост като са въведени нови 5 691 бюлетини за съдимост и 
бюлетини по чл. 78а НК.

ПРИЗОВАВАНЕ И ВРЪЧВАНЕ НА СЪДЕБНИ КНИЖА
През 2016 г. службите по призоваване при СРС са връчили общо 695 

257 бр. призовки и съдебни книжа (703 074 бр. при връчени за 2015 г. и 637 
861 бр. за 2014 г.).

СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА
През 2016 г. съдиите по вписванията при Софийския районен съд са 

извършили общо 85 730 бр. вписвания (80 896 бр. за 2015 г.; 70 801 бр. 
вписвания за 2014 г.), издадени са 54 847 бр. удостоверения за тежести (56 
416 бр. за 2015 г.; 47 470 бр. за 2014 г.).

ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
През 2016 г. по щат държавните съдебни изпълнители са били 31 бр. 

По настояване на председателя на съда са пенсионирани 7 държавни 
съдебни изпълнители, като към края на отчетния период реално са 
работили 21 държавни съдебни изпълнители.

Държавните съдебни изпълнители при Софийския районен съд са 
получили общо 898 бр. нови изпълнителни дела (935 бр. за 2015 г.; 1 130 
бр. за 2014 г.). Постъпили по сметка на държавните съдебни изпълнители
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са 1 928 142,53 лева (1 963 153,58 лева за 2015 г.), изплатени са 2 104 
882,65 лева (2 157 273,17 лева за 2015 г.).

Свършените дела поради събиране на дължимата сума или 
извършване на съответното действие са 1 179 бр. (1 388 бр. през 2015 г.) 
Общо прекратените дела са 2 736 бр. Общо приключилите дела за годината 
са 5 455 бр. (6 881 бр. за 2015 г.).

Видно е, че въпреки намалението на реално работещите държавни 
съдебни изпълнители, натовареността на държавните съдебни изпълнители 
е изключително малка, което налага преосмисляне на тяхната дейност и 
незабавното предприемане на необходимите законодателни мерки и мерки 
от страна на Министерството на правосъдието в тази насока (констатация 
направена и в отчетния доклад за 2015 г., която остава непроменена и към 
днешна дата).

Д РУ ГИ
В мандата на това ръководство, включително през 2016 г., е решен 

дългогодишния сграден проблем на Софийския районен съд. Условията на 
труд вече са изключително благоприятни. Гражданско отделение на СРС 
работи в обновена сграда, находяща се на бул. „Цар Борис III“ № 54, която 
е пригодена за нуждите на съда и която разполага със съвременни 
помещения за обслужване на гражданите и адвокатите, модерно 
оборудвани съдебни зали и кабинети, „Синя стая” за разговор с деца, зали 
е мултимедийна техника за обучение, видеонаблюдение, офиси за почивка 
и страхотна градина, за която се полагат ежедневни грижи.

В унисон със съвременните изисквания на обществото, съдът създаде 
профили на Софийския районен съд в социалните мрежи Фейсбук и 
Туитър, както и профил на съда в интернет енциклопедията Уикипедия. 
Оптимизирани са информационните ресурси на съда. Факт е постоянно 
обновяващ се график на съдебните заседания на съдиите на сайта на съда. 
Налице е възможността за онлайн заявки за вадене на дела от архив. Всеки 
ден се „надграждат“ възможностите за справки в реално време на сайта. 
Обособени са отделни позиции по групи дела и по различни критерии за 
търсене. Функционира програмата „Децата и съдът“ за формиране и 
повишаване на правната култура на децата, с цел израстването им като 
информирани, пълноценни и отговорни личности, познаващи и бранещи 
правото. Развива се внедрената деловодна система, която автоматизирано 
да следи процесите по делата, нов електронен входящ и изходящ регистър, 
който да подпомага работата на регистратурите в съда, включително 
обособяване на отделни специфични регистри, с цел по-голяма 
прозрачност и проследимост на кореспонденцията, която постъпва и 
излиза от съда. От началото на 2016 г. е факт обявяването и публикуването 
в интернет на всички съдебни актове на съдиите от Софийския районен 
съд, със заличени лични данни, като на сайта е достъпна и информация по
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входящ номер и дата на образуване на делото, насрочено заседание, 
съдебен състав и др. На сайта на съда вече са достъпни и всички съдебни 
актове по хода на делата, като налице е нова търсачка, която предоставя 
повече информация на гражданите и адвокатите. Вече успешно работи 
единната информационна система за противодействие на престъпността, 
интегрирана в системата за управления на дела на съда.

Успешно започнаха и приключиха съществените етапи по всички 
процедури по ЗОП за преместването на наказаталелните съдии и общата 
администрация в новата сграда на съда на бул. „Ген. М.Д.Скобелев“ № 23. 
Актуализирана е секцията на Центъра за спогодби и медиация към СРС и 
СГС на сайта на съда. Ежедневно се оповестява всяка инициатива и 
дейността на Софийския районен съд, в съответствие с приетата 
комуникационна стратегия от ВСС в съдебната система. Публикуват се на 
сайта и в профилите в социалните мрежи на съда всичко, което се случва в 
Софийския районен съд, включително актуална информация за 
разположението на службите в сградата, телефони и адреси, разяснения по 
актуални теми, включително за студентски стаж в Софийския районен съд, 
списъка на всички съдебни заседатели, кратко представяне на 
ръководството от съда, както и на служителите, оглавяващи отделните 
служби в съда, с координати за обратна връзка, отговаряне на въпроси, 
мнения и предложения и т.н. От месец юни 2016 г. е внедрена и нова по 
същността си, автоматизирана система за управление на отпуските на 
съдебните служители и магистратите в СРС. Разработен е модул за 
контрол на разходите и планиране на потреблението на консумативи. 
Налична е нова единна система за генериране и следене на издаваните от 
съдебните секретари ордери, с която могат още в съдебната зала, след 
произнасяне на съдията, да предоставят ордерите на съответните лица.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Изложеното в настоящия доклад систематизира извършената от 

магистратите в СГС правораздавателна дейност през 2016 г., която, 
обсъдена в съвкупността от фактори като свръхнатовареност, висок 
коефициент на тежест и правна сложност на разглежданите дела и 
завишени обществени очаквания, се оказва ефективна. Съгласно 
статистическите данни през отчетния период са постановени близо 5 000 
съдебни акта повече спрямо изготвените през 2015 г. такива. Този резултат 
не би бил възможен без положените усилия от страна на магистратите и 
предприетите от ръководството на съда мерки за наблюдение и контрол по 
отношение спазването на законоустановените срокове при насрочването, 
разглеждането и приключването на делата, както и по отношение 
качеството на съдебните актове. Констатираното високо темпо на работа 
на съдебната администрация през изследвания период би могло да се 
разглежда като следствие от по-високата мотивация и професионализъм на 
самите съдебни служители и завишените изисквания към тях, извършените 
в резултат на изготвения функционален анализ структурни и 
организационни промени, утвърдените нови функционални 
характеристики за всяка една длъжност и неформалния подбор на 
квалифицирани служители чрез проведените конкурси.

Ако приемем, че Софийски градски съд функционира като истински 
жив организъм, чието добро здравословно състояние зависи от нормалната 
работа на всички негови системи и следването на дадените предписания 
(правила), и развием метафората, следва да подчертаем, че благодарение на 
общите усилия на ръководния екип, магистратите и съдебните служители, 
можем да говорим за наличието на устойчив оздравителен процес, който 
следва да продължи и в бъдеще.

КАЛОЯН ТОПАЛОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
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