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I. Въведение

Годишният доклад е изготвен от председателя на Софийски градски 
съд, на основание чл. 86, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 88 от Закона за 
съдебната власт и Указанията за обхвата и структурата на годишните 
доклади, приети с решение на Комисията по правни въпроси на ВСС по 
Протокол № 2/12.01.2009 г. В него е предоставена информация за дейността 
на Софийски градски съд и Софийски районен съд през 2021 г. в изпълнение 
на задълженията им по чл. 117 от Конституцията на Република България -  
защита на правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и 
държавата, както и по чл. 7 и чл. 8 от Закона за съдебната власт -  
справедливо и безпристрастно правосъдие, при точно и еднакво прилагане на 
законите спрямо всички.

II. Кадрова обезпеченост, структура и управление на Софийски градски 
съд

1. Кадрова обезпеченост
Към 31.12.2021 г. утвърдената щатна численост на Софийски градски съд 

е 634 щатни бройки, от които 151 щатни бройки за съдии, 32 щатни бройки 
за младши съдии и 451 щатни бройки за съдебни служители. Действително 
заети са общо 587 щатни бройки, от които 126 съдии, в това число една 
щатна бройка административен ръководител и четири щатни бройки 
заместник-председатели, 25 младши съдии и 436 съдебни служители.

1.1. Информация за работещите съдии в СГС.
С решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 31 от

17.09.2020 г., на основание чл. 160, във вр. с чл. 186а, ал. 4 ЗСВ, на длъжност 
„съдия“ в Софийски градски съд -  Г ражданско отделение е назначен Ивайло 
Димитров, считано от датата на встъпване в длъжност -  25.02.2021 г. Със 
Заповед № РД-08-826/26.02.2021 г. на председателя на СГС, съдия Димитров 
е определен за член съдия на Ш-Б въззивен състав в Г ражданско отделение -  
въззивни състави на СГС, считано от 01.03.2021 г.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, с решение 
на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 10/30.03.2021 г., считано от
02.04.2021 г., съдия Мария Кузманова е освободена от заеманата от нея 
длъжност „съдия“ в Софийски градски съд, поради пенсиониране. По 
предложение, направено от съдия Алексей Трифонов -  председател на 
Софийски градски съд, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ и ал. 3, т. 1 от 
Закона за съдебната власт е поощрена с отличие „личен почетен знак -  първа 
степен -  златен“ и парична награда, поради проявения висок
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професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните 
задължения и високи нравствени качества.

Със Заповед № РД-09-3856/12.07.2021 г. на председателя на Софийски 
градски съд, на основание чл. 325, ал. 1, т. 11 от Кодекса на труда, считано от
11.07.2021 г., е прекратено действието на Акт за заемане на длъжността 
„съдия“ в Софийски градски съд на Елица Йорданова. По предложение на 
административния ръководител -  председател на Софийски градски съд с 
решение по Протокол № 29/20.07.2021 г. на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, 
буква „а“ от Закона за съдебната власт, Елица Йорданова е удостоена 
посмъртно с отличие „личен почетен знак -  първа степен златен“, за 
проявения висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на 
служебните задължения и високи нравствени качества.

Командированите съдии от СГС в края на 2021 година са осемнадесет. 
В Апелативен съд София продължи командироването на съдиите Асен 
Воденичаров, Валентин Бойкинов, Величка Цанова-Г ечева, Виолета 
Магдалинчева-Клингова, Десислав Любомиров, Димитър Мирчев, Емилия 
Колева, Зорница Гладилова-Георгиева, Карамфила Тодорова, Кристина 
Филипова, Мария Райкинска, Нина Стойчева, Петър Гунчев, Ралица 
Димитрова и Светлин Михайлов.

Съдия Димитрина Ангелова и съдия Десислава Попколева продължиха 
да правораздават като командировани съдии във Върховния касационен съд.

Със Заповед № 925/21.09.2021 г. на председателя на ВКС, считано от
21.09.2021 г., е командирована съдия Таня Орешарова във ВКС -  Гражданска 
колегия до отпадане на необходимостта от командироване.

През отчетния период, продължиха командироването си съдиите от 
Софийски районен съд Галя Вълкова, Десислава Янева-Димитрова, 
Десислава Зисова, Екатерина Стоева, Илиана Станкова, Румяна Спасова- 
Кежова, Цветанка Бенина и Йоана Генжова.

Със заповеди на административния ръководител -  председател на 
Апелативен съд София са командировани от СРС в СГС съдиите Мая 
Михайлова, Таня Кандилова, Биляна Славчева, Валентин Борисов, Стоян 
Михов, Нели Маринова, Петър Славчев, Мирослав Георгиев, Даниела 
Попова и Розалина Ботева.

В края на 2021 г. незаетите щатни бройки за магистрати в СГС са 25 
(двадесет и пет), от които 2 (две) щатни бройки за заместник 
административен ръководител и 23 щатни бройки за съдии.

През 2021 г. на длъжност „съдия“ в СРС встъпиха младшите съдии 
Мария Илиева, Десислава Йорданова, Константина Христова, Адриана 
Атанасова-Иванова, Роси Михайлова, Светлозар Димитров, Симона 
Углярова и Иван Киримов.

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 
Протокол № 30/27.07.2021 г., на основание чл. 258а, ал. 3 от Закона за 
съдебната власт, на 30.08.2021 г. на длъжност „младши съдия“ в СГС 
встъпиха: Господин Тонев, Бетина Бошнакова, Калина Станчева, Теодора 
Карабашева, Теодора Петрова, Божидар Стаевски, Десислава Алексиева,
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Виктория Станиславова, Стойчо Попов, Антоанета Ивчева, Яна 
Владимирова-Панова и Десислава Чернева.

Със Заповед № РД-14-5778/26.10.2021 г. на председателя на СГС, 
младши съдия Евелина Маринова е командирована в Софийски районен съд 
за срок от една година, считано от 27.10.2021 г.

В края на периода незаетите щатни бройки за „младши съдия“ са 7 
(седем).

1.2. Информация за работещите съдебни служители в СГС.
С решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 8/16.03.2021 г. 

са съкратени 7 щатни бройки на длъжност „системен администратор“ и 
разкрити 11 щатни бройки за длъжност „съдебен деловодител“ и 1 щатна 
бройка за длъжност „началник служба“ за служба „Регистратура“.

През отчетния период е увеличена щатната численост на СГС с две щатни 
бройки за длъжността „съдебен помощник“ с решение на Съдийската колегия 
на ВСС по Протокол № 12 от 13.04.2021 г.

На основание чл. 343, ал. 2 ЗСВ са назначени 9 съдебни служители: един 
счетоводител, един служител в сектор „Човешки ресурси“, един системен 
администратор, двама съдебни деловодители и четирима съдебни секретари.

Кадровата политика на административното ръководство и през отчетния 
период беше насочена към своевременното обезпечаване на 
административните звена със съдебни служители. В тази връзка, до 
провеждане на конкурс са назначени: един счетоводител, един служител в 
сектор „Човешки ресурси“, двама съдебни помощници, шестима съдебни 
деловодители, петима съдебни секретари и шестима призовкари. По 
заместване на отсъстващи служители в дълъг период от време са назначени 
петима съдебни деловодители, един призовкар и един чистач.

Със Заповед №-08-4029 от 16.07.2021 г. на административния 
ръководител на СГС е открита процедура за провеждане на конкурс за 
заемане на 6 щатни бройки за длъжността „съдебен помощник“, от които 4 
щатни бройки за Гражданско отделение -  първоинстанционни състави, 
Гражданско отделение -  въззивни състави и Търговско отделение и 2 щатни 
бройки за Наказателно отделение. Поради въведени временни 
противоепидемични мерки на територията на Република България, със 
Заповед № РД-08-5721 от 25.10.2021 г. и Заповед № РД-08-5864/04.11.2021 г. 
на председателя на СГС е отменен насроченият втори етап от конкурса 
„писмен изпит“, с допуснатите до участие кандидати за съдебни помощници 
до отпадане на въведените противоепидемични мерки по т. 1.2 от Заповед № 
РД-01-856 от 19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Със Заповед № РД-08-4466 от 06.08.2021 г. на административния 
ръководител на СГС е открита процедура за провеждане на конкурс за 
заемане на 10 щатни бройки „съдебен деловодител“ в служба „Регистратура“ 
и 6 щатни бройки за длъжност „системен администратор“. След приключване 
на конкурса, с класираните кандидати се сключи трудово споразумение.

6



Прекратени са трудовите правоотношения с общо 36 съдебни 
служители, както следва:

- на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ, по взаимно съгласие, са 
прекратени трудовите правоотношения със 7 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, поради придобиване право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст, са прекратени трудовите 
правоотношения с 9 съдебни служители;

- на основание чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ, след подадена молба от 
служителя за прекратяване на трудовото правоотношение, поради 
придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, са прекратени 
трудовите правоотношения с 6 съдебни служители;

- на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ, дисциплинарно уволнен 1 съдебен 
служител;

- на основание чл. 325, ал. 1, т. 5 КТ, със завръщане на замествания 
служител на работа, са прекратени трудовите договори с 4 съдебни 
служители.

2. Структура и управление на СГС
Административното ръководство на Софийски градски съд се 

осъществява от административен ръководител -  председател на съда съдия 
Алексей Трифонов. Подпомаган е от четирима заместник-председатели: 
съдия Руси Алексиев -  ръководител на Наказателно отделение, съдия Стефан 
Кюркчиев -  ръководител на Гражданско отделение -  първоинстационни 
състави, съдия Стела Кацарова -  ръководител на Гражданско отделение -  
въззивни състави и съдия Райна Стефанова -  ръководител на Търговско 
отделение. Със Заповед № РД-08-4499/17.07.2019 г. на председателя на СГС 
на съдия Милен Евтимов са възложени функции във връзка с дейността и 
разглежданите дела от съдиите в Гражданско отделение -  Брачни състави,

През 2021 г. до председателя на Софийски градски съд са постъпили и 
заведени в съответните регистри общо 5196 документа. В 
общоадминистративния изходящ дневник са вписани 1219 изходящи номера.

Взето е отношение по 581 броя писма и документи от Висшия съдебен 
съвет, 169 броя писма и преписки от Инспектората към Висшия съдебен 
съвет, 83 броя писма от Министерство на правосъдието, 65 броя писма 
постъпили от Върховния касационен съд, 6 броя писма и преписки от 
Върховна касационна прокуратура. Регистрираните жалби, сигнали и 
искания от физически и юридически лица са 3270 броя. Депозираните от 
съдиите и съдебните служители докладни записки и молби са 1022 броя.

От административното ръководство на съда са издадени 6657 броя 
заповеди и разпореждания.

През изминалата отчетна година, организацията на дейността в съда е 
изцяло съобразена с продължаващата извънредна епидемична обстановка в 
страната и необичайното положение, при което следваше да функционира.
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Административното ръководство продължи да предприема мерки, чрез които 
да създава условия за запазване здравето и живота, не само на работещите в 
Софийски градски съд съдии и служители, но и тези на гражданите и 
адвокатите. Създадената организация на работа даваше възможност да не 
бъде нарушен ритъмът на правораздавателната дейност, както и да не бъдат 
нарушени правата и интересите на гражданите.

Във връзка с констатирани случаи на заразени служители с COVID-19 е 
преустановявана работата в различни административни звена на Софийски 
градски съд за определени периоди от време: със Заповед № РД-08- 
1231/10.03.2021 г. се преустанови работата в служба „Съдебно деловодство -  
Търговско отделение“ за периода от 10.03.2021 г. до 12.03.2021 г.; със 
Заповед № РД-08-1475/12.03.2021 г. се преустанови работата в отдел 
„Финансова дейност -  каса“, считано от 12.03.2021 г. до 22.03.2021 г; със 
Заповед № РД-08-1537/19.03.2021 г. се преустанови работата в служба 
„Регистратура“, считано на 19.03.2021 г. от 13:00 часа до 17:00 часа; със 
Заповед № РД-08-1886/12.04.2021 г. се преустанови работата с граждани и 
достъпа до помещенията в служба „Съдебно деловодство -  Гражданско 
отделение -  първоинстанционни състави“ на 12.04.2021 г. за времето от 10:30
ч. до 14:00 ч., като във връзка с продължаващите случаи на заразени 
служители с COVID-19, със Заповед № РД-08-1912/13.04.2021 г. и Заповед № 
РД-08-1991/16.04.2021 г. на председателя на СГС този срок беше удължен до
21.04.2021 г. включително.

С издадените заповеди на председателя на Софийски градски съд се 
създаде нужната организация за обезпечаване работата в различните 
деловодства на Софийски градски съд, като за посочения период от време, 
гражданите получаваха справки за делата в служба „Съдебно деловодство -  
Адвокатска стая“, чрез „Информационния център“ и на интернет страницата 
на съда. Издадените заповеди се поставяха на видно място пред и в 
помещенията, както и същите се публикуваха своевременно на интернет 
страницата на Софийски градски съд.

С оглед опазване здравето на присъстващите в съдебните деловодства, 
със Заповед № РД-08-2335/10.05.2021 г. на председателя на Софийски 
градски съд е определено работно време, което позволява да се извършва 
основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп.

Със Заповед № РД-08-3148/04.06.2021 г. на председателя на Софийски 
градски съд, във връзка с решение по Протокол № 21, т. 1.1. от заседание на 
Съдийската колегия на ВСС, проведено на 01.06.2021 г., с което са изменени 
и допълнени Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на 
пандемия, приети с решение по Протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и 
допълнени по Протокол № 16/19.05.2020 г., изменени и допълнени по 
Протокол № 17/02.06.2020 г., изменени и допълнени по Протокол № 
39/10.11.2020 г., изменени и допълнени по Протокол № 40/17.11.2020 г., 
Заповед № РД-01-375/27.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването, се 
възложи на завеждащ служби „Съдебни деловодства“ да организират достъп 
в деловодствата за граждани и адвокати при спазване на физическа
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дистанция от най-малко 1,5 м. между лицата. Със същата заповед е 
определено работното време с граждани и адвокати на служби „Съдебни 
деловодства“ и административните звена на общата администрация.

Предвид временно установения график на работа в служба „Съдебно 
деловодство -  Търговско отделение“ със Заповед № РД-08-5571/13.10.2021 г. 
на председателя на Софийски градски съд, е регламентирано работното 
време с граждани и адвокати.

С оглед издадена Заповед № РД-01-343 от 12.10.2021 г. на Директора 
на СРЗИ и въведени временни противоепидемични мерки на територията на 
гр. София, поради значителното покачване на заболеваемостта от COVID-19, 
влошаване на наблюдаваните показатели и достигната 14-дневна 
заболеваемост над 509.3 на 100 000 население, със Заповед № РД-08- 
5573/13.10.2021 г. на председателя на Софийски градски съд, съдебните 
служители, които не можеха да изпълняват задълженията си в дистанционна 
форма, работиха по график, предложен от съответния ръководител на звено, 
утвърден от съдебния администратор. Със същата заповед е уреден достъпът 
на външни лица в помещенията при стриктното спазване на всички 
противоепидемични мерки, като справки по делата преимуществено се 
извършваха на служебните телефони, обявени на сайта на Софийски градски 
съд.

Във връзка с издадена Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г. на 
Министъра на здравеопазването, с която бяха въведени временни 
противоепидемични мерки на територията на Република България, считано 
от 21.10.2021 г., предвид сериозно усложняване на епидемичната обстановка 
на територията на София -  град и публично оповестените данни, относно 
заболеваемостта и смъртността в гр. София и страната от COVID-19, с оглед 
задължението на административния ръководител по чл. 6а, ал. 3, изр. 2 от 
ЗМДВИП да предприеме необходимите мерки за защита на живота и 
здравето на участниците в производствата по делата, както и на съдиите и 
съдебните служители, със Заповед № РД-08-5775/26.10.2021 г. на 
председателя на Софийски градски съд, за периода 27.10.2021 г. -  05.11.2021 
г. включително, се създаде временна организация на работа, като 
насрочените за разглеждане в открито заседание дела в този период се 
отсрочваха, с изключение на тези, визирани в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ, за нови 
дати, възможно най-близки до първоначално определените дати на заседания. 
На съдебните служби „Съдебно деловодство“ при Софийски градски съд, бе 
възложено да дават справки в периода само по телефон, като се ограничи 
достъпът на адвокати, вещи лица и граждани до помещенията, ползвани от 
Софийски градски съд в Съдебната палата. За делата, визирани в чл. 329, ал. 
3 от ЗСВ, справките се предоставяха при организация и ред, определени от 
ръководителите на служби „Съдебно деловодство“. Поради обстоятелството, 
че се отсрочваха откритите заседания по делата бе ограничен достъпа на 
адвокати, вещи лица и граждани до помещението на служба „Съдебно 
деловодство -  Адвокатска стая“, освен за достъп до дела по чл. 329, ал. 3 от 
ЗСВ. На интернет страницата на Софийски градски съд непосредствено след
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издаване на заповедта, бе публикувано съобщение до гражданите и страните 
в производствата, че служба „Регистратура“ на Софийски градски съд 
продължава да работи и приема постъпващи документи по пощата. 
Организацията за изпълнение на заповедта бе възложена на заместник- 
председателите на Софийски градски съд и ръководители на отделения, както 
и на съдебния администратор. Копие от заповедта бе изпратено на Висшия 
адвокатски съвет и Софийски адвокатски съвет, за сведение.

Във връзка с издадена Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г. на 
Министъра на здравеопазването, с която бе удължен срока на обявената 
извънредна епидемична обстановка на територията на Република България и 
бяха въведени временни противоепидемични мерки на територията на 
страната в периода 04.11-30.11.2021 г., с оглед разпоредбата на чл. 6а, ал. 3 от 
ЗМДВИП и вменените в последната задължения за административните 
ръководители на органите на съдебната власт, предвид публично 
оповестените данни, относно заболеваемостта и смъртността от COVID-19 в 
гр. София и страната в периода 01.11-04.11.2021 г., със Заповед № РД-08- 
5867/04.11.2021 г. на председателя на Софийски градски съд, се въведе 
временно, за периода 08.11.2021 г. -  30.11.2021 г. включително, организация 
на работа в Софийски градски съд, като всеки съдия-докладчик в посочения 
период да прецени дали да предприеме действия по отсрочване на всички 
дела в графика на едно съдебно заседание с оглед на естеството на 
процесуалните действия и броя на участниците в тях. Същата преценка 
следваше да се направи и в случай на график на повече насрочени дела, 
който предполагат струпване на много лица в съдебните зали и 
пространството пред тях. В тези случаи съдията-докладчик по своя преценка 
можеше да отсрочи всички дела в рамките на едно съдебно заседание, с 
изключение на делата, посочени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ, за максимално 
близка дата, като страните и участниците следваше да бъдат уведомени за 
новата дата своевременно, при спазване на изискванията на процесуалните 
закони. В помещенията, определени за работа с граждани и адвокати, 
съобразно тяхната големина, бе определен режим на едновременен достъп на 
външни лица. С оглед опазване здравето на присъстващите, за служби 
„Съдебно деловодство“ се определи да работят с граждани и адвокати от 
09:00 до 12:00 часа., с изключение на случаите, когато се налага да бъде 
получена издадена обезпечителна заповед и съпроводително писмо до 
Агенция по вписванията. Със същата заповед, бе създадена организация, 
изготвените удостоверения за несъстоятелност да се получават в стая 84 до 
14:00 ч. Служба „Регистратура“ в Софийски градски съд функционираше с 
работно време от 09:00 ч. до 17:00 ч. Възложено беше на завеждащ служби 
„Съдебно деловодство“ да организират достъп в деловодствата за граждани и 
адвокати, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. между 
лицата, носене на защитни маски за лице, редовно проветряване и 
дезинфекция. Контрол по изпълнение на заповедта бе възложен на съдебния 
администратор на СГС. Заповедта е своевременно публикувана на интернет 
страницата на Софийски градски съд. Копие от същата е изпратена на
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Висшия адвокатски съвет и Софийски адвокатски съвет, за сведение.
С оглед необходимостта от организиране изпълнението на трудовите 

задължения от съдебните служители в служба „Съдебно деловодство -  
Адвокатска стая“ на Софийски градски съд, опазване здравето на 
присъстващите и избягване на едновременно струпване на много лица в 
помещението и пространството пред него, предвид усложнената епидемична 
обстановка на територията на гр. София и в страната, със Заповед № РД-08- 
5941/11.11.2021 г. на председателя на Софийски градски съд бе определено, 
считано от 12.11.2021 г., служба „Съдебно деловодство -  Адвокатска стая“ на 
Софийски градски съд да работи с граждани и адвокати с работно време от 
09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Предвид констатиран случай на заразен служител с COVID-19 и 
контактни служители по смисъла на чл. 61 от Закона за здравето в служба 
„Съдебно деловодство -  Адвокатска стая“, се създаде организация на 
дежурство за нуждите на службата, като бяха определени съдебни служители 
от други служби, които да подпомагат дейността на последната до 
възстановяване на нормалното и функциониране.

Съобразявайки издадена Заповед № РД-01-977 от 26.11.2021 г. на 
Министъра на здравеопазването, с която са въведени временни 
противоепидемични мерки на територията на страната в периода 01.12.2021 
г. до 31.03.2022 г., и предвид изтичане срока на действие на заповеди № № 
РД-08-5867/04.11.2021 г. и РД-08-5941/11.11.2021 г. на председателя на СГС, 
с които е създадена организация на работа в СГС, със Заповед № РД-08- 
6182/30.11.2021 г. е продължен срока на действие до 31.12.2021 г., 
включително.

Във връзка с необходимостта от диагностициране наличието или 
липсата на COVID-19 при магистрати и съдебни служители са издадени общо 
21 броя заповеди.

За осигуряване на безопасна среда за провеждане на откритите съдебни 
заседания, всички съдебни зали, предоставени за ползване от Софийски 
градски съд, бяха оборудвани с машини за пречистване на въздух от вируси и 
бактерии.

3. Утвърдени Правила за дейността на СГС
През отчетния период, утвърдените Вътрешни правила са обект на 

непрекъснато наблюдение и при необходимост актуализирани, 
съобразявайки измененията в нормативната уредба и организацията на 
работа в съда.

Със Заповед № РД-08-365 от 29.01.2021 г. на председателя на СГС са 
изменени утвърдените със Заповед № РД-01-498/16.02.2017 г. на
председателя на СГС и изменени със Заповед № РД-01-4866 от 27.09.2018 г. 
на и.ф. председател на СГС и Заповед № РД-01-6259/24.10.2019 г. на 
председателя на СГС Правила за подбор и наемане на съдебни служители в 
Софийски градски съд.
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Във връзка с необходимостта от допълване на реда за прехвърляне на 
неправилно постъпили суми по набирателната сметка на СГС със Заповед № 
РД-01-2029 от 20.04.2021 г. на председателя на СГС са допълнени 
утвърдените със Заповед РД-01-5603 от 15.11.2018 г. на и.ф. председател на 
СГС Вътрешни правила за регламентиране реда за водене на аналитична 
отчетност на средствата по набирателната сметка на Софийски градски съд -  
постъпване, връщане на парични суми и конфискация на непотърсени от 
вносителите в законоустановените давностни срокове суми.

По повод разработените функционалности в Единната информационна 
система на съдилищата /ЕИСС/ е издадена Заповед № РД-08-3700 от
01.07.2021 г. на председателя на СГС, с която се уточнява, че точка 10 от 
Раздел V от Правилата за образуване, разпределение, заместване и 
произнасяне по вече образувани граждански и търговски дела в Софийски 
градски съд не се прилага по отношение на делата образувани в ЕИСС.

След проведено събрание на съдиите от Наказателно отделение и 
последващо предложение от зам.-председателя на СГС и ръководител на НО 
е издадена Заповед № РД-08-3854 от 12.07.2021 г. на председателя на СГС, с 
която утвърдените със Заповед № 966 от 24.03.2016 г. Вътрешни правила за 
случайно разпределение на делата и за заместване на съдии в Наказателно 
отделение на Софийски градски съд са изменени. Същите са допълнени със 
Заповед № 4111 от 21.07.2021 г. на председателя на СГС.

4. Проведени общи събрания на съдиите и съдебните служители
През 2021 г. са проведени общо четири Общи събрания. Предвид 

епидемичната обстановка в страната е проведено едно неприсъствено Общо 
събрание на съдиите и съдебните служители и три неприсъствени Общи 
събрания на съдиите от Софийски градски съд.

Със Заповед № РД-08-349/27.01.2021 г. на председателя на Софийски 
градски съд, е свикано Общо събрание на съдиите и съдебните служители от 
Софийски градски съд за вземане на неприсъствено решение -  на подпис, на 
което са приети отчет на главния счетоводител за изразходваните средства от 
фонд СБКО, отчет на Комисията по СБКО за отпуснатите суми от Фонда за 
помощи на съдии и съдебни служители, отчет за извършените дейности от 
лекарския кабинет, касаещи работещи в Софийски градски съд съдии и 
съдебни служители, отчет на Комитета по условията на труд за извършени 
дейности през 2020 г., отчет за извършеното трудово-медицинско 
обслужване през 2020 г. на работещите в Софийски градски съд съдии и 
съдебни служители. Взето е решение Комисията по СБКО през 2021 г. да 
запази състава си, както и да не бъдат променяни „Правилата за формиране и 
използване на средствата от фонд СБКО за подпомагане на магистратите и 
съдебните служители в Софийски градски съд“. Гласувано е решение за 
разпределението на средствата от фонд СБКО при Софийски градски съд за 
2021 г. Дадено е съгласие за създаването на Централизиран фонд СБКО за 
отпускане на помощи на магистрати и съдебни служители в органите на
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съдебната власт през 2021 г., чийто източник за набиране на средствата са 
отчисленията в размер на 0.1% от средствата за СБКО, начислявани върху 
средствата за основна работна заплата в органите на съдебната власт.

На свиканото със Заповед № РД-08-908/05.03.2021 г. на председателя 
на Софийски градски съд Общо събрание на съдиите от Софийски градски 
съд за вземане на неприсъствено решение -  на подпис, е взето решение да 
бъдат избрани съдебни заседатели към Софийски районен съд с мандат 2021 
г. -  2026 г., описани в протокол с три имена и номера от № 1 до № 205 
включително на Комисия за извършване на проверка на документите, 
определена със Заповед № РД-18-284/22.01.2021 г.

Със заповед № РД-08-3509/25.06.2021 г. на председателя на Софийски 
градски съд е свикано Общо събрание на съдиите от Софийски градски съд 
при дневен ред: обсъждане и приемане на проект на Правила, изработени от 
работна група, определена със Заповед № РД-18-6319/18.12.2018 г. на и.ф. 
председател на Софийски градски съд, относно критерии за броя и 
специализацията на отделенията в Софийски градски съд и разпределението 
на съдиите в тях; изразяване на становище на основание чл. 85, ал. 4 ЗСВ, 
относно критериите за командироване на съдии от други съдилища; 
обсъждане на въпроси във връзка с подбора на членове на ПАК и 
организационни проблеми на дейността им. Поради липсата на необходимия 
кворум, Общото събрание на съдиите не е проведено, доколкото не са били 
налице предпоставките за това, визирани в чл. 85, ал. 6 ЗСВ.

Във връзка с решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 5.6. и т. 5.7. 
от Протокол № 34/05.10.2021 г. е свикано Общо събрание на съдиите от 
Софийски градски съд, относно вземане на неприсъствено решение -  на 
подпис, за обединяване специализацията по материя на Гражданско 
отделение -  първоинстанционни състави и Гражданско отделение -  въззивни 
състави. Предвид резултатите от проведеното гласуване, Общото събрание на 
съдиите реши да не се обединява специализацията по материя на Гражданско 
отделение -  първоинстанционни състави и Гражданско отделение -  въззивни 
състави.

5. Изготвени от съдиите становища по образувани тълкувателни дела
През 2021 г. от Върховен касационен съд са постъпили единадесет 

писма, във връзка с образувани тълкувателни дела с предоставена 
възможност на съдиите от Софийски градски съд да вземат становища, 
доведени са до знанието на съдиите чрез публикуване на вътрешния сайт на 
съда. След изявено желание или издадена нарочна заповед на председателя 
на Софийски градски съд, са постъпили 3 становища:

1. Становище от съдия Милена Богданова, съдия Александър Ангелов и 
съдия Ивайло Димитров по т.д. № 6/2020 г. по описа на ОСГТК на 
ВКС.

2. Становище от съдия Милен Евтимов по т.д. № 1/2021 г. по описа на 
ОСГК на ВКС.
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3. Становище от съдия Нели Маринова, съдия Валентин Борисов и съдия 
Албена Александрова по т.д. № 2/2021 г. по описа на ОСГК по описа 
на ВКС.

Предвид обективната невъзможност за провеждане на Общи събрания, на 
които изготвените от работните групи становища да бъдат обсъдени и 
гласувани, същите са публикувани във вътрешния сайт на съда, като е 
предоставена възможност на съдиите за депозиране на възражения и 
допълнения към тях. Становищата са изпращани в рамките на определения от 
съответната колегия на ВКС срок.

По т.д. № 7/2020 г. по описа на ОСГТК на ВКС и по т.д. № 4/2021 г. на 
ОСГТК, не са постъпили становища, тъй като предоставеният срок не е 
изтекъл.

6. Атестиране на съдии от СГС и от други съдилища
В периода 01.01.2021 г. -  31.12.2021 г., съгласно разпоредбата на чл. 58 от 

Наредба № 2 за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, 
председател и заместник-председател на съд на Комисията по атестирането и 
конкурсите към Съдийската колегия на ВСС се предостави информация, във 
връзка с откритата процедура за извънредно атестиране на съдиите: Величка 
Маринкова, Атанас С. Атанасов, Величка Цанова, Вера Чочкова, Силвана 
Гълъбова, Стефан Милев, Петя Алексиева, Андрей Ангелов, Анелия 
Маркова, Елизабет Петрова-Калпакчиева, Джулиана Петкова и Емилия 
Колева. Информация беше предоставена и във връзка с открита процедура за 
придобиване статут на несменяемост на съдиите Даниела Талева и Димитър 
Ковачев.

По отношение на съдиите Емил Дечев, Даниела Борисова, Костадинка 
Костадинова, Атанас Н. Атанасов, Мина Мумджиева, Тони Гетов, Петър 
Гунчев, Виолета Магдалинчева и Десислав Любомиров бяха открити 
процедури за извънредно атестиране, голяма част, от които вече са в процес 
на финализиране.

Чрез председателя на СГС до Комисията по атестирането и конкурсите 
към Съдийската колегия на ВСС, бяха подадени общо 2 броя молби от 
магистрати на СГС за повишаване на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС“, а 
именно за съдия Петър Стоицев и съдия Гергана Христова-Коюмджиева.

Необходимите документи, съобразно Наредба № 2 от 23.02.2017 г. за 
показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и 
заместник-председател на съд на Комисията по атестирането и конкурсите 
към Съдийската колегия на ВСС, са подготвени и по отношение на съдиите 
от СРС: Васил Александров, Петър Минчев, Велизар Костадинов, Цветомир 
Минчев, Богдан Русев, Йоана Станева, Мария Богданова-Нончева, Десислава 
Влайкова, Калина Филипова -  РС-Плевен.

През отчетния период, в изпълнение на чл. 203а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в 
Софийски градски съд са постъпили 23 бр. преписки за атестиране на съдии 
от Софийски районен съд: Мария Дончева, Николай Чакъров, Кирил Петров, 
Валерия Диева, Мария Долапчиева, Десислава Иванова-Тошева, Ангелина
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Боева, Ивелина Колева, Константин Кунчев, Деница Урумова, Станислав 
Седефчев, Емилия Колева, Виолета Парпулова, Моника Добринова, Веселина 
Няголова, Деница Цветкова, Елена Розалинова, Делян Дилков, Васил Петров, 
Ваня Иванова-Згурова, Кирил Димитров, Ангел Павлов, Силвия 
Хазърбасанова.

7. Професионално развитие на съдиите и съдебните служители
Независимо от въведената в страната и света извънредна епидемична 

обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 през 2021 г., 
съдиите и съдебните служители продължиха да вземат участия в присъствени 
и онлайн обучения и семинари, проведени както на територията на страната, 
така и в чужбина.

В организирани от НИП обучения взеха участие като лектори съдиите 
Калина Анастасова, Анелия Щерева, Валерия Братоева, Виолета 
Магдалинчева, Стефан Милев и Галя Вълкова.

Съдия Калина Анастасова бе лектор на две обучения, организирани от 
НИП за съдебни служители, а именно: „Основни принципи и тяхното 
приложение в заповедното производство“ и „Практическо приложение на 
основните принципи в административната дейност на новоназначените 
съдебни служители“.

Съдия Анелия Щерева представи на кандидатите за младши съдии 
лекции в синхронна форма чрез интернет на теми: „Давност“ и 
„Реабилитация“, а на кандидатите за младши прокурори в присъствена форма 
представи темите: „Мандатът на младшия прокурор -  начало и
професионално развитие“. През месец декември взе участие като обучител и 
в обучение „Достъп до трафични данни като допустимо ограничаване на 
конституционни права на гражданите“.

В задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши 
съдии в НИП, като временен преподавател взе участие и съдия Валерия 
Братоева, която представи темите: „Постановяване на съдебен акт. Съдебно 
решение. Съдебно решение при признаване на иска. Докладване на делото в 
състав“ и „Обезпечително производство“.

Съдия Виолета Магдалинчева взе участие като лектор в програмата за 
задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии в 
НИП и в обучение за новоназначени районни съдии на тема „Наказателно 
право“.

На кандидатите за младши прокурори в НИП, съдия Стефан Милев 
представи темата: „Ускоряване на наказателното производство“.

В периода от 20 май до 7 юни, съдия Галя Вълкова в сихронна форма 
по интернет представи на кандидатите за младши съдии темите: 
„Производство по брачни дела. Видове дела.“, „Производство по Закона за 
закрила на детето“ и „Производства по налагане на мерки за защита от 
домашно насилие.“
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Младши съдия Теодора Карабашева взе участие в обменна програма за 
младши магистрати „АЯКОС“ 2021 г., както и бе част от българския отбор в 
престижното състезание за младши магистрати THEMIS, организирано от 
Европейската мрежа за съдебно обучение.

По покана от Съда на Европейския съюз, младши съдия Господин 
Тонев взе участие във форум на магистратите от първоинстанционните и 
апелативни съдилища на държавите-членки в ЕС, който се проведе в гр. 
Люксембург.

В периода 29.11.2021 г. -  03.12.2021 г. младши съдия Калина Станчева 
взе участие в обменна програма на Европейската мрежа за съдебно обучение, 
с предмет -  запознаване на младшите магистрати от Европейския съюз с 
правните системи на други държави-членки.

Съдия Петър Стоицев участва в семинар „Прилагане на инструментите 
на ЕС в наказателното правосъдие“, в периода 16-17.09.2021 г. в Прага, 
Чехия.

Съдии от СГС взеха участие в провелото се в гр. Правец, в периода от
15.10.2021 г. до 17.10.2021 г. „Зонално съвещание за съдиите от района на 
Апелативен съд София“.

В обучението „Процедури за европейско сътрудничество по 
граждански дела -  правен английски език за съдебни служители“, 
организирано от Академията за европейско право, проведено в периода 
18.10-21.10.2021 г. в гр. Трир, Германия взе участие съдебния секретар 
Мариела Миланова.

Съдебните помощници Благовест Димов и Кристина Митова взеха 
участие в обучение „Дискусионни въпроси и практически проблеми при 
защита на собствеността срещу неоснователни въздействия“, организирано 
от НИП и проведено на 01.12.2021 г.

Ръководител сектор „Човешки ресурси“ Теодора Маринкова посети 
семинар, организиран от НИП, на тема „Управление и развитие на екипи. 
Екипна работа и ефективност“, който се проведе в гр. София, в периода от
07.12.2021 г. до 09.12.2021 г.

Съдебните помощници Живомир Георгиев и Диана Джиброва взеха 
участие в обучение на тема „Трансгранично прилагане на гражданскоправни 
искове: опростени европейски процедури“, организирано от Академията за 
европейско право, в периода 08.12-10.12.2021г. в гр. Брюксел, Кралство 
Белгия.

Във връзка с въвеждането на Единната информационна система на 
съдилищата бяха организирани обучения. В периода 19-23 април 2021 г., се 
организира и проведе допълнително обучение за работа с ЕИСС. С оглед 
спазване на противоепидемичните мерки, бяха изготвени графици за 
обучение на съответните служители, които в групи по отделения посетиха 
обучителния център на „Информационно обслужване“ АД, разполагащ със 
специално приготвени обучителни зали, даващи възможност за пълноценно 
обучение, упражнения в електронна среда на ЕИСС и демонстрация на 
функционалностите на място.
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В края на лятото на 2021 г., по инициатива на ръководството на 
Софийски градски съд, на място в съда, бе проведена работна среща с 
представители на Висш съдебен съвет и „Информационно обслужване“ АД 
от една страна, и съдебни служители на съда -  от друга, с цел очертаване и 
решаване на констатирани проблеми, касаещи работата с ЕИСС в най- 
големия окръжен съд в страната.

Съдия Евгени Георгиев и съдия Александър Ангелов взеха участие в 
заседание на работна група по проект „Въвеждане на способи за 
алтернативно решаване на спорове в съдебната система в България -  пилотно 
въвеждане на задължителна съдебна медиация; доизграждане на мрежата от 
съдебна центрове във всички окръжни райони в страната“, което се проведе в 
гр. Варна в периода от 18.06.2021 г. до 19.06.2021 г.

Съдиите Ани Захариева, Хрипсиме Мъгърдичян и Соня Найденова 
взеха участие в конкурсни комисии за провеждането на конкурс за младши 
съдии в Софийски градски съд.

8. Участие в работни срещи и работни групи
През отчетния период, от страна на Министерство на правосъдието е 

предоставяна възможност на Софийски градски съд да определя свои 
представители в работни групи, както следва:

С писмо изх. № 66-00-26/21 от 08.03.2021 г. е поискано определяне на 
представители за участие в работна група, която да изготви анализ относно 
възможността за понижаване на прага за достъп до правна помощ, 
освобождаване от съдебни такси на получателите на правна помощ, 
намаляване на размера на съдебните такси за образуване на производството, 
като за участник в работната група е определен съдия Свилен Станчев.

С писмо изх. № 92-08-62 от 24.03.2021 г. е отправена Покана за 
определяне на представител -  основен и резервен за участие в работна група 
със задача: Извършване на анализ и предлагане на необходимите промени в 
българското законодателство и изготвяне на информация до Европейската 
комисия относно прилагане на Регламент 2019/1111 на Съвета от 25.06.2019 
г., относно компетентността, признаването и изпълнението на решенията по 
брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност и 
международното отвличане на деца. Като основен представител от страна на 
Софийски градски съд е определена Мая Михайлова -  съдия в Гражданско 
отделение -  брачни състави на СГС, а резервен член Любомир Луканов -  
съдия в Гражданско отделение -  брачни състави на СГС.

С писмо изх. № 91-00-44 от 25.03.2021 г. е поискано определяне на 
представител за участие в работна група, която да изработи проект на 
наредбата за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата за 
електронни публични търгове. За участник в работната група е определена 
Мария Бойчева -  съдия в Търговско отделение на СГС.

С писмо изх. № 92-08-16/17 от 29.03.2021 г. е постъпило искане за 
определяне на участници в междуведомствена работна група за анализ на
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необходимите нормативни промени за въвеждане на Директива 2019/2121 на 
Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива 2017/1132 във 
връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния. Като 
участник в работната група е определена съдия Татяна Костадинова от 
Търговско отделение и като резервен член Диляна Господинова -  съдия в 
Търговско отделение на СГС

С писмо изх. № 11-00-1604 от 28.10.2021 г. е поискано определяне на 
представители за участие в работна група за изменение и допълнение на ЗСВ, 
в тази връзка на 09.11.2021 г. е изпратен отговор на МП, като са определени 
от страна на Софийски градски съд съдия Мария Вранеску, съдия Валерия 
Братоева -  Търговско отделение и съдия Албена Ботева от Гражданско 
отделение -  първоинстанционни състави.

Съдийската колегия на ВСС, в проведено заседание на 13.04.2021 г., 
сформира работна група за допълнение и изменение на Правилата за оценка 
на натовареността на съдиите (приети от ВСС с решение по Протокол № 
62/16.12.2015 г., изменени и допълнени с решение на СК на ВСС по 
Протокол № 43/08.12.2020 г.) с правила, касаещи реда, условията и 
критериите за оценяване натовареността на съдилищата. С решение по т. 34 
от Протокол № 14/27.04.2021 г., в състава на работната група от СГС е 
определен съдия Николай Димов.

С решение по т.45 от Протокол № 13/08.07.2021 г. на Пленума на ВСС 
е сформирана работна група по проект „Въвеждане на способи за 
алтернативно разрешаване на спорове в съдебната система в България -  
пилотно въвеждане на задължителна съдебна медиация; доизграждане на 
мрежата от съдебни центрове във всички окръжни райони на страната; 
разработване на стратегия за пълноценно използване на други алтернативни 
способи за разрешаване на спорове“. Проектът е част от Плана за 
възстановяване и устойчивост на Република България и неговата реализация 
е особено важна за решаване на проблема с натовареността на съдилищата. 
От страна на СГС участват съдия Евгени Георгиев и съдия Александър 
Ангелов.

С писмо рег. № ФР-10-5083/12.08.2021 г. на ДА „НС“ -  САД 
„Финансово разузнаване“ е отправено искане за определяне на представители 
от СГС за участие в интервю по темата за делата за изпиране на пари, 
финансиране на тероризъм, организирана престъпност и корупция, което се 
се проведе на 10.09.2021 г. в „Рослин Централ Парк Хотел“. От страна на 
Софийски градски съд участваха съдия Десислава Зисова и съдия Вера 
Чочкова.

На 24.11.2021 г., във връзка с искане на Софийски апелативен съд, с 
оглед писмо на Комисия по правни въпроси към Пленума на ВСС в работна 
група за изменение и допълнение на Правилника за администрация в 
съдилищата са определени съдия Даниела Попова -  Гражданско отделение 
първоинстанционни състави и съдебните служителите: Силвия Илиева -  
началник служба Търговско отделение и Женя Иванова -  системен 
администратор в СГС.
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Националният институт на правосъдието на 26 ноември 2021 г. 
организира онлайн кръгла маса на тема „Предизвикателството ,̂Е- 
правосъдие“ пред органите на съдебната власт“ под патронажа на министъра 
на образованието и науката акад. Николай Денков и министъра на 
правосъдието и пазител на държавния печат г-н Иван Демерджиев. Покана за 
участие е отправена до съдия Алексей Трифонов -  председател на СГС, 
Даниела Илиева -  съдебен администратор и Кристиян Михайлов -  началник 
отдел ИОС. В рамките на събитието бяха обсъдени основни въпроси, 
свързани с необходимостта от специализирана професионална подготовка на 
ИТ специалистите в органите на съдебната власт за ефективното изпълнение 
на служебните им задължения при въвеждането на е-правосъдието.

9. Информация за дейността на създадените Комисии в СГС

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

Комисията по професионална етика на съдиите в СГС работи в състав: 
председател съдия Тони Гетов и членове: съдия Гергана Коюмджиева, съдия 
Анна Ненова и резервен член съдия Ани Захариева.

През отчетния период Комисията по професионална етика е провела 3 
заседания. Приключила е 11 преписки, образувани през 2021 г.

Дадени са 36 становища, касаещи текущо атестиране, участие в конкурси, 
повишаване в ранг на място за съдии от СГС и СРС и младши съдии. 
Изготвени са 37 справки във връзка с атестиране на съдии от СРС.

В регистър „Етична комисия“ са регистрирани 24 броя писма.

9.2. Дейност на Комисията по професионална етика на съдебните 
служители при СГС

Комисията по професионална етика на съдебните служители, в състав 
съдия Виолета Магдалинчева -  председател, и членове -  съдебните 
служители Калина Жабонова, Гергана Цветкова, Ралица Хубчева и Таня 
Тошева, продължи да работи при спазване на утвърдените Вътрешни правила 
за организацията и дейността и, като подпомага административния 
ръководител -  председател на СГС при вземането на управленски решения, 
във връзка с приложението на Етичния кодекс на съдебните служители. През 
2021 година не са постъпвали сигнали, както и не са възниквали 
обстоятелства, пораждащи необходимост от самосезиране, не са изисквани и 
изготвяни становища, относно притежаваните нравствени качества на 
служителите във връзка с атестирането им.

9.3. Комитет по условията на труд
През отчетния период са настъпили 2 (две) трудови злополуки на 

работещи в Софийски градски съд, за които са съставени протоколи.
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Протоколите са представени пред НОИ и същите са приети за трудови 
злополуки и са изплатени съответните обезщетения.

Проведен е начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и 
противопожарна охрана на всички новопостъпили служители в Софийски 
градски съд.

След 30.09.2021 г. е проведен периодичен инструктаж за 
инструктиране на работещите магистрати и съдебни служители.

9.4. Комисия по трудоустрояване
Със Заповед № 2744/11.08.2015 г. на председателя на Софийски 

градски е определена Комисия по трудоустрояване към СГС в състав: 
Председател -  съдия Петър Л. Сантиров и членове -  д-р Ели Йорданова, 
Мария Костова, Катя Топчийска и Снежана Цоловска.

През 2021 г. Комисията е подала информация до административния 
ръководител -  председател на СГС за броя на работните места и длъжности, 
подходящи за трудоустрояване за текущата година.

На основание чл. 315 от Кодекса на труда и чл. 2, ал. 2 от Наредба за 
трудоустрояване, във връзка с чл. 86, ал. 1 от ЗСВ, със Заповед № РД-08-273 
от 21.01.2021 г., председателя на СГС е определил подходящите работни 
места и длъжности в Софийски градски съд за 2021 г. за трудоустрояване на 
лицата с намалена трудоспособност, които за отчетния период са 28.

Комисията по трудоустрояване към Софийски градски съд е заседавала 
три пъти -  28.04.2021 г., 28.09.2021 г. и 22.11.2021 г. С протоколи от 
заседанията са направени предложения от Комисията до председателя на 
СГС и са издадени заповеди за трудоустрояване на съдии и съдебни 
служители от Софийски градски съд.

9.5. Комисия по Социално-битово и културно обслужване (СБКО)
Комисията по СБКО е избрана от Общото събрание на съдиите и 

съдебните служители за вземане на неприсъствено решение на 08.02.2021 г., 
и е в състав: председател -  съдия Атанас Н. Атанасов и членове: д-р Ели 
Йорданова, Калина Жабонова -  административен секретар, Савелия 
Михалкова -  специалист в сектор АДП, Христина Кирилова -  завеждащ 
служба „Съдебно деловодство -  Досъдебно производство“.

До Комисията са депозирани 5 молби за отпускане на средства от 
фонда. С решение по протокол от 28.07.2021 г. на Комисията по СБКО, една 
от молбите е оставена без уважение, тъй като не отговаря на Правилата за 
формиране и използване на средствата от фонд СБКО за 2021 г. Две от 
молбите, ведно с приложените към тях оригинали на документи са върнати 
на служителите, по тяхна молба, за депозирането им пред Централизирания 
фонд СБКО. По една от молбите предстои произнасяне от Комисията по 
СБКО, предвид изискани допълнителни документи.
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По молба, депозирана от г-жа Калина Жабонова -  административен 
секретар на СГС, Комисията по СБКО е отпуснала парични средства в размер 
на 200 (двеста) лева за закупуването на надгробен венец за починал съдия от 
СГС.

9.6. Жилищна, комисия към Софийски градски съд
Определената със Заповед № РД-18-5202/18.10.2018 г., изменена със 

Заповед № РД-08-1969/15.04.2021г. на председателя на Софийски градски 
съд, Жилищна комисия в състав: председател -  съдия Калина Анастасова и 
членове: съдия Милен Михайлов, Даниела Илиева -  съдебен администратор, 
Калина Жабонова -  административен секретар и Радослава Манолова -  
специалист, сектор „АДП“, е провела две заседания.

През 2020 г. е било налице едно свободно ведомствено жилище, 
предоставено за стопанисване от Софийски градски съд. На свое заседание, 
проведено през месец април 2021 година, Комисията е взела решение да 
актуализира регистъра на лицата, желаещи да бъдат вписани като кандидати 
за настаняване в жилища от жилищния фонд на Висшия съдебен съвет. 
Решението е обявено на вътрешния сайт, ведно с дадени указания и 
необходимите документи, посочени в Правила за отдаване под наем на 
недвижими имоти -  частна държавна собственост, предоставени на ВСС за 
жилищни нужди. В изпълнение на дадените указания във водения регистър 
на кандидатите за настаняване във ведомствени жилища по чл. 34, т. 1 от 
Правилата (приети с решение на пленума на ВСС по Протокол № 19 
/05.07.2018 г.), са били вписани и актуализирани документите на четирима 
кандидати.

В изпълнение на задълженията, указани в чл. 20, ал. 2 от Правилата, на 
свое заседание Комисията е подготвила проект за класиране на 
регистрираните кандидати според степента на жилищните нужди по групи, 
съгласно чл. 14 от цитираните по-горе правила, като е взето решение в 
свободното жилище да бъде настанен класираният на първо място кандидат, 
заедно с неговото семейство, включващо три малолетни деца. Възражения 
срещу това решение на Жилищната комисия не са постъпили и тя е 
предложила на председателя на СГС да сключи договор за наем с класирания 
на първо място кандидат. При спазване на процедурата е сключен договор за 
наем за срок от пет години, считано от 15.11.2021 г., когато е осъществено и 
фактическото предаване на недвижимия имот между съответните 
длъжностни лица и наемателя.

Във връзка с прекратеното трудово правоотношение между 
настаненото във второто ведомствено жилище лице и Софийски градски съд, 
е изпратено писмо до Областния управител на Област София, с искане да 
бъде започната процедура по чл. 80, ал. 1 ЗДС, с оглед изчерпани всички 
процедури по доброволното освобождаване на ведомственото жилище, за 
което наемното правоотношение е прекратено. До края на календарната 
година горецитираната процедура не е приключила, поради което 
съответното жилище все още не е включено в списъка със свободните и
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годни за обитаване ведомствени жилища, предоставени за стопанисване от 
СГС.

10. Информация по ЗДОИ
През 2021 година в регистъра на Софийски градски съд по Закона за 

достъп до обществена информация са входирани общо 13 заявления, от които 
2 заявления са оставени без разглеждане поради неуточнение в срок на 
търсената от заявителите информация. От общия брой постъпили искания за 
достъп до обществена информация 10 заявления са направени от граждани, 1 
заявление е направено от журналист и 2 заявления са направени от 
неправителствени организации. От общия брой постъпили заявления за 
достъп до обществена информация 5 заявления са поискани писмено, а 8 
заявления са постъпили по електронната поща на СГС. Видът на исканата 
информация по разгледаните по същество 11 заявления е служебна 
информация. Пълен достъп до исканата обществена информация е 
предоставен по 5 от заявленията, отказан е достъп по 5 от тях, а частичен 
достъп е даден по 1 заявление. Като причина за отказ от предоставяне на 
информация по реда на ЗДОИ може да бъде обобщено, че търсената 
информация е свързана с подготовка на актове на съответния орган, не 
попада в приложното поле на ЗДОИ или се иска предоставянето на 
статистическа информация, която няма нормативно задължение да се събира 
от СГС. От разгледаните по същество 11 заявления, всички са постановени в 
законоустановения 14-дневен срок от деня на депозиране на искането.

Не са постъпвали заявления за повторно използване на информация 
през 2021 година.

11. Други дейности
В периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. общо 138 съдебни заседатели 

от предходни мандати, както и от настоящия 2017 г. - 2021 г. при СГС са 
взели участие в 2670 броя открити и закрити съдебни заседания по 
наказателни дела. Същите са разпределени на случаен принцип чрез 
електронната деловодна програма САС „Съдебно деловодство“ и ЕИСС. 
През годината продължи ежемесечното изготвяне на справки за 
ангажираността им в разглеждането на наказателни дела и възнагражденията 
им и по двете системи.

През отчетния период с решение на Общото събрание на Апелативен 
съд -  София предсрочно е прекратен мандатът на 1 съдебен заседател.

Със заповеди на Министъра на правосъдието през 2021 г. са 
разпределени и са встъпили в длъжност „стажант-юрист“ 489 души. 44 
стажанти са разпределени на професионален стаж при наставници в 
Софийски градски съд. Своевременно са изпращани в Министерство на 
правосъдието подадените от стажант-юристите документи за явяване на 
изпит за юридическа правоспособност, както по стария, така и по новия,
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регламентиран в Наредба № 1 от 01.02.2019 г. за придобиване на юридическа 
правоспособност, ред.

През 2021 г. са приети 106 комплекта с документи за кандидатстване за 
вписване в списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица при СГС. 
Одобрени и включени в списъка са 86 нови вещи лица, а са отписани 32 вещи 
лица. Подадени са 9 комплекта с документи на кандидатите за вписване като 
съдебни преводачи към съда, одобрени са 6 нови съдебни преводачи.

През 2021 г. в електронния регистър, поддържан от сектор 
„Административна дейност и пресслужба“, са входирани 684 броя 
възлагателни писма (от които 600 броя за територията на гр. София и 84 броя 
за територията извън гр. София), ведно с приложените към тях изпълнителни 
листове по граждански, наказателни и търговски дела, разпределени на 
случаен принцип от оправомощените да извършват тази дейност съдии -  
Петър В. Сантиров, Любомир Луканов и Анна Ненова. За разлика от 
предходната година е налице увеличение с над 50 % от общия им брой. С 
оглед продължаващата епидемична обстановка в страната, в Софийски 
градски съд е създадена организация за връчване на възлагателните писма и 
изпълнителните листове на частните съдебни изпълните с район на действие 
-  гр. София, съобразно стриктни графици, по дни и часове, с оглед опазване 
здравето на всички. Възлагателните писма и изпълнителни листове за 
частните съдебни изпълнители с район на действие извън гр. София, се 
изпращат посредством куриерска фирма, обслужваща съда.

За изминалата 2021 година от постановените и присъединени 22272 
крайни съдебни актове са обезличени и публикувани 15318, като в 
деловодната система САС „Съдебно деловодство“ -  11958 броя, а в Единната 
информационна система -  3360 броя, останалите 6954 не са подлежали на 
публикуване.

Ill. Обобщени данни за правораздавателната дейност на Софийски 
градски съд

През 2021 г. общият брой на постъпилите дела в Софийски градски съд е 
24 040 броя. За сравнение през 2020 година са постъпили 22 393 броя, а през 
2019 година броя на постъпилите дела е 26 165. За периода 2020 г. -  2021 г. 
се наблюдава ръст от 7% в броя на постъпленията.

През отчетния период, има увеличение на делата за разглеждане спрямо 
тези от 2020 г., а именно: 37 387 броя през 2020 г. и 40 025 броя през 2021 г., 
като действителната месечна натовареност на база дела за разглеждане е 24,4 
броя дела.
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На база постъпилите през 2021 г. общ брой дела и действително 
отработеното време, средната месечна натовареност на съдиите от СГС е 14,7 
броя дела.

Общият брой на свършените от съдиите от СГС дела за отчетната година 
е 23 050 броя, като свършените средно месечно от един съдия дела са 14,1 
броя. За сравнение: свършените дела за 2020 г. са 21 402 броя, като 
свършените средно месечно дела от един съдия са 13,5 броя, а за 2019 г. 
свършените дела са 25 703 броя, респ. свършените средно месечно дела от 
един съдия са 16,5 броя.

1. Таблица на постъпилите, разгледани и свършени дела за периода 2019 
г. -  2021 г.

S
S
§
1-н

Постъпили Дела за 
разглежд 

ане

Свършени

Всичко

Със 
съдебен 
акт по 

същество

Прекратени
В 3- 

месечен 
срок

%

2019 26165 40697 25703 20911 4792 15197 59%

2020 22393 37387 21402 17821 3581 12011 56%

2021 24040 40025 23050 18778 4272 12831 56%
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Статистическите данни сочат, че през 2021 година съдиите от СГС са 
разгледали общо 40 025 дела, от които 15 985 останали несвършени от 2020 
година и 24 040 новопостъпили дела. От общия брой дела за разглеждане, 
свършените дела са 23 050 броя, от които в срок до три месеца са свършени 
12 831 дела или 56% от всички дела, свършени в отделенията на СГС.

През 2021 г. по видове дела в Софийски градски съд са постъпили общо: 
• 2855 броя граждански дела I инстанция. За сравнение: за 2020 година -

2761 броя; 2р19 година -  3422 броя._____________________________________

т

оо.ш
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2 000 
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1 000 

500 

0

Постъпили граждански първонистанционни дела в 
Софийски градски съд за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

3 422

2 761 2 855

2019 ГОДИНА 2020 ГОДИНА 2021 ГОДИНА

• 1000 броя частните граждански дела без жалби за бавност. За
сравнение: за 2020 година -  1071 броя; за 2019 година -  1079 броя.

• 99 броя жалби за бавност. За сравнение: за 2020 година -  47 броя;
за 2019 година -  68 броя.
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• 6667 броя въззивни граждански дела (без жалби срещу съдебни
изпълнители). За сравнение: за 2020 година -  5652 броя; за 2019 година -  
6591 броя.

7 000 

6 000
га
Ц- 5 000

) S
о
ш 4 000 

3 000 

2 000 

1 000

Постъпили въззивни граждански дела в 
Софийски градски съд за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

6 591 6 667

5 652

2019 ГОДИНА 2020 ГОДИНА 2021 ГОДИНА

• 4981 броя частни граждански дела -  втора инстанция
(включително жалби срещу съдебни изпълнители). За сравнение: за 2020 
година -  5077 броя; за 2019 година -  5896 броя.
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Постъпили частни граждански дела - втора инстанция в 
Софийски градски съд за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
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2019 ГОДИНА 2020 ГОДИНА 2021 ГОДИНА

• 2944 броя търговски дела. За сравнение: общо за 2020 година
2621 броя; общо за 2019 година -  2882 броя.

Постъпили търговски дела в 
Софийски градски съд за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
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2 882

2 621

2 944

2019 ГОДИНА 2020 ГОДИНА 2021 ГОДИНА

• 366 броя фирмени дела. За сравнение: общо за 2020 година -  334
броя; общо за 2019 година -  827 броя.
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Постъплението на наказателните дела е разпределено, както следва:
• Първа инстанция наказателни дела -  3251 броя (в т.ч. 526 наказателни 

дела от общ характер). За 2020 година броя на наказателните дела е бил 3002 
(в т.ч. 481 наказателни дела от общ характер), а за 2019 година -  3235 броя 
наказателни дела (в т.ч. 493 наказателни дела от общ характер).

• Втора инстанция наказателни дела -  1877 броя. За сравнение: 2020 
година -  1828 броя; 2019 година -  2165 броя.
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Постъпили втора инстанция наказателни дела в 
Софийски градски съд за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
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Справка за дейността на СГС по ЗСРС.
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Дейност на СГС по ЗСРС за периода 2019 г. - 2021 г.

2019 ГОДИНА 2020 ГОДИНА 2021 ГОДИНА

2019 година 2020 година 2021 година
□  Брой постъпили искания по ЗСРС 196 159 194

□  Брой дадени разрешения за 
използване на СРС 146 120 120

■  Брой откази по ЗСРС 50 39 74

■  Приложение на чл. 18, ал. 1-3 от 
ЗСРС

3 1 2

Справка за дейността на СГС по ЗЕС
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Дейност на СГС по ЗЕС за периода 2019 г. - 2021 г.

14

12

10

8

6

4

2

0

16

2019 ГОДИНА 2020 ГОДИНА 2021 ГОДИНА

2019 година 2020 година 2021 година
□  Постъпили искания по ЗЕС 16 12 14
П Брой разрешения по ЗЕС 8 6 6

□  Брой откази по ЗЕС 7 4 8

■  Изпратени по компетентност 1 2 0

2. Срочност на правораздавателната дейност -  приключили в 3-месечен 
срок дела за периода 2019 г. -  2021 г.

С рочност на правораздавателната д е й н о с т -п р и к л ю ч и л и  в 
3-м есечен срок д е л а  за п е р и о д а  2019 г. -  2021 г.

(0

ч)Sоа.LD

30 000 

25 000 

20 000 

15 000 

10 000 

5 000

0
2019 година 2020 година 2021 година

■ Всичко 25 703 21 402 23 050

■ Със съдебен акт по същ ество 20 911 17 821 18 778

■ Прекратени 4 792 3 581 4 272

■ В 3-месечен срок 15 197 12 011 12 831

3. Качество на съдебните актове -  потвърдени, изменени, отменени и 
върнати (включително и като проценти), за периода 2019 г. -  2021 г. по 
граждански и търговски дела.
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Година Върнати
от

обжалва
не

Потвърде
ни

Процентно 
съотноше

ние на 
потвърдени

те спрямо 
върнатите 

от
обжалване

Отмене
ни 

/ГО и 
ТО 

само 
индекс 

3/

Процентно 
съотноше

ние на 
отменените 

спрямо 
върнатите 

от
обжалване

Измене
ни 

/ГО и ТО
само 

индекс 5/

Процентно 
съотноше

ние на 
изменените 

спрямо 
върнатите 

от
обжалване

Недо- 
пуснат 

и до 
касац. 
обжал

ване

2019 5123 2633 51.4 % 944 18.4% 901 17.6% 523

2020 4323 2159 49.9 % 736 17.0 % 735 17.0 % 508

2021 4111 2044 49.7 % 748 18.2 % 657 16.0 % 450

4. Качество на съдебните актове -  потвърдени, изменени, отменени и 
върнати (включително и като проценти), за периода 2019 г. -  2021 г. по 
наказателни дела.

Година Върнати от 
обжалване

Потвър
дени

Процентно
съотношение

на
потвърдените 

спрямо 
върнатите от 

обжалване

Отме
нени
(само
инд.2)

Процентно
съотношение

на
отменените

спрямо
върнатите

от
обжалване

Изме
нени

Процентно 
съотношение 

на изменените 
спрямо 

върнатите от 
обжалване

Възоб
новени

2019 885 632 71,4 159 18,0 84 9,5 6
2020 822 607 73,8 111 13,5 95 11,6 5
2021 567 397 70,0 82 14,5 82 14,5 3

5. Натовареност -  по щат и действителна натовареност, спрямо дела за 
разглеждане и спрямо свършени дела, за периода 2019 г. -  2021 г.

Г одина Брой 
съдии по 

щат

Натовареност по щат Отработени
човекомесеци

Действителна
натовареност

Спрямо 
делата за 

разглеждане

Спрямо
свършените

дела

Спрямо 
делата за 

разглеждане

Спрямо 
свършени

те дела

2019 180 18.84 11.90 1562 26.05 16.46

2020 183 17.03 9.75 1582 23.63 13.53

2021 183 18.23 10.50 1638 24.44 14.07
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Статистическите данни показват, че за 2021 година броят на 
свършените от общо разгледаните 40 025 дела възлиза на 23 050 дела. 
Приключили със съдебен акт по същество са 18 778, а прекратените дела са 
4272. Общият брой на несвършените в края на 2021 година дела е 16 975. 
Делът на свършените от общо разгледаните дела е 57.6 %, а този на 
несвършените възлиза на 42.4 %.

През 2020 година броят на свършените от общо разгледаните 37 387 
дела възлиза на 21 402 дела. Приключили със съдебен акт по същество са 17 
821, а прекратените дела са 3581. Общият брой на несвършените в края на 
2021 година дела е 15 985. Делът на свършените от общо разгледаните дела е
57.2 %, а този на несвършените възлиза на 42.8 %.

За 2019 година статистиката сочи, че броят на свършените от общо 
разгледаните 40 697 дела възлиза на 25 703 дела. Със съдебен акт по 
същество са приключили 20911, а броя на прекратените дела е 4792. Общият 
брой на несвършените в края на 2019 година дела е 14 994. Делът на 
свършените от общо разгледаните дела е 63,2%, а този на несвършените 
възлиза на 36,8%.

1. Информация за организацията на работа и правораздавателната 
дейност на съдиите от Гражданско отделение -  първоинстационни 
състави

1.1 Персонален състав и кадрова обезпеченост на отделението

През отчетния период щатната численост на Гражданско отделение -  
първоинстанционни състави, не е претърпяла промяна в сравнение с миналия 
отчетен период -  отделението включва общо 30 съдии, които правораздават в 
еднолични първоинстанционни състави.

Предприетите мерки за намаляване на отчетена през предходните 
години свръхнатовареност на съдиите в отделението продължи да проявява 
резултат и през периода на 2021г. Статистическите данни за отминалата 
2021г., които са посочени в настоящия отчетен доклад, насочват към 
обоснован извод за плавно намаляване на натовареността на отделението - 
като цяло и на отделните съдебни състави в него - от свръх високи нива до 
общи високи нива на натовареност, които са характерни за Софийски градски 
съд.

Тримата съдии от Гражданско отделение -  първоинстанционни състави, 
които бяха командировани да правораздават в Софийски апелативен съд -  
Нина Стойчева, Асен Воденичаров и Кристина Филипова продължиха да 
правораздават в Софийски апелативен съд и през отчетната 2001г. година.

Всички първоинстанционни граждански състави функционираха 
пълноценно през цялата 2021г., независимо от обстоятелството, че съдии от 
Гражданско отделение - първоинстанционни състави преминаха в други 
отделения на съда.
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В изпълнение на решение на Общото събрание на съдиите на СГС, взето 
неприсъствено в периода от 18.09.2020г. до 02.10.2020г. /протокол от 
07.10.2020г./ по т.1 - за откриване на нови състави в Гражданско отделение -  
въззивни състави, Гражданско отделение -  брачни състави и Търговско 
отделение, двама съдии от отделението продължиха да осъществяват 
служебна функция вече в други отделения на съда.

Така въз основа Заповед от 26.02.2021г., на административния 
ръководител -  председателя на съда - съдия Милена Богданова, която беше 
председател на I-22 състав в Гражданско отделение -  първоинстанционни 
състави продължи да осъществява служебната си функция, считано от 
01.03.2021г., като председател на новооткрития VI-24 състав в Търговско 
отделение. Със същата заповед, съдия Райна Мартинова която беше 
председател на I-18 състав в Гражданско отделение -  първоинстанционни 
състави продължи да осъществява служебната си функция, считано от 
01.03.2021г., като член съдия на IV-Б въззивен състав.

В резултат от значителните усилия, положени от съдия Мартинова и 
съдия Богданова, след преминаването им в други отделения на Софийски 
градски съд, овакантените в резултат на това преместване I-18 състав и I- 26 
състав продължиха да функционират нормално, при това без да се налага 
определяне на заместващ съдия, до определянето на нов титуляр.

През април 2021г. се пенсионира колега с дългогодишен професионален 
опит - съдия Мария Кузманова, председател на I-9 състав в отделението, в 
резултат на което съставът стана вакантен.

В средата на отчетния период, през месец юли 2021г. внезапно и при 
трагични обстоятелства, отделението загуби изявен и много инициативен 
колега -  съдия Елица Йорданова, в резултат на което, по време на съдебната 
ваканция беше овакантен I-28 състав.

Своевременно предприетите от административния ръководител -
председателя на съда организационни мерки, в момент на внезапно проявил 
се кадрови дефицит в отделението, допринесоха за постигане на 
необходимата кадрова обезпеченост и осигуряване на нормални условия за 
работа.

Със Заповед от 31.03.2021г. на административния ръководител -
председателя на съда, за нов титуляр на I-9  състав беше определена 
командированата от Софийски районен съд съдия Биляна Магделинова.

Със Заповед от 30.08.2021г. на административния ръководител -
председателя на съда, за нов титуляр на I-28 състав беше определена съдия 
Ивайло Димитров, който премина по негова молба от Г ражданско отделение 
- въззивни състави в Гражданско отделение- първоинстанционни състави.

Със Заповед от 30.08.2021г. на административния ръководител -
председателя на съда, за нов титуляр на I-22 състав в Г ражданско отделение- 
първоинстанционни състави беше определен командирования от Софийски 
районен съд съдия Валентин Борисов, който премина по негова молба от 
Гражданско отделение- въззивни състави в Гражданско отделение- 
първоинстанционни състави.
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Със Заповед от 26.10.2021г. на административния ръководител -  
председателя на съда, за нов титуляр на 1-18 състав в Гражданско отделение - 
първоинстанционни състави беше определена командированата от Софийски 
районен съд съдия Даниела Попова.

В резултат на описаните промени в състава на отделението, общо осем 
командировани съдии от Софийски районен съд: съдия Екатерина Стоева, 
съдия Десислава Янева-Димитрова, съдия Биляна Магделинова, съдия 
Десислава Зисова, съдия Илияна Станкова, съдия Галя Вълкова, съдия 
Даниела Попова и съдия Валентин Борисов, допринесоха за нормалната 
работа на отделението, без да се налага заместване на вакантни състави без 
титуляр.

През 2021г., в Гражданско отделение -  първоинстанционни състави 
продължиха да функционират десет тричленни въззивни съдебни състави, 
формирани за произнасяне по въззивни частни граждански дела. 
Сформираните в отделението тричленни състави разглеждащи частни 
граждански дела и комплектоването на тези състави допринесе до голяма 
степен за оптимизиране на произнасянето по частните граждански дела, 
които се разпределят за разглеждане на съдии в отделението.

1.2 Организационни и административни мерки

Въведените извънредни периодични графици на дежурство „на 
разположение“, в които участват всички съдии и чието предназначение е 
осигуряване на минимална кадрова обезпеченост на отделението в 
специфичната пандемична обстановка. Посредством това дежурство беше 
осигурена възможността за спазване на процесуалните срокове за 
произнасяне по молби в обезпечително производство /за допускане, замяна 
или отмяна на обезпечение по предявен иск/, по молби за издаване на 
изпълнителен лист и по разпореждания отнасящи се до вписване, 
отбелязвания и заличаване на вписвания в Имотния регистър, дори в 
хипотеза на внезапно отсъствие на съдия от отделението, поради заболяване 
или карантина.

Създадената в миналия отчетен период организация на работата на 
съдиите в Гражданско отделение - първоинстанционни състави, в 
специфичните условия на сложна епидемична обстановка, потвърди 
положителната оценка за нейната практическа ефективност.

Дори и в периодите на строги карантинни мерки, правораздавателната 
функция на съдиите в отделението не бе преустановявана.

При спазване на строги противоепидемични мерки, беше продължена 
традицията за провеждане на ежемесечни срещи на съдиите в отделението за 
обсъждане на текущи служебни и административни въпроси, свързани с 
дейността на съдиите в Гражданско отделение - първоинстанционни състави.

С цел постигане на по- добра информираност на съдиите и създаване на 
подходяща комуникационна среда в условия на епидемична обстановка, през 
2021г. беше продължена традицията за информиране на съдиите от
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отделението за текущи административни, функционални и други служебни 
въпроси, посредством създадената от ръководителя на отделението обща 
комуникационна група в електронна платформа.

Във връзка с решение на общото събрание на СГС, по т.1, взето 
неприсъствено в периода 10.11.2021г. до 23.11.2021г. /протокол от 
25.11.2021г./, с което общото събрание на СГС, взе решение да не се 
обединява специализацията по материя на Гражданско отделение - 
първоинстанционни състави и Гражданско отделение -  въззивни състави в 
Софийски градски съд, на 26.11.2021г. бе издадена Заповед на Председателя 
на СГС, с която съдиите от Гражданско отделение -първоинстанционни 
състави, които са включени във вече утвърдения гореспоменат график за 
дежурствата, в периода 29.11.2021г. -  04.02.2022г. включително, следва да 
бъдат включени в графика на седмичните дежурства за произнасяне по молби 
за допускане на обезпечения на бъдещ иск в Гражданско отделение -  
въззивни състави на СГС и Гражданско отделение -  брачни състави на 
Софийски градски съд.

През отчетния период е запазена създадената организационна структура 
на съдебните служители в отделението. Съдебната администрация в 
деловодството на отделението продължи да повишава своята ефективност, 
като в условията на създалата се безпрецедентна ситуация в страната, 
комуникираше с адвокатите и гражданите чрез персонализираните 
електронни адреси за връчване на електронни съобщения, както и чрез 
функциониращите мобилни телефонни постове.

1.3 Структура на разглежданите дела (статистически данни)

През 2021г. в Гражданско отделение - първоинстанционни състави са 
постъпили общо 3917 дела, от които 2319 първоинстанционни граждански 
дела, 222 частни граждански дела -  I инстанция, молби за допускане на 
обезпечение на бъдещ иск /по време на дежурство на съдии от отделението/ и 
1376 граждански дела, образувани по частни жалби II инстанция и 
граждански дела -  II инстанция, жалби срещу действия на съдебен 
изпълнител/съдия по вписванията. През 2021г. се наблюдава тенденция за 
намаляване на броя на застрахователните дела, а по отношение на делата 
образувани по искания, основани на ЗОДОВ се наблюдава незначително 
понижение, спрямо отчетния период на предходната година.

Ясно отчетлива обаче е тенденцията за увеличаване на броя на делата, 
които са образувани по искания на Комисия за противодействие на 
корупцията и за отнемане на противозаконно придобито имущество. Броят на 
неприключилите дела с такъв предмет в отделението, към 31.12.2021г. е 199.

1.4 Статистически данни за дейността на отделението
Приключените дела през 2021г. от съдиите в Гражданско отделение - 

първоинстанционни състави са общо 4313 броя, сравнимо срещу 4248 броя за
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миналия отчетен период. Тези статически данни показват повишаване броя 
на приключените дела спрямо предходната година.

За сравнение следва да се посочи, че в края на 2020 г. статистиката 
отчита общо 5054 несвършени дела в отделението, докато в края на отчетната 
2021 г. броят на несвършените дела е намалял до общо 4808 броя.

От общия брой на приключилите - 1577 броя са решените
първоинстанционни граждански дела, а 948 броя са прекратените 
първоинстанционни граждански дела.

Решените частни граждански дела -  II инстанция и граждански дела -  II 
инстанция (жалби срещу действия на съдия изпълнител) са 1449 броя, а 129 
броя са прекратените частни граждански дела -  II инстанция и граждански 
дела -  II инстанция (жалби срещу действия на съдия изпълнител).

Отделно от тях, съдиите в отделението са се произнесли по общо 230 
частни граждански дела -  I инстанция, включително образувани по молби за 
допускане на обезпечение на бъдещ иск. От тях 187 са решените дела, а 23 
броя са прекратените дела.

Сред разглежданите през 2021г. дела в Гражданско отделение - 
първоинстанционни състави, общо 9121 дела, най - значителен е делът на 
първоинстанционните граждански дела - 6997 броя, а след тях се нареждат 
частни граждански дела -  II инстанция и граждански дела -  II инстанция 
(жалби срещу действия на съдия изпълнител), които са 1894 броя, 
включително частни граждански дела, които са образувани по частни жалби 
срещу съдебни актове на СРС, жалби срещу действия на съдебни 
изпълнителни и актове на съдии по вписванията, а отделно от тях - други 
общо 230 частни граждански дела -  I инстанция, включително образувани по 
молби за допускане на обезпечение на бъдещ иск.

Статистическите данни сочат, че през 2021г. броят на разглежданите 
дела в Гражданско отделение - първоинстанционни състави възлиза на 9121 
броя, като е налице тенденция към намаление спрямо броя на разглежданите 
през миналия отчетен период на 2020 година общо 9302 дела. Средно 
месечното постъпление на дела за 2021г., както и броят на разглежданите 
дела, разпределени средно на съдия от Гражданско отделение - 
първоинстанционни състави, определя относително висока месечна 
натовареност на база разглеждани дела -  26,8.

Спрямо отчетената през предходната година месечна натовареност от 
25,8, в отчетната 2021г. този показател бележи леко завишаване и средната 
натовареност на съдиите от отделението, отчитана по този специфичен 
критерий, изпреварва значително средната обща норма на натовареност на 
съдиите в останалите съдилища в страната.

Върнати след инстанционен контрол през 2021г. са общо 1217 съдебни 
решения и общо 622 определения, постановени от съдиите от Гражданско 
отделение - първоинстанционни състави на СГС.

Изцяло потвърдени са общо 586 от споменатите решения (48,15 % от 
общия брой обжалвани и върнати след инстанционен контрол).
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Потвърдените определения са съответно 346 (55,63 % от общо обжалваните, 
върнати от по-горна инстанция определения).

Изцяло отменените/обезсилени решения са 68 (5,59 % от общия брой 
върнати от по- горна инстанция обжалвани решения).

Изцяло отменените определения са 203 броя (32,64 % от общо 
обжалваните, върнати от по-горна инстанция определения).

Частично отменени са 520 решения (42,73%) и 31 определения (4,98%).
Тъй като според вътрешните правила на съда, именно Гражданско 

отделение -  първоинстанционни състави, разглежда всички искови 
претенции основани на деликт, това води до значителният брой частично 
отменени решения поради спецификата на материята, която разглежда 
Гражданско отделение - първоинстанционни състави. Произнасянето по този 
вид претенции предполага определяне на обезщетение за неимуществени 
вреди, което се определя по справедливост. Именно тази специфика на 
делата, доста често създава предпоставки за изменение на размера на 
присъденото обезщетение от въззивната инстанция, без да са установени 
нови фактически положения. Посочената по-горе специфика, даде основание 
за отправяне на предложение до ресорната комисия на Съдийската колегия 
във ВСС за частично изменение в системата за индексиране на съдебните 
актове, преминали през инстанционен контрол - с цел постигане на по- 
справедлива и прецизна оценка на качеството на работа на съдиите.

СТАТИСТИКА по обобщени статистически данни за постъпленията в 
Гражданско отделение - първоинстанционни състави през 2021г., 
съпоставена спрямо постъпленията за 2020г. и 2019г.
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2. Информация за организацията на работа и правораздавателната 
дейност на съдиите от Г ражданско отделение -  брачни състави

Считано от 01.03.2021г., съгласно Заповед от 26.02.2021г. на председателя 
на Софийски градски съд, в Гражданско отделение -  брачни състави се 
откриха два нови първоинстанционни състави и един въззивен състав. За 
обезпечаване на новооткритите състави от състава на Софийски районен съд 
бяха командировани съдиите Таня Кандилова и Мая Михайлова.

Съдия Таня Кандилова бе определена за председател на 7-ми 
първоинстанционен брачен състав и за член на I-ви въззивен брачен състав, 
чийто председател е съдия Катя Хасъмска, заедно с член съдия Емилия 
Александрова.

Съдия Мая Михайлова бе определена за председател на 8-ми 
първоинстанционен брачен състав и за член на новооткрития Ш-ти въззивен 
брачен състав, а за председател на Ш-ти въззивен брачен състав бе определен 
съдия Любомир Луканов, който до 01.03.2021 г. беше председател на I-ви 
въззивен брачен състав.

За първи път от 2006 г. в отделението правораздава и младши съдия. 
Съгласно Заповед от 26.02.2021г. на председателя на Софийски градски съд, 
младши съдия Димитринка Костадинова-Младенова бе определена за член 
съдия на Ш-ти въззивен брачен състав.

В резултат на горепосочените промени, броят на съдиите в отделението е 
девет, вкл. и един младши съдия. По този начин брачните съдии 
правораздават в осем първоинстанционни брачни състави и в три въззивни 
състави.

През изследвания период, след горецитираните промени, не се е налагало 
заместване на титулярен председател на първоинстанционен състав. Съдия 
Таня Кандилова, обаче е била замествана в I-ви въззивен брачен състав от 
съдиите от II-ри въззивен брачен състав и III-ти въззивен брачен състав, 
когато са разглеждани въззивни дела, по които тя е постановила обжалваните 
решения, които дела са били на доклад на съдия Катя Хасъмска и съдия 
Емилия Александрова.

И през 2021г. продължи по график седмичното дежурство на съдиите от 
Гражданско отделение - брачни състави и техните колеги от Гражданско 
отделение - въззивни състави за произнасяне по молби за допускане на 
обезпечение на бъдещ иск.

С оглед обезпечаване разглеждането на доклада на архивираните брачни 
дела на състав без титуляр, на закрития 7-ми брачен състав и архивирани 
брачни дела, разглеждани от Софийски градски съд преди формиране на 
настоящите брачни състави в Гражданско отделение -  брачни състави, 
съгласно Заповед от 26.02.2021г., изменена със Заповед от 26.07.2021г. бе 
определено само съдиите Таня Кандилова и Мая Михайлова да разглеждат 
този доклад.

Във връзка с въвеждането на Единната информационна система на 
съдилищата /ЕИСС/ в Софийски градски съд, със Заповед от 26.02.2021г. бе 
обозначен нов състав на съдиите от Г ражданско отделение -  брачни състави,
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разглеждащи частни граждански дела, а именно: ЧЖ-I-Н състав, съставен от 
съдиите от III въззивен брачен състав, с което съставите в отделението, 
разглеждащи този вид дела станаха три.

В края на отчетния период, в следствие на отправената препоръка от 
Съдийската колегия на ВСС към Председателя на Софийски градски съд, на 
26.11.2021г. бе издадена Заповед, с която съдиите от Гражданско отделение -  
първоинстанционни състави, са включени в графика на седмичните 
дежурства за произнасяне по молби за допускане на обезпечения на бъдещ 
иск в Гражданско отделение -  въззивни състави на СГС и Гражданско 
отделение -  брачни състави на Софийски градски съд.

Мерките, наложени в следствие на пандемията от COVID-19, като цяло се 
отразиха и на работата на отделението, което въпреки това продължи да 
функционира пълноценно и през отчетния период.

През 2021г. в Гражданско отделение - брачни състави са постъпили общо 
1605 дела, от които 536 брачни дела първа инстанция, 599 въззивни брачни 
дела (вкл. жалби срещу СИ), 183 частни граждански дела -  I инстанция и 
обезпечения, а разпределените частни граждански дела -  II инстанция на 
магистратите от отделението са 287 дела. За сравнение през 2020г. общо 
постъпилите и разгледани от съдиите от отделението дела са 1434. При 
съобразяване на броя на несвършените от предходни години 
първоинстанционни брачни дела и въззивни брачни дела (вкл. жалби срещу 
СИ), частни граждански дела -  I инстанция и частни граждански дела - II 
инстанция, общият брой дела за разглеждане от съдиите в Гражданско 
отделение - брачни състави е 2463, като за 2020г. е 2142, а през 2019г. той е 
бил 2355.

СТАТИСТИКА за постъпленията в Гражданско отделение -  брачни 
състави за 2021г., съпоставена спрямо 2020г. и 2019г.

От общия брой дела за разглеждане от съдиите от Г ражданско отделение - 
брачни състави през 2021г. - 770 са делата първа инстанция, 1138 са
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въззивните граждански дела (вкл. жалби срещу СИ), 184 са частните 
граждански дела -  I инстанция, образувани по молби за обезпечение на 
бъдещ иск, а частните граждански дела -  II инстанция съответно са 371 броя.

В сравнение с 2020г. се наблюдава увеличаване на броя на разгледаните от 
брачните съдии първоинстанционни брачни и въззивни брачни дела, както и 
на частните граждански дела, включително и на тези, образувани по молби за 
обезпечение на бъдещ иск. Спрямо разгледаните частни жалби в отделението 
и тази година се наблюдава лек спад, който е видим и в предходните години.

Общо свършените от съдиите в Гражданско отделение - брачни състави 
дела през 2021г. са 1681, а именно: брачни дела първа инстанция 514, 
въззивни дела (вкл. жалби срещу СИ) - 660. Брачните съдии са се произнесли 
по 326 частни граждански дела -  II инстанция и 181 частни граждански дела 
-  I инстанция, включително и на тези образувани по молби за обезпечение на 
бъдещ иск. Броят на несвършените дела в края на 2021г. възлиза на 782.

Средното месечното постъпление за 2021г. на съдия от Гражданско 
отделение - брачни състави е 16,7 броя (за сравнение - за 2020г. то е било
11,1 броя дела). Действителната месечна натовареност на база свършени дела 
е 17,5 броя дела, като за 2020г. тя е била 11,8. Месечната натовареност на 
база дела за разглеждане е съответно 25,7 броя дела (за сравнение - за 2020г. 
е 25,8 броя дела).

Върнати след инстанционен контрол през 2021г. са общо 61 решения и 81 
определения, постановени от съдиите от Гражданско отделение -  брачни 
състави.

Потвърдените решения, постановени от брачните съдии, са 28 -  45,90% от 
общия брой върнати от по-горна инстанция обжалвани решения. 
Потвърдените определения са съответно 41 -  50,62% от общо обжалваните, 
върнати от по-горна инстанция определения.

Изцяло отменените/обезсилени решения са 6 -  9,84% от общия брой 
върнати от по-горна инстанция обжалвани решения на брачните съдии.

Изцяло отменените определения са 35 броя -  49,21% от общо 
обжалваните, върнати от по-горна инстанция определения.

Отменени в частта са 7 решения -  11,48 % и 3 определения -  3,70 %. Няма 
недопуснати до касационно обжалване определения, а недопуснатите до 
касационно обжалване решения са 14 -  22,95 %.

3. Информация за организацията на работа и правораздавателната 
дейност на съдиите от Г ражданско отделение -  въззивни състави

През 2021 г. съгласно заповед № РД-08-826/26.02.2021 г. на 
председателя на Софийски градски съд броят на съдебните състави в 
Гражданско отделение -  въззивни състави беше увеличен на 14, с 
откриването на един нов състав, а именно IV-Е състав.
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Предвид горепосочената заповед и с оглед депозирана молба за 
преместване, съдия Райна Мартинова е определена за член съдия на IV-Б 
въззивен състав.

Със същата заповед и във връзка с влязло в сила решение на Съдийската 
колегия на ВСС по протокол № 31, т. 13.1. от 17.09.2020 г., Ивайло Димитров 
е назначен на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд -  Гражданска 
колегия, съдия Димитров е определен за член-съдия на III-Б въззивен състав, 
Гражданско отделение.

С оглед високото ниво на натоварване и с цел обезпечаване на всички 
състави в Гражданско отделение -  въззивни състави, със заповеди № К- 
509/16.06.2021 г. и № К-511/16.06.2021 г. на председателя на САС съдия 
Даниела Дончева, от Софийски районен съд в Софийски градски съд са 
командировани съдиите Нели Маринова и Валентин Борисов за срок от 12 
месеца.

Във връзка със заповед № К-1165/25.10.2021 г. на зам.-
административния ръководител -  зам.-председателя на САС съдия Иво 
Дачев, е командирована съдия Розалина Ботева от Софийски районен съд в 
Софийски градски съд за срок от 12 месеца.

Със заповед № 925/20.09.2021 г. на председателя на ВКС съдия Таня 
Орешарова -  член-съдия на IV-Г състав в Гражданско отделение -  въззивни 
състави, е командирована във ВКС, считано от 21.09.2021 г.

Проведено е събрание на съдиите от Гражданско отделение -  въззивни 
състави при Софийски градски съд във връзка с решение на Съдийската 
колегия на ВСС, прието по т. 5.6. и т. 5.7. от Протокол № 34 от 05.10.2021 г., 
с които точки от решението е отправена препоръка към административния 
ръководител на Софийски градски съд във връзка с правомощията му по чл. 
86, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗСВ, да предприеме действия по обединяване на Първо 
гражданско отделение и Въззивно гражданско отделение или извърши 
промяна в щатната численост на съдиите в двете отделения, с оглед 
констатираната тенденция за неравномерна натовареност на гражданските 
съдии. Решението, около което съдиите от Гражданско отделение -  въззивни 
състави се обединяват е да не се извършва обединение на Първо гражданско 
отделение и Гражданско отделение -  въззивни състави. Това решение е 
прието и на Общо събрание на съдиите от Софийски градски съд, проведено 
неприсъствено -  на подпис, съгласно протокол от 25.11.2021 г.

Отделно от това на горепосоченото събрание, съдиите от Гражданско 
отделение -  въззивни състави се обединиха около решението в Графика за 
обезпечение на бъдещ иск да бъдат включени съдиите от Гражданско 
отделение -  първоинстанционни състави, както и да бъде открит още един 
нов съдебен състав.

От ръководителя на Гражданско отделение -  въззивни състави са 
изготвяни графици на седмичните дежурства на съдиите от Гражданско 
отделение -  въззивни състави и Гражданско отделение - брачни състави, за 
произнасяне по молби за допускане на обезпечение на бъдещ иск.
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При наличието на отсъстващ старши член-съдия на въззивен състав, 
ръководителят на отделението изготвя график за заместване в закрити 
заседания. За открити заседания, определянето на старши съдия, който да 
замества, се извършва чрез системата LAWCHOICE. Във всички случаи се 
съобразява графикът на откритите съдебни заседания на заместващите съдии, 
както и осъществените до момента в рамките на годината, замествания в 
закрити и открити съдебни заседания поради отсъствие на съдия.

При отсъствие на младши съдии, ползващи платен годишен отпуск или 
отпуск за временна неработоспособност, заместването в открити съдебни 
заседания и за произнасяне в закрити такива по текущ доклад на отсъстващия 
младши магистрат, е осъществявано съобразно изготвен от зам.-председателя 
на СГС и ръководител на Гражданско отделение -  въззивни състави график, 
съобразен с ангажираността на останалите младши съдии.

Във връзка с повишаване на професионалната подготовка на младши 
магистратите и през 2021 г. намери приемственост идеята за ротирането им 
от едно отделение в друго или от един тричленен състав в друг в рамките на 
самото отделение. Ротацията на младши съдиите беше осъществена въз 
основа на Заповед № РД-08-827/26.02.2021 г. на председателя на СГС, 
Заповед № РД-08-828/26.02.2021 г. на председателя на СГС и Заповед № РД- 
08-4883/30.08.2021 г. на председателя на СГС

За подпомагането на младши съдиите в професионалното им и кариерно 
израстване, със заповеди на административния ръководител на СГС за техни 
ментори бяха определени следните магистрати: Станимира Иванова, Иванка 
Иванова, Соня Найденова, Райна Мартинова, Петър Л. Сантиров, Цветомира 
Кордоловска, Красимир Мазгалов, Теменужка Симеонова, Любомир 
Василев. Всеки един от посочените съдии-наставници изпълнява 
ангажимента на всяко шестмесечие да изготвя и депозира пред Съдийската 
колегия на ВСС доклад за развитието на младши съдията, чийто наставник е.

Съобразно произтичащите от чл. 86, ал. 1 ЗСВ правомощия на 
административния ръководител на съда, ежемесечно е осъществяван контрол 
относно спазване на сроковете за изготвяне на съдебни актове и 
насрочването на дела от магистратите в Гражданско отделение -  въззивни 
състави на СГС. До допусналите просрочие съдии са изпращани нарочни 
писма, с които е определян срок за произнасяне/изготвяне на съдебни актове.

През 2021 г. в Гражданско отделение - въззивни състави са постъпили 
общо 8 836 дела, от които 6 730 въззивни граждански дела, 646 обезпечения 
и 1 460 частни жалби, като няма новопостъпили административни дела. 
Средното месечно постъпление на съдия от отделението е 18.2.

42



За сравнение, в предходните години постъпленията са следните:

Независимо от продължаващата усложнена епидемиологична 
обстановка в страната във връзка с разпространението на COVID-19 през 
2021 г., се възвърна тенденцията от последните години към значително 
увеличение на постъплението на въззивни граждански дела. Наблюдава се 
известно намалено постъпление на частни граждански дела и молби за 
обезпечение на бъдещ иск, а именно: постъплението на частни граждански 
дела са 1 460 броя за 2021 г., спрямо 1 988 броя за 2020 г. и 2 267 броя за 2019 
г., а постъплението на молбите за обезпечение на бъдещ иск са 646 броя за 
2021 г. спрямо 804 броя за 2020 г. и 674 броя за 2019 г.

Общият брой дела за разглеждане от съдиите в Г ражданско отделение -  
въззивни състави през 2021 г. е 15 598 бр. От тях 13 015 броя са въззивни 
граждански дела, 8 броя административни дела, 648 броя обезпечения и 1 927 
броя частни граждански дела.

Разпределение на разгледаните дела в Гражданско 
отделение - въззивни състави по видове

.частни ж алби  
1927

обезпечения 648

адм инистративни 
д е л а  8
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Следва да се има предвид, че във връзка с внедряването на ЕИСС в 
Софийски градски съд, в статистическите данни относно постъпленията на 
въззивни граждански дела се включват и постъпленията на частни 
граждански дела, което от своя страна в лека степен завишава постъпленията 
на въззивни граждански дела, за сметка на намаляването на постъпленията на 
частни граждански дела.

При съобразяване броя на несвършените от предходни години въззивни 
граждански, частни граждански и дела за обезпечение на бъдещи искове, 
общият брой на разглежданите 15 598 броя дела през 2021 г. от съдиите в 
Гражданско отделение -  въззивни състави, надвишава с 3 781 дела от броя 
на разгледаните през 2020 г. и с 3 796 дела разгледаните през 2019 г. Въпреки 
големите затруднения в движението и произнасянето по делата в условията 
на пандемия, отделението бележи ясна тенденция към увеличение на броя 
разглеждани дела, през последните 3 години. През изминалата 2021 г. 
действителната месечна натовареност на база разглеждани дела е 32.1, 
спрямо общата действителна натовареност в Софийски градски съд на база 
разглеждани дела от 24.4.

Въпреки продължаващата епидемична обстановка на територията на 
страната и произтичащите от това последици от отлагане на дела поради 
заболяване от COVID-19 или карантина на съдии, както и затрудненията за 
заместване на отсъстващи магистрати общо свършените от съдиите в 
Гражданско отделение -  въззивни състави дела през 2021 г. са с 527 дела 
повече от тези свършени през 2020 г. Свършените през 2021 г. са 7 655 дела, 
от които 5 411 въззивни граждански дела, 642 обезпечения, 1602 частни 
жалби, като няма свършени административни дела.

Действителната месечна натовареност на база свършени дела в 
отделението за 2021 г. е 15.8, спрямо общата в Софийски градски съд от 14.1.

Броят на несвършените дела към 31.12.2021 г. е 7 943, от които 7 604 
въззивни граждански дела, 8 административни дела, 6 обезпечения и 325 
частни жалби. За сравнение несвършените дела в края на 2020 г. са били 
7 021 броя, а през 2019 г. - 6 165 броя. Причините за спада на несвършените 
дела са от една страна завишеният брой новопостъпили дела, а от друга 
страна продължаващата пандемична обстановка на територията на страната.

Предмет на инстанционен контрол през 2021 г. са общо 549 решения и 
401 определения, постановени от съдиите в Гражданско отделение -  
въззивни състави.

Потвърдените решения са 75 броя, или 13.36 % от общия брой върнати 
от по-горна инстанция дела с обжалвани решения, а недопуснатите до 
касационно обжалване решения са 353 броя, или 64.3 %.

Изцяло отменените решения са 68 броя, или 12.39 %, а частично 
отменените -  51 броя, или 9.29 %.

Преминалите инстанционен контрол определения са общо 401 броя.
От тях, потвърдените определения са 228 броя, или 56.86 %, а 

недопуснатите до касационно обжалване -  28 броя, или 6.98 %.
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Изцяло отменените определения са 120 броя, или 29.93 %, а частично 
отменени са 21 броя, или 5.24 %.

Резултатите от инстанционния контрол през 2021 г. ясно очертават най- 
големия процент недопуснати до касация съдебни актове, постановени от 
съдиите в Гражданско отделение -  въззивни състави спрямо останалите 
отделения, разглеждащи граждански и търговски дела. За поредна година е 
постигнато високо качество на съдебните актове в условията на най- 
завишените проценти за постъпление, действителна натовареност на база 
разглеждани и на база свършени дела в Софийски градски съд.

4. Информация за организацията на работа и правораздавателната 
дейност на съдиите от Търговско отделение

Към 31.12.2021 г. в Търговско отделение правораздават 24 съдебни 
състава, обезпечени с председател, от които двама командировани съдии- 
съдия Румяна Спасова, председател на VI-1 състав, командирована в СГС, от 
01.07.2016 година, и съдия Цветанка Бенина, председател на VI-5 състав, 
командирована от 20.05.2020 година.

Съгласно Заповед № РД-08-826 от 26.02.2021 г. на председателя на СГС, 
считано от 01.03.2021 г. в Търговско отделение на СГС е открит нов състав - 
VI-24 състав, като съдия Милена Богданова е определена за председател на 
състава.

Съгласно Заповед № РД-08-2266 от 29.04.2021 година на председателя 
на СГС, считано от 05.05.2021 година се въвежда използването на Единната 
информационна система на съдилищата.

Със Заповед № РД-08-2268 от 29.04.2021 година на председателя на 
СГС, издадена във връзка с решение на събрание на съдиите от Търговско 
отделение от 27.04.2021 година, считано от 05.05.2021 година е извършена 
промяна в групите за разпределение на търговските дела. Деактивирани са 
три групи за разпределение -„ТО -  Застраховки“, „ТО -  Фондове, концесии, 
приватизация и ЗОП“ и „ТО -  Вероизповедания“, като делата разпределяни в 
тях са включени в други групи.

С въведената промяна се намалява броя на групите за разпределение на 
търговските дела -  на осем групи и на фирмени дела -  на две групи за 
разпределение, извършва се прегрупиране и се разрешава въпросът с по- 
леките и по-бързоликвидни дела, които до този момент са били включени в 
групите с най-голям брой дела, респ. заедно с дела по-голяма сложност и 
времеемкост при разглеждането им, а именно в група „ТО -  Търговско- 
Други“ и „ТО -  Искови молби за ФО“.

Исковете за застраховки и тези отнасящи се до концесия, обществена 
поръчка или приватизационен договор, или договор за безвъзмездна 
финансова помощ по европейски фондове и програми, които са били 
разпределяни в СИНС до въвеждането на ЕИСС в самостоятелни групи както 
и исковете за превоз и спедиция от преименуваната група „СМР, превоз и
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спедиция“ /в ^,Изработки и интелектуална собственост“/, считано от 
посочената дата, се разпределят в група „ТО -  Търговско-Други“.

Обособени са в самостоятелна група „Търговско -  Закрити и Други“ 
молбите за издаване на изпълнителен лист по арбитражни решения и всички 
закрити производства от група „ТО -  Търговско-Други“- вкл. издаване на 
ИЛ, когато се образува самостоятелно производство, производства по 
регламенти, отвод на арбитър, прекратяване на правомощия на арбитър, 
прекратяване на правомощия на арбитър, попълване на състава на 
управителен орган по ЗЮЛНЦ, извършване на промени в учредителния акт 
на фондация и други закрити, както и от група ^,Искови молби за ФО“ -  
охранителните производства -  молба за свикване на общо събрание на АД и 
сдружение и молба за назначаване или освобождаване на ликвидатор, и 
други закрити. Производствата за прекратяване на търговско дружество по 
иск на прокурора по чл. 155, т. 3 и чл. 252, ал. 1, т. 6 ТЗ са включени в група 
за разпределение с по-леки дела.

Прегрупирането има за цел да спомогне за разглеждането на 
равностойни искови производства в една група, по-равномерно натоварване и 
съответно формиране на по-голяма бройка дела за разпределение в 
окрупнената преименувана група „Търговски -  закрити и Други“ и съответно 
по-добра възможност за изравняване.

След внимателен анализ на данните, който не може да бъде извършен на 
годишна база, доколкото новите групи са въведени от 05.05.2021 година, на 
по-късен етап ще бъде отчетено дали извършената промяна в групите за 
разпределение, с оглед постъпленията по видове дела, постига желаните 
резултати за постигане на по-равномерна натовареност.

През отчетната 2021 г., въпреки продължаващата епидемична
обстановка в страната, в Търговско отделение на СГС се наблюдава 
увеличение на постъпленията на търговски дела - 2 944 бр. търговски 
дела, при 2 621 бр.за 2020 г., което представлява с около 12 % повече, в 
сравнение с 2020 г.

Общо постъпилите в Търговско отделение дела -  нови търговски и 
фирмени дела, включително заявления за вписване на промени в 
обстоятелства по фирмени дела и частни граждански дела, е 4 554 бр. като 
същият се е увеличил с около 10 % в сравнение с 2020 година - 4 144 бр.

Образуваните дела по искове за права и правоотношения, породени или 
отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/ през 2021 година 
са 601 бр., от които 205 броя дела в САС „Съдебно деловодство“ и 396 броя 
дела в ЕИСС /при 699 броя през 2020 година/, или се констатира намаление с 
15%, а 40 бр. са образуваните търговски дела по искове за установяване 
съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение /при 42 броя за 
2020 г./.

Въпреки констатираното намаление на броя на постъпващите дела със 
статистически шифър 2100, техният относителен дял като дела с голяма
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правна и фактическа сложност, остава най-голям сред останалите постъпили 
дела в отделението.

Налице е увеличение над 4,7 пъти на постъпленията на дела по искове 
по чл. 74 ТЗ за отмяна на решение на ОС на ТД и нищожност при повторност 
на отменено решение на орган на ТД. През 2021 г. техният брой е 134 дела, 
/при 29 бр. за 2020 г./.

Това се дължи на множеството извършени промени от едноличния 
собственик на капитала в членствения състав на органите на управление и 
надзор на публични предприятия, по време на управлението на служебното 
правителство на Република България, в резултат на което решенията на 
едноличния собственик на капитала са обжалвани пред съда.

Общо постъпилите дела през 2021 г. по жалби по чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ 
срещу откази за вписване/обявяване на длъжностното лице по вписванията 
към АВ, са 400 дела, при 578 дела за 2020 година или се наблюдава 
намаление с 31 % в сравнение с предходната година.

Относно делата по исковете по спорове за интелектуална собственост 
през 2021 г. е налице намаление с 19 % на постъпленията в сравнение с 
предходната 2020 година, а именно: 83 броя за 2021 година, при 102 бр. за 
2020 година.

През отчетната 2021 година е налице драстично увеличение на 
постъпленията на дела по искове за прекратяване на търговски дружества -  
постъпили са 594 броя, при 207 броя за 2020 г. или 2,8 пъти повече дела. Този 
ръст в броя на делата се дължи най-вече на предявените от Софийска градска 
прокуратура искове срещу търговски дружества, които не са изпълнили 
задълженията си по параграф 11 от ПЗР на ТЗ /обн. в ДВ бр.88/2018г. от 
23.10.2018 година/, предвиждащ замяна на издадените акции на приносител 
или заместващите ги временни удостоверения с поименни акции в девет 
месечен срок от влизане в сила на изменението на закона, и когато тези 
дружества нямат висящо производство по заявление за вписване на промени 
в ТР в Агенцията по вписванията.

Постъпилите молби за издаване на европейска заповед за плащане и на 
молба за издаване на изпълнителен лист по Регламент /ЕО/ № 1896/2006 
година, образувани в дела в ТО са 40 броя, или с 1,53 пъти повече с 
сравнение с 2020 година -  26 броя.

След промените в Закона за международния търговски арбитраж и в 
Гражданско процесуалния кодекс, обн. ДВ, бр.8 от 24.01.2017 г. от 2018 
година се отчита драстично намаление на постъпващите дела, образувани по 
молби за издаване на изпълнителен лист въз основа на арбитражни решения. 
Докато през 2017 година те са били 667 бр., през 2018 година вече са 159 бр., 
а през 2019 година и 2020 година - съответно 111 бр. и 110 бр.

През 2021 година в СГС са постъпили 133 дела, образувани по молби за 
издаване на изпълнителен лист въз основа на арбитражни решения, като се 
наблюдава увеличение в сравнение с постъпленията през 2020 г. когато 
техният брой е бил 110 бр.
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Констатира се и увеличение на броя на предявените искове за отмяна на 
решение на ОС на сдружение - 42 бр. през 2021 година при 28 бр. през 2020 
година.

Исковете за заплащане на дивидент и равностойността на дружествен 
дял са 20 бр. при 10 бр. за 2020 година, а общо делата за разглеждане по тези 
искове са 36 бр.

През отчетния период се наблюдава намаление на общо постъпилите 
дела, свързани с производство по несъстоятелност - 380 бр. /503 бр. през 2020 
година/, в т.ч. молби за откриване на производство по несъстоятелност, 
искове за прогласяване недействителност на действия и сделки по отношение 
на кредиторите на несъстоятелността и искове за установяване съществуване 
на неприето или несъществуване на прието вземане.

Налице е намаление с около 7 % на постъпленията на молбите за 
откриване на производство по несъстоятелност -  248 дела през 2021 година 
при 266 бр. за 2020 година и много голямо намаление на постъпилите дела по 
искове за прогласяване /обявяване на нищожност /недействителност на 
действия и сделки по отношение на кредиторите на несъстоятелността -  162 
бр. през 2020 година при 63 бр. за 2021 година. Относно постъпилите дела 
със статистически шифър 21130, намалението е незначително - 69 бр. за 2021 
година при 75 бр. за 2020 година.

Общо делата за разглеждане в производството по несъстоятелност, са 
785 броя, от които 403 бр. по шифър 21110 -  молби за откриване на 
производство по несъстоятелност, 238 бр. по шифър 21120 -  искове за 
прогласяване недействителност на действия и сделки по отношение на 
кредиторите на несъстоятелността и 144 бр. по шифър 21130 -  искове за 
установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието 
вземане.

Постановени са 539 съдебни решения по дела за несъстоятелност, от 
които 31 съдебни решения по чл. 630 ТЗ, 476 броя - по чл. 632 ТЗ, 18 броя по 
чл. 710 ТЗ и 14 броя по чл. 735 ТЗ.

В рамките на образуваните производства по несъстоятелност в 
Търговско отделение, освен постановените 539 бр. решения, са одобрени 102 
бр. частични сметки за разпределение, издадени са 82 бр. постановления за 
възлагане по чл. 717з ТЗ, 370 бр. са дадените разрешения за продажба по реда 
на чл.717 и чл.718 ТЗ, постановено е 1 решение за утвърждаване или отказ за 
утвърждаване на плана по чл. 707, ал.1, във вр. с чл. 705, ал. 2 ТЗ, три 
производства по чл. 657, ал. 2 ТЗ за освобождаване на синдик и множество 
предварителни обезпечителни мерки по чл. 629а ТЗ.

Разгледани са 177 броя възражения, по реда на чл. 692 ТЗ срещу 
списъци на приети /неприети вземания, които въпреки че се разглеждат в 
рамките на делото за несъстоятелност, но в нарочно открито съдебно 
заседание, по същество представляват процес в процеса, като се събират 
доказателства, с участието на надлежните страни и съдът по 
несъстоятелността дължи произнасяне в 14-дневен срок от заседанието.
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По този начин допълнително се обременява работата по делата по 
несъстоятелност, като необходимото време и ресурс, вложени за разглеждане 
на възраженията, със събиране на всички допустими доказателства по ГПК, 
не намират адекватна оценка от гледна точка на натовареността на съдебните 
състави от Търговско отделение.

Също така, общо 256 броя са делата по несъстоятелност на етап 
осребряване на имуществото на длъжника, по които постъпват регулярно 
молби и искания от кредитори, длъжници и синдици. Следва да се отбележи, 
че произнасянето по тези молби се дължи от съда в изключително кратки 
срокове, съгласно Търговския закон- в същия ден, в три дневен срок, в седем 
дневен срок, съответно тези дела ежеседмично, а често и ежедневно са на 
доклад на съдията докладчик.

Отчитат се 242 броя дела със спряно на различен етап производство по 
несъстоятелност, които са в латентно състояние, т.к при изпълнение на 
указанията на съда и удостоверяване от кредиторите, че е налице достатъчно 
имущество на длъжника или при депозиране на необходимата сума за 
предплащане на началните разноски по чл.629б ТЗ, производството може да 
бъде възобновено като започне от етапа, до който е било спряно.

През 2021 г. в Софийски градски съд не са постъпвали молби за 
откриване на производство по стабилизация.

През отчетния период са издадени 3 496 броя удостоверения за 
липса/наличие на образувано производство по несъстоятелност, като за 
сравнение - през 2020 г. за издадени 3 342 броя.

За 2021 г. са постъпилите 366 бр. общо фирмени дела за нови 
регистрации и заявления за вписване на промени по вече образувани 
фирмени дела на адвокатски дружества, политически партии, синдикални 
организации и религиозни институции и местни поделения, при 334 бр. за 
2020 г. Общо постъпилите дела за регистрация на адвокатско дружество през 
отчетния период е 196 бр., от които 54 дела за първоначална регистрация, 
докато през 2020 година техният брой е бил 135 дела за разглеждане, от 
които 30 за първоначална регистрация.

През отчетната 2021 година са постъпили 56 бр. дела за регистрация на 
политическа партия и промени, от които четири броя за начална регистрация 
и 52 броя молби за вписване на промени в обстоятелствата, както и 10 броя 
дела за регистрация на религиозни институции и местните им поделения и 31 
броя молби за промени или общо разгледани 41 бр. дела.

Пререгистрирани са 501 юридически лица с нестопанска цел в 
Агенцията по вписванията.

През 2021 г. са издадени 1 967 броя удостоверения за актуално 
състояние и за пререгистрация в АВ на юридически лица, вписани в 
регистрите, водени от Софийски градски съд.

Поради липса на достъп до електронните регистри и програмния 
продукт „Делфи“ -  Търговски регистър и през този отчетен период, 
продължава да се прилага създадената през 2018 г. организация 
удостоверенията за актуално състояние по фирмени дела да се изготвят
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технически ръчно и чрез физическа проверка на всяко едно от делата от 
съдебни помощници и последваща проверка и подписването им от съдиите 
от ТО по изготвен график за дежурства.

През отчетната 2021 година са издадени 59 броя удостоверения за 
уникалност на име на политическа партия и 29 отказа.

Разпределените на съдиите от Търговско отделение частни граждански 
дела образувани по частни жалби срещу актове на първоинстанционния съд 
и жалби срещу действия на съдебен изпълнител/съдия по вписванията през 
2021 г. са 1 244 броя, при 1 189 броя за 2020 г. или с около 4 % увеличение в 
сравнение с 2020 година.

За сравнение с предходните години постъпленията на дела в 
отделението са следните:

Видно от горепосочените данни, през изминалата година се наблюдава 
увеличение на броя на постъпилите търговски, фирмени и частни граждански 
дела в сравнение с предходните две отчетни години.

При съобразяване на несвършените от предходни години търговски 
дела, фирмени дела за нови регистрации и промени и частни граждански 
дела, общият брой дела за разглеждане от съдиите в Търговско отделение 
през 2021 г. е 6 887 дела, от които 4 943 търговски дела, вкл. и едно дело със 
статистически шифър 301, 420 фирмени дела за нови регистрации и молби за 
промени в обстоятелствата и 1 524 дела по частни жалби и жалби срещу 
действията на съдебен изпълнител/съдия по вписванията.
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Свършените дела през 2021 г. от съдиите в Търговско отделение са 
общо 4 505 броя, в.т.ч. решени и прекратени, от които 2 774 търговски дела, 
401 заявления по фирмени дела и 1 330 частни граждански дела.

По отношение на търговските дела през 2021 г., общо са приключили 2 
774 дела, като 1 944 броя с акт по същество, а 830 броя са прекратените.

Броят на несвършените търговски дела към края на периода възлиза на 2 
169 броя, при общ брой несвършени дела /търговски, частни граждански и 
фирмени/ 2 382 дела.

Действителната месечна натовареност на база дела за разглеждане на 
съдия е 24,1 дела /22,4 за 2020 година/, действителната месечна натовареност 
на база свършени дела е 15,8 дела /14,2 за 2020 година/, а средно месечното 
постъпление на дела на съдия от отделението е 15,9 дела /15,0 през 2020 
година/.

Върнати след инстанционен контрол през 2021 г. са общо 625 решения 
и 555 определения, постановени от съдиите от Търговско отделение на СГС.

Потвърдените решения по търговски дела през 2021 г. са 378 броя, които 
представляват 60.48 % от общия брой на върнатите след инстанционен
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контрол решения, като изцяло отменени са 118 броя решения (18.88 %), а 
частично отменени са 90 броя или 14.40 % от върнатите от инстанционен 
контрол решения.

Потвърдените определения и разпореждания по търговски дела през 
2021 г. са 362 броя, представляващи 65.23 % от общия брой на върнатите 
определения/разпореждания, като изцяло отменени са 135 броя (24.32 %), а 
частично отменените са 22 броя или 3,96 % от върнатите от инстанционен 
контрол определения/разпореждания.

Въпреки голямата натовареност следва да се отчете качеството на 
извършената работа и факта, че относителният дял на потвърдените от по- 
горната инстанция съдебни актове на съдиите от Търговско отделение, е най- 
голям в сравнение с останалите отделения в СГС /60,48 % за решенията и 
65,23% за определенията/.

При разглеждане на горепосочените резултати от инстанционния 
контрол, следва да се отчитат и следните обстоятелства: наличието на 
противоречива практика на горната инстанция при изчисляване на 
преклузивните срокове, спрели по време на извънредното положение, 
съгласно ЗМДВИП, /за предявяване на отменителните и преферентните 
искове, свързани с производството по несъстоятелност/ и тази относно 
прекратяване на ЕООД по исков път при смърт на едноличния собственик и 
управител на дружеството, по който въпрос е образувано и тълкувателно 
дело № 1/2020 година пред ВКС, без произнасяне до момента.

На следващо място, следва да се съобрази и факта, че с Решение № 8 от
27.05.2021 година, постановено по тълкувателно дело № 9/2020,
Конституционният съд обяви за противоконституционни разпоредбите на § 
5, ал. 1- 4, § 6, ал. 1 и 2, § 7 и § 8 от Преходните и заключителни разпоредби 
на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност 
(обн. ДВ, бр. 22 от 2018 г., доп. ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.), 
чл. 60а, ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност (обн. ДВ, бр. 22 от 2015 
г., доп. ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.), § 16 от Закона за 
изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (обн. ДВ, 
бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.) и чл. 60б, ал. 1, 2 и 3 от Закона за 
банковата несъстоятелност (обн. ДВ, бр. 22 от 2018 г., в сила от 16.03.2018
г.).

Неприложимостта на така обявените за противоконституционни 
разпоредби, която е настъпила в хода на висящи съдебни производства пред 
по-горните инстанции, има за последица недопустимост на постановените 
решения, поради липса на право на иск.

Видно от посочените данни, и през 2021 г., се запазва тенденцията 
съдиите в Търговско отделение да разглеждат и решават делата в разумни 
срокове.

Свършените в 3 месечен срок търговски, фирмени и частни граждански 
дела в Търговско отделение са 3 075 бр. или 68% от общо свършените дела, 
от които 1 556 търговски дела или 56 % от свършените търговски дела, 100%
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от свършените 401 фирмени дела и 1 118 частни граждански дела или 84% от 
общо свършените 1 330 дела.

Така до 3 месеца са свършени 45 % от общо свършените дела по 
молбите за откриване на производството по несъстоятелност, 79% от 
свършените дела, образувани по жалби по чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ срещу отказ на 
длъжностно лице по регистрацията за вписване/обявяване в ТР, 61% от общо 
свършените дела по искове за прекратяване на ТД по съдебен ред, 50% от 
свършените дела по искове за установяване нищожност или недопустимост 
на вписването, или несъществуване на вписано обстоятелство, 57 % от 
свършените дела по искове за отмяна на решения на ОС на ТД и нищожност 
при повторност на отменено решение на орган на ТД.

Статистиката за действителната месечна натовареност, изготвена по 
посочените в справката критерии -  дела за разглеждане, свършени дела и 
месечно постъпление, не би могла адекватно да отрази натоварването, с 
оглед допълнителната натовареност на съдиите от Търговско отделение.

Тази статистика е базирана на формалното съотношение на брой дела в 
отделенията, без отчитане на допълнителните фактори, които влияят върху 
увеличаване, съответно намаляване на натовареността.

Действащи като първоинстанционни състави по търговски и фирмени 
дела, от една страна, като втора инстанция по образуваните в.ч.гр.дела на 
следващо място и като съд по несъстоятелността, съдиите от Търговско 
отделение имат множество произнасяния в закрити и разпоредителни 
заседания по движението на делата, изготвяне на проекто-доклади, допускане 
на обезпечение във висящо исково производство, голям обем допълнителни 
дейности в производството по несъстоятелност, които се разглеждат в 
изключително кратки процесуални срокове, наред с провежданите открити 
съдебни заседания по търговски и фирмени дела и участия в дежурства и 
замествания.

Също така следва да се отбележи, че в Търговско отделение се 
разглеждат спорове и дела, за разрешаването на които законът предвижда 
изключителна компетентност на СГС - ЗМГО, Закона за политическите 
партии, КМЧП, както и основно дела с правна и фактическа сложност и 
много голям материален интерес, а също и обществен интерес.

Необходимо е да се отчете, че за 2021 година не могат да се изведат 
обективни данни за натовареността на съдиите, предвид факта че в СИНС 
продължават да се въвеждат данни само относно делата образувани до
04.05.2021 година, а модулът за изчисляване на натовареността в ЕИСС, 
въведена считано от месец май 2021 година, все още не функционира по 
начин, който може да даде коректна и напълно достоверна и пълна 
информация при отчитане на натовареността, не само като брой дела, но и 
сложността на делата и реално положените усилия от всеки съдия при 
осъществяване на дейността му.

Дори при съобразяване на изложеното, относно непълнотата на 
данните за действителната натовареност към 31.12.2021 година, съгласно 
справката от СИНС и съответно от ЕИСС за обобщената натовареност на
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съдиите от СГС, и в частност на съдиите от Търговско отделение -  при 
среден индекс 193, те са свръхнатоварени, по смисъла на чл. 16, ал. 3 от 
Правилата на ВСС за оценка на натовареността на съдиите, което изисква 
незабавно предприемане на организационни и кадрови действия.

Спазването на процесуалните срокове при работа в условията на 
свръхнатовареност изисква свръхусилия, както и самодисциплина, 
постоянство, отговорност и висок професионализъм, които са присъщи на 
съдиите от Търговско отделение на СГС.

Отчетените резултати го потвърждават -  най-голям относителен дял на 
потвърдени актове в ТО на СГС и приключване на 68 % от общо свършените 
дела в тримесечен срок, от които 56% от търговските дела.

5. Информация за организацията на работа и правораздавателната 
дейност на съдиите от Наказателно отделение

В края на 2021 г. в Наказателно отделение на СГС са правораздавали 
32 съдии определени за титуляри в съответните първоинстанционни 
наказателни състава -  Даниела Борисова, Стоян Михов, Величка Маринкова, 
Петя Крънчева, Веселина Ставрева, Милен Михайлов, Петър Стоицев, 
Доротея Кехайова, Мина Мумджиева, Тони Гетов, Даниела Талева, 
Александра Йорданова, Ралица Манолова, Николай Николов, Емил Дечев, 
Петър В. Сантиров, Вера Чочкова, Снежина Колева, Руси Алексиев, Атанас 
Н. Атанасов, Николай Младенов, Андрей Ангелов, Иван Коев, Ани 
Захариева, Костадинка Костадинова, Атанас Ст. Атанасов, Мирослава 
Тодорова, Стефан Милев, Христинка Колева, Петър Славчев, Анелия Щерева 
и Мирослав Георгиев. Съдиите са работили в 16 въззивни наказателни 
състави, от общо XVII въззивни наказателни състава и заседават по 
предварително утвърден график. Своите функционални задължения на член 
съдии са изпълнявали 5 младши съдии.

Предвид нуждата от обезпечаване с титуляри на незаетите 
първоинстанционни наказателни състави бяха командировани от Софийски 
районен съд съдия Стоян Михов, който е определен за председател на 2 
първоинстанционен състав и член-съдия на IX въззивен състав, считано от
17.06.2021 г., съдия Петър Славчев, който е определен за председател на 32 
първоинстанционен с член-съдия на XI въззивен състав, считано от
13.09.2021 г. и съдия Мирослав Георгиев определен за председател на 35 
първоинстанционен състав и член-съдия на XIV въззивен състав, считано от
14.09.2021 г.

Открит е един въззивен състав в Наказателно отделение, а именно XI 
въззивен състав, считано от 13.09.2021 г.

Предвид ползването на неплатен отпуск за времето от 11.07.2021 г. до
12.07.2022 г. включително от съдия Евелина Папазян със Заповед № РД-08- 
4465 от 16.07.2019 г. на председателя на СГС, съдия Папазян -  председател 
на 33 първоинстанционен наказателен състав и на IV въззивен наказателен
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състав, считано от 17.07.2019 г. е изключена от Централизираната система за 
разпределение на дела в Наказателно отделение на СГС.

Към края на 2021 г. 6, 26 и 33 първоинстанционни състави остават 
непопълнени. Така от общо 35 първоинстанционни наказателни състава в 
отделението към 31.12.2021 г., 32 от тях имат своите титуляри.

И през 2021 г. продължи практиката за ротиране на младши съдиите 
между Наказателно отделение и Гражданско отделение -  въззивни състави на 
СГС.

За професионалното израстване и развитие на младши магистратите, 
разпределени в Наказателно отделение на СГС се грижиха съдиите Руси 
Алексиев, Иван Коев и Стефан Милев, определени за съдии-наставници.

В периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. общо 138 съдебни заседатели 
от предходни мандати, както и от настоящия 2017 г. - 2021 г. при СГС са 
взели участие в 2670 броя открити и закрити съдебни заседания по 
наказателни дела. Същите са разпределени на случаен принцип чрез 
електронната деловодна програма САС „Съдебно деловодство“ и ЕИСС. 
През годината продължи ежемесечното изготвяне на справки за 
ангажираността им в разглеждането на наказателни дела и възнагражденията 
им и по двете системи.

През отчетния период с решение на Общото събрание на Апелативен 
съд -  София предсрочно е прекратен мандатът на 1 съдебен заседател.

Дейността на съдиите от Наказателно отделение в началото на 2021 г. бе 
подпомагана от 9 съдебни помощници: Цветислава Стайкова, Вероника 
Иванова, Надя Грозданова, Росица Янкова, Йоана Такова, Петя Попова, 
Силвена Генова, Лиляна Петрова и Вайанда Илиева. В средата на периода 
отделението бе обезпечено с още един съдебен помощник -  Кристиан Колев, 
с оглед обстоятелството, че след спечелен конкурс за младши съдия напусна 
съдебен помощник Петя Попова.

С нарочни разпореждания зам.-председателят и ръководител на 
Наказателно отделение съдия Руси Алексиев определяше на ротационен 
принцип съответните съдебни помощници кои от съдиите да подпомагат. С 
оглед повишаване на качеството на изготвяните проекто-актове от съдебните 
помощници и осигуряване възможността им да ги изготвят в стила на 
подпомагания съдия, продължи практиката да бъдат разпределяни за период 
от по три месеца. Със същата цел бе възприето решението да не се ротират за 
всеки следващ тримесечен период, а да си останат към съдията към когото са 
разпределени, освен ако самият той не поиска смяната му.

С разпореждане № 5151 от 14.09.2021 г. зам.-председателят и 
ръководител на Наказателно отделение е възложил на съдебен помощник 
Росица Янкова да подпомага съдиите от НО на СГС с изготвяне на 
приложенията по ЕЗА, ЕЗР, ЗПИИРКОРНФИ, ЗПИПАОИ, както и 
удостоверенията по ЗИИСАННЛСМВЛС, ЗПИИСРРПОУНПМАС и 
Регламент 2018/1805, а също и за всякакъв вид придружителни и/или друг 
вид писма, уточнявания и прочие, свързани с кореспонденцията по тези 
закони.
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Във връзка с внедряване използването на ЕИСС в Софийски градски съд 
на 29.06.2021 г., бе проведено Събрание на съдиите от Наказателно 
отделение на което бе взето решение за промени във Вътрешните правила за 
случайно разпределение на делата и за заместване на съдии в НО на СГС. 
Същото бе одобрено със Заповед № РД-08-3854 от 12.07.2021 г. на 
председателя на СГС.

През 2021 година работния процес продължи изцяло в условията на 
епидемична обстановка и бе осъществена в съгласие със Заповедите на 
министъра на здравеопазването в тази насока. Съдиите от наказателна 
колегия работиха съобразно издадените в изпълнение на горепосочените 
Заповеди на министъра на здравеопазването и такива на председателя на 
СГС, а именно Заповед № РД-08- 3148 от 04.06.2021 г., Заповед № РД-08- 
5573 от 13.10.2021 г., Заповед № РД-08-5775 от 26.11.2021 г. и Заповед № 
РД-08-5867 от 04.11.2021 г. В съответствие с тях съдиите работиха, когато е 
възможно, но при предварително определен график за присъствие, в 
кабинетите. Съдебните служители - деловодители и съдебни секретари, също 
работиха по график, така, че да се избегне събиране на хора в канцелариите. 
Независимо от трудната обстановка, благодарение на създадената добра 
организация на работа, не бе допускано необосновано отлагане на делата.

През отчетния период ежемесечният контрол, упражняван от 
ръководителя на отделението се осъществяваше по отношение на спазването 
на законоустановените срокове за насрочване, разглеждане и приключване на 
наказателните дела, спрените такива и причините за това, приключването на 
образуваните преди 2012 г. дела. В случаите, в които са констатирани 
просрочия по отношение на ненасрочените и непроизнесени наказателни 
дела и неизготвените съдебни актове и мотиви към тях, се провеждаха 
разговори със съответните колеги, а при необходимост се изпращаха писма с 
указания за произнасяне в определен срок. Като положителна страна следва 
да се отбележи, че вследствие на съвестното изпълнение на задълженията на 
съдиите от Наказателно отделение и полаганите от тях усилия за срочно 
произнасяне в рамките на разумните срокове, независимо от високата им 
натовареност, както от предприетите в тази насока организационни мерки, 
чувствително намаляха съдебните произнасяния извън приетия за разумен 
срок. Проблеми в това отношение се констатират само при двама от общо 32- 
ма съдии в Наказателно отделение. За единия от тях забавянето в 
произнасянията му бе и обективно обусловено от ползвания продължителен 
отпуск поради временна неработоспособност, а именно в периода от
10.02.2021 г. до 07.07.2021 г.
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Постъпили дела в периода 2019 г. -  2021 г.:

Отчетната 2021 год. бележи увеличено постъпление на наказателните 
дела в сравнение с предходната 2020 година.

Постъпили са общо 5 128 наказателни дела от всички видове. От тях 
НОХД са 526, Частни наказателни дела -  Първа инстанция -  2 458, Частни 
наказателни дела -  разпити -  243, Въззивни наказателни дела -  602, Частни 
наказателни дела -  Втора инстанция -  1 275, административно-наказателен 
характер дела -  24. Свършените наказателни дела общо в съда са 4 896, като 
решените са общо 4 123, от които НОХД -  505, с присъда -  143 и със 
споразумение -  278, общо с прекратяване -  773. Несвършените наказателни 
дела от общ характер към 01.01.2021 г. е 302 броя дела. Несвършените НОХД 
към 31.12.2021 г., които остават за разглеждане са 323 броя.

Показател за добрата работа на съдиите от НО на СГС е процентът 
приключени дела в рамките на 3-месения срок -  84% от всички свършени 
дела в Софийски градски съд, с което се запазва равнището на този показател 
от миналата година. Увеличен е и процентът на свършените в този 3 месечен 
срок НОХД, в сравнение с този на миналата година (56%), като през 
отчетната 2021 г. той е 60%. При Частни наказателни дела -  Първа 
инстанция, е 95%, Частни наказателни дела -  разпити, е 100%, Въззивни 
наказателни дела е 49%, Частни наказателни дела -  Втора инстанция -  83%, 
административно-наказателен характер дела -  79%.

Забелязва се увеличение и на общия брой дела постъпили в 
Регистратурата за класифицирана информация, като секретни и по 
Досъдебно производство. Те са съответно 7 броя секретни наказателни дела и 
6 броя наказателни дела по досъдебно производство. Отделно, постъпило там 
е и 1 брой въззивно наказателно дело. Повишена е и бройката на постъпилите 
материали по явни дела -  79 броя, и върнатите прокурорски преписки (ДП, 
сл.д.) -  48 броя. Изпратените материали и дела по инстанции са 67 броя и 
изпратените в други институции материали са 30 броя.

За периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. се отчита и сериозно 
увеличение на делата по ЗСРС и по ЗЕС. В Регистратурата за класифицирана 
информация за постъпили, образувани и приключили -  194 броя дела по 
ЗСРС и 14 броя дела по ЗЕС.

57



През отчетния период на 2021 г. се регистрира сериозно увеличение на 
броя общо свършени НОХД, респективно повишение на процентът свършени 
НОХД от делата за разглеждане. Така, докато през отчетната 2020 г. общо 
свършени НОХД са били 422 броя или 58.29 % от делата за разглеждане, то 
за 2021 г. общо свършените НОХД са 505 броя или 60.99% от делата за 
разглеждане.

От тях през 2021 година 143 броя НОХД са приключили с присъда -  
17,27% от делата за разглеждане, 278 броя НОХД са приключили със 
споразумение - 33,57% от делата за разглеждане. Отбелязва се нарастване на 
НОХД, приключили със споразумение -  33.57 %, спрямо 2020 г. -  30.80%.

През периода са произнесени 101 осъдителни присъди по 93 от 
свършените с присъда НОХД (65% от приключилите с присъда дела), 46 
оправдателни присъди по 44 от свършените с присъда НОХД (32% от 
приключилите с присъда дела), 1 дело е приключило с частично 
оправдателна присъда, а по 3 от делата, подсъдимите са освободени от 
наказателна отговорност по чл. 78-а от НК.

От общо свършените наказателни дела -  4896 броя, изпратените на 
инстанционен контрол през 2021 г. са 731 броя финализиращи съдебни 
актове, или 15,0% от свършените дела. Горния показател отразява намаление 
спрямо 2020 г. на изпратените за инстанционен контрол свършени 
наказателни дела. Това, от своя страна, следва да се приеме за показател за 
добре свършена съдийска работа, с оглед намаления брой обжалвания и 
протестирания на крайните актове на съдиите от НО. Безспорно, последното 
е резултат от приемане на акта на съда от всяка от страните в процеса, имащи 
право на жалба или протест, като справедлив и законосъобразен.

Потвърдените решения, постановени от съдиите от Наказателно 
отделение, са 88 броя -  55.00% от общия брой върнати след инстанционен 
контрол обжалвани съдебни актове по наказателни дела, с което се поддържа 
постигнатото през 2020 г. равнище. Потвърдените определения са съответно 
309 броя -  75.92% от общо обжалваните, върнати от по-горна инстанция 
определения.

Изцяло отменените решения са 30 броя -  18.75% от общия брой 
върнати от по-горна инстанция обжалвани решения на наказателните съдии.

Изцяло отменените определения са 55 броя -  13.51% от общо 
обжалваните, върнати от по-горна инстанция определения.

Частично изменени са 42 решения -  26.25% и 40 определения -  9.83%. 
Възобновените и върнати от ВКС определения са 3 -  0.74%.

Горепосочените числа сочат намален процент потвърдени 
определения, повишен брой изцяло отменени решения, изцяло отменени 
определения и частично изменени определения, както и на възобновените и 
върнати от ВКС определения. Горното е резултат и на противоречива 
практика по процесуални и материалноправни института на въззивната 
инстанция.

Гореизложените статистически данни, съпоставени с тези от 
предишния отчетен период, сочат увеличение като абсолютна стойност на
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постъпилите в НО на СГС първоинстанционни и второинстанционни дела. 
Независимо от това, видно от визираните числа на съответните показатели, 
отразяващи общо приключилите до 3 месеца наказателни дела, обжалваните 
и/или протестирани крайни съдебни актове и потвърдените решения след 
инстанционен контрол, показват, че съдиите от НО на СГС са изпълнявали 
съвестно и с висок професионализъм служебните си задължения. В условията 
на продължаващата епидемична обстановка, те не само са запазили високото 
си ниво на качество на съдебните актове, а са повишили същото. Горното се 
илюстрира добре от по-малкото обжалвани и/или протестирани крайни 
съдебни актове от общия брой свършени наказателни дела спрямо миналия 
отчетен период, по-високия процент приключили до 3 месеца наказателни 
дела, в сравнение с отчетната 2020 г. и запазеното равнище на потвърдени 
решения, върнати от инстанционен контрол, отново в сравнение с 2020 г.

Качество на съдебните актове по наказателни дела -  потвърдени, 
отменени, изменени и върнати (вкл.и като %), за периода 2019 г. -  2021 г.

От изложеното може да се направи извода, че и през 2021 г. съдиите от 
наказателната колегия работиха при стремеж към срочно и качествено 
разглеждане и приключване на постъпилите през отчетната година дела. С 
цел повишаване качеството на правораздаването по наказателни дела през 
изтеклата година продължи установената практика за обсъждане на 
въпросите, пораждащи противоречива съдебна практика, с оглед 
уеднаквяването и. Продължи и практиката съдиите от НО на СГС да изготвят 
становища по тълкувателни дела на ВКС. И през изтеклата година съдиите 
участваха в различни форми на обучение -  семинари, конференции, кръгли 
маси. Наред с това те се изявяваха като преподаватели и лектори, както към 
НИП, така и по покана на представители от различни проекти, свързани с 
повишаване качеството на наказателното правораздаване.

IV. Проверки и констатации
През отчетния период, в Софийски градски съд са извършени проверки 

от Инспектората към Висшия съдебен съвет, както следва:
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Относно постъпил сигнал на заместник-министъра на правосъдието с 
вх. № Ж-02-7/29.06.2021 г. и на основание заповед № Ж-02-7/12.07.2021 г. на 
Главния инспектор на ИВСС в СГС е извършена проверка по образуването, 
разпределението, движението и приключването на производствата по чл. 536, 
ал. 1 ГПК, вр. с чл. 19, ал. 6 ЗТРЮЛНЦ, както и анализ, и обобщаване на 
съдебната практика по постановените съдебни актове. Проверката е 
извършена в периода 16.08.2021 г. до 20.08.2021 г. В изпратения акт за 
резултати от извършена проверка са дадени препоръки към 
административния ръководител на съда в двумесечен срок да упражни 
правомощията си по чл. 86, ал. 1, т. 7 ЗСВ за свикване на Общо събрание на 
съдиите за обсъждане на противоречивата практика при разглеждане на 
исканията по чл. 536, ал. ГПК, вр. с чл. 19 ЗТРРЮЛНЦ, с цел уеднаквяването 
и, както и в едномесечен срок да запознае съдиите от Търговско отделение на 
Софийски градски съд с горепосочения акт. Актът за извършена проверка е 
връчен на съдиите от Търговско отделение срещу подпис. На 29.12.2021 г. е 
изпратено е писмо с изх. № РД-21-ИВСС-168 до Главния инспектор на 
ИВСС, с което се уведомява, че предвид епидемичната обстановка Общо 
събрание на съдиите не би могло да се проведе, а вместо това ще бъде 
проведено събрание на съдиите от Търговско отделение за обсъждане на 
констатираната противоречива практика и нейното уеднаквяване.

Във връзка с решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 20 от 
Протокол № 32/21.09.2021 г., по направено предложение за определянето на 
допълнителни трудови възнаграждения по реда на чл. 233, ал. 6, изр. първо 
ЗСВ, е възложено на Инспектората към Висшия съдебен съвет, на основание 
чл. 30, ал. 5, т. 10 ЗСВ да извърши проверка за периода 01.01.2020 г. -
31.12.2020 г. в тридесет и седем органа на съдебната власт, сред които и 
СГС, по спазване на разпоредбата на чл.80 от Правилника за 
администрацията на съдилищата и определените критерии.

Със Заповед № ВСС-21-50/05.10.2021 г. на Главния инспектор на 
ИВСС в периода 28.10.2021 г. -  09.11.2021 г. е извършена проверка на 
граждански и търговски дела в Софийски градски съд. Резултатите от 
проверката са отразени в Акт за резултатите от извършена проверка. Не са 
установени нарушения по изследваните първоинстанционни и въззивни 
граждански дела, по търговски дела, съобразно изискванията по чл. 80, ал. 1, 
т. 2, б. „а“, чл. 80, ал. 1, т. 3, чл. 80, ал. 1, т. 8, чл. 80, ал. 4, ал. 7, ал. 8, ал. 10 
ПАС, както и по изследваните частни граждански и частни търговски дела по 
чл. 80, ал. 1, т. 2, б. „б“ и т. 3 от ПАС, чл. 80, ал. 5 ПАС, поради което не са 
направени препоръки за подобряване организация на дейността по 
образуване на гражданските и търговските дела и на частните граждански и 
търговски дела в Софийски градски съд.

На основание Заповед № ВСС-21-9/21.09.2021 г. на Главния инспектор 
на ИВСС, в периода 25.10.2021 г. -  29.10.2021 г. е извършена проверка по 
наказателните дела в Наказателно отделение на СГС. Въз основа на 
констатациите от извършената проверка е изготвен акт, в който е отразено, че
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за 2020 г. са спазени разпоредбите на чл. 80 от ПАС, относно 
образуването на наказателни дела, спазено е изискването на разпоредбата на 
чл. 80, ал. 10 от ПАС, във връзка с повторно внесените и образувани под нов 
номер въззивни наказателни дела, има прекратени 143 броя наказателни дела 
в рамките на един месец от датата на образуване на делото, всички 
постановени съдебни актове по наказателни дела, разгледани в открити 
съдебни заседания са вписани в книгата за открити заседания -  по чл. 44 от 
ПАС. В акта за резултатите от извършена проверка липсват препоръки към 
административния ръководител -  председател на Софийски градски съд.

С решение по Протокол № 42/23.11.2021 г., т. 11.3, Съдийската колегия 
на ВСС определя степен на натовареност на съдилищата, като Софийски 
градски съд е определен за изключително натоварен съд, съгласно чл. 5, ал. 1, 
т. 1 от Правилата за определяне и изплащане на допълнителни 
възнаграждения на съдии по реда на чл. 233, ал. 6, изр. първо от Закона за 
съдебната власт.

Отделно от това, за отчетния период от ИВСС са извършвани и 
проверки по сигнали и жалби на физически или юридически лица свързани с 
администрирането, движението и постановяването на съдебен акт по 
конкретни дела по описа на СГС, по които са изискани становища на 
съдиите-докладчици и съответно ръководството на съда е предприело мерки.

V. Съдебната администрация

В Софийски градски съд, съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 1 ПАС, със 
Заповед № 3279/22.08.2016 г., изменена със Заповед № РД-08-
3777/18.06.2019 г. на председателя на СГС е утвърдена организационна 
структура и органиграма на съдебната администрация. Утвърдената 
структура е съобразена с големината и спецификата на администрацията, 
като осигурява разделение на отговорностите, йерархичност и ясни правила, 
с цел ефективно изпълнение на задълженията.

Съдебната администрация се ръководи от Даниела Илиева -  съдебен 
администратор на СГС.

Административните звена на общата и специализираната 
администрация се ръководят от съдебни служители, които организират, 
контролират и координират дейността на ръководеното от тях звено.

Въз основа на утвърдената структура е изготвено щатно разписание 
(отделно от поименното), утвърдено от председателя на СГС, в което са 
посочени всички длъжности в СГС, принадлежността им към 
административните звена или на пряко подчинение на председателя, както и 
числеността (щатни бройки) за всяка длъжност. Щатното разписание 
подлежи на периодична оценка и при възникнала необходимост -  
разкриване, трансформиране или прехвърляне на щатни бройки от едно звено 
в друго, се актуализира.
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За отчетния период са издадени пет заповеди на председателя на СГС, 
във връзка с промени, касаещи щатното разписание, както следва:

Предвид разкриването на 14 щатни бройки за длъжността „системен 
администратор“, с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 
44 от 15.12.2020 г. и прехвърлянето на щатни бройки от едно отделение в 
друго, с оглед необходимостта от обезпечаване с титуляри съдебни 
деловодители във връзка с решение по Протокол от 07.10.2020 г. на Общото 
събрание на съдиите от СГС за вземане на неприсъствено решение за 
откриването на нови състави в Търговско отделение, Гражданско -  въззивни 
състави, Гражданско отделение -  брачни състави, със Заповед №РД-08- 
228/15.01.2021 г. е актуализирано щатното разписание.

Съгласно Заповед №РД-08-1764/01.04.2021 г. е утвърдено щатно 
разписание, във връзка с решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 25.1 и 
по т.25.2, Протокол № 8 от 16.03.2021 г. за Софийски градски съд за 
съкращаване на 7 седем щатни бройки на длъжност „системен 
администратор“ и разкриване на 11 щатни бройки на длъжност „съдебен 
деловодител“ и 1 щатна бройка на длъжност „началник служба“ за 
извършване на структурна промяна в служба „Регистратура“.

Във връзка с решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 22.2, 
Протокол № 12 от 13.04.2021 г., с което за Софийски градски съд са разкрити 
две щатни бройки за длъжност „съдебен помощник“ и на основание Заповед 
№ РД-08-2023/20.04.2021 г. е актуализирано действащото щатно разписание.

Със Заповед № РД-08-5685/21.10.2021 г. е извършена промяна в щатно 
разписание, предвид прехвърлянето на щатни бройки от една служба в друга, 
с оглед необходимостта от обезпечаване на състави с титуляри съдебни 
деловодители.

На основание Заповед № РД-08-1764/01.04.2021 г. е одобрено ново 
щатно разписание във връзка с решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 
4, Протокол № 26 от 24.11.2021 г., за трансформиране на три щатни бройки 
на длъжност „завеждащ служба“ в три щатни бройки на длъжност „началник 
служба“ и една щатна бройка на длъжност „главен счетоводител“ в една 
щатна бройка на длъжност „ началник отдел, той и главен счетоводител“.

През отчетния период във връзка с необходимостта от обезпечаване на 
службите с ръководители са предприети следните действия:

Във връзка с молба вх. № 158/04.03.2021 г. от Евелина Гергинова, с 
която е заявила желанието си да бъде преназначена от длъжност „завеждащ 
служба“ на длъжност „съдебен деловодител“, с предложение № ДЗ- 
159/05.03.2021 г. от съдебния администратор и заповед на председателя на 
СГС Силвия Илиева е преназначена от длъжност „съдебен деловодител“ на 
длъжност завеждащ служба „Съдебно деловодство -  Търговско отделение“, 
считано от 08.03.2021 г.

Предвид натовареността на служба „Съдебно деловодство -  Адвокатска 
стая“ и нуждата от определяне на ръководител, по предложение № ДЗ- 
470/25.06.2021 г. на съдебния администратор със заповед на председателя на 
съда Евелина Аврамова е преназначена от съдебен деловодител на длъжност
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завеждащ служба „Съдебно деловодство -  Адвокатска стая“, считано от
12.07.2021 г.

С оглед необходимостта от промяна в организацията на работа в 
служба „Съдебно деловодство -  Наказателно отделение“ е извършен преглед 
на дейността, компетентностите и работното натоварване на съдебните 
служители, като са предприети организационни промени с цел оптимизиране 
на дейността и равномерното натоварване на служителите. Предвид молба с 
вх. № ДЗ-770/07.10.2021 г. от Лилия Мавлова за преназначаването и от 
длъжност „завеждащ служба“ на длъжност „съдебен деловодител“ по 
предложение № ДЗ-785/11.10.2021 г. на съдебния администратор със заповед 
на председателя на СГС Гергана Цветкова на длъжност „съдебен секретар“ е 
преназначена на длъжност „завеждащ служба“, считано от 18.10.2021 г.

По предложение с вх. № ДЗ-361/14.05.2021 г. на съдебния 
администратор и със заповед на председателя на СГС завеждащ служба 
„Регистратура“ Юлия Асенова е преназначена на длъжност „началник 
служба“ „Регистратура“, считано от 01.06.2021 г.

Със Заповед № РД-08-6407 от 14.12.2021 г. на председателя на СГС, 
съдебните служители на длъжност „завеждащ служба“ „Съдебно деловодство 
-  наказателно отделение“, „Съдебно деловодство -  търговско отделение“ и 
„съдебно деловодство -  Гражданско отделение -  първоинстанционни 
състави“ са преназначени на трансформираните щатни бройки за длъжността 
„началник служба“, а главният счетоводител на трансформираната длъжност 
„началник отдел, той и главен счетоводител“, считано от 01.01.2022 г.

За създаването на добра организация на работа, поставяне на задачи, 
обсъждане на проблеми и своевременно им решаване, продължи 
ежеседмичната среща на съдебния администратор с ръководителите на 
административни звена, която с времето се доказа като необходима и 
полезна.

На основание чл. 5, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 6, ал. 1 ПАС, съдебният 
администратор, през 2021 г., е издал 25 разпореждания.

За обезпечаване на съдебните състави със съдебни секретари и съдебни 
деловодители, както и осигуряването на равномерната натовареност и 
подобряване организацията на работа в служби „Съдебни деловодства“ и 
служба „Съдебни секретари“ са издадени 10 разпореждания.

На основание Заповед № РД-08-4297/12.10.2020 г. на
административния ръководител -  председател на СГС са издадени десет 
разпореждания, с които са определяни съдебни помощници да подпомагат 
дейността на съдиите.

Предвид необходимостта от подобряване организацията на работа в 
Софийски градски съд при заплащане възнагражденията на съдебните 
заседатели за участието им в разглеждане на наказателни дела, с 
разпореждания № РД-08-3233/09.06.2021 г. и № РД-08-4158/23.07.2021 г. е 
възложено на съдебните служители на длъжност „специалист -  
административна дейност“ да изготвят месечни поименни справки по
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утвърдени приложения, съобразени с издадените заповеди на председателя 
на СГС.

Във връзка с освободена щатна бройка в сектор ^,Административна 
дейност и пресслужба“ и обезпечаване на звеното със служители и 
равномерното им натоварване са извършени организационни промени, като 
на един служител е възложено да осъществява трудовите си задължения, 
свързани с организиране работата на съдебните заседатели, стажант- 
юристите и вещите лица, на основание чл. 343, ал. 2 ЗСВ съдебен служител 
от длъжност „съдебен секретар“ е назначен на длъжност „специалист -  
АДП“.

С разпореждане № РД-08-4068/20.07.2021 г. съдебните деловодители от 
служба „Съдебно деловодство -  Търговско отделение -  охранителни 
производства“ са разпределени за титуляри на съставите, с цел подобряване 
на организацията на работата и равномерното им натоварване.

С разпореждане № РД-08-5865/04.11.2021 г. е определен редът за 
заместване на съдебните служители от служба „Съдебно деловодство -  
Наказателно отделение“, в случай на отсъствие, поради отпуск, установен 
работен график или временна неработоспособност.

По реда на чл. 94 ПАС, за отчетния период, от съдебния 
администратор на СГС са изготвени общо 5 акта за възстановяване. Четири 
от тях са във връзка с изгубване на документи по делата, а два във връзка с 
изгубване на две дела.

През отчетния период, в условията на усложнена епидемична 
обстановка, за съдебните служителите бе създадена организация на работа по 
график или дистанционно. Работата по утвърдените от съдебния 
администратор графици доказа необходимостта и ползата от добре 
обезпечена съдебна администрация, подготвена и работеща в условията на 
взаимозаменяемост.

С въвеждането и експлоатацията на ЕИСС и необходимостта от 
организация и ред за създаване на електронни дела, щатната численост на 
служба „Регистратура“ беше увеличена с единадесет щатни бройки на 
длъжност „съдебен деловодител“ за обезпечаване на дейността по сканиране 
на всички постъпващи книжа по граждански, търговски и наказателни и 
прикачването им към регистрираната входяща преписка в системата.

За периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. включително, в служба 
„Регистратура“ са регистрирани общо 148 048 броя книжа, от които 112 217 
броя в деловодна система САС „Съдебно деловодство“ и 35 831 броя в 
Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). В изходящия 
регистър са генерирани общо 48 806 изходящи номера, от които 35 106 в САС 
„Съдебно деловодство“ и 13 700 в ЕИСС.

През 2021 г. в служба ^,Връчване на призовки и съдебни книжа“ са 
постъпили за връчване общо 319 893 броя съдебни книжа (призовки, 
съобщения и др.) От тях са връчени 293 819 броя, невръчените съдебни 
книжа са 26 074 броя. От посочения общ брой съдебни книжа, постъпилите и 
приети за връчване от СГС, ВКС, САС и СОС са 156 210 броя, като от тях
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връчени са 142 497 броя, останали невръчени (върнати в цялост по други 
причини) са 13 713 броя. Постъпилите за връчване от съдилищата в страната 
са 135 786 броя, от тях са връчени 123 798 броя и невръчени са 11 988 броя.

Извършени са две инвентаризации на делата в СГС. С оглед 
разпоредбата на чл. 93, ал. 2 от Правилника за администрацията в 
съдилищата и във връзка със Заповед № РД-13-3118 от 03.06.2021 г. на 
председателя на СГС, в периода от 28.06.2021 г. до 16.07.2021 г. е извършена 
инвентаризация на делата в служби „Съдебни деловодства“ и архиви. По 
реда на чл. 93, ал. 1 ПАС, със Заповед № РД-13-6196 от 01.12.2021 г. на 
председателя на СГС, е извършена пълна годишна инвентаризация на делата 
за 2021 г. в служби „Съдебни деловодства“ и архиви на Софийски градски 
съд за времето от 04.01.2022 г. до 21.01.2022 г. включително. След 
приключване на инвентаризациите ръководителите на „Съдебни 
деловодства“ представиха на административния ръководител -  председател 
на СГС, на зам.-председателите и ръководители на отделения и на съдебния 
администратор инвентаризационен опис, отразяващ резултатите от 
извършената инвентаризация.

В периода от 01 до 30 ноември 2021 г., назначените със Заповед № 
РД-18-5068 от 07.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-18-2021/20.04.2021 
г. Комисии, проведоха процедура по атестиране на съдебните служители, 
съобразно Глава Х11, чл. 158 -  чл. 170 от Правилника за администрацията в 
съдилищата и Вътрешните правила за атестиране на съдебните служители в 
Софийски градски съд. Проведеното атестиране имаше за цел да установи 
равнището на професионалната квалификация на съдебните служители, 
определянето на справедливо възнаграждение според техните способности, 
нуждите от развитие и усъвършенстване, подобряване на служебните 
взаимоотношения и работата в екип.

За атестационния период от 01.12.2020 г. до 30.11.2021 г. са 
подлежали на атестиране 394 съдебни служители. Оценка 1 -„отличен“ е 
определена на 307 съдебни служители, на 82 -  оценка 2 -  „много добър“, на 5 
-  оценка 3 -  „добър“. Двама съдебни служители са атестирани от 
административния ръководител -  председател на съда, като са получили 
оценка 1 -  „отличен“.

След приключване на процедурата по атестиране, считано от
01.01.2021 г., 50 съдебни служители са повишени в ранг, като 32 съдебни 
служители, на основание чл. 170, ал. 5, вр. ал. 1 ПАС, са повишени по право, 
а 18 съдебни служители предсрочно, на основание чл. 170, ал. 5, вр. ал. 3 
ПАС.

Съобразявайки чл. 7, ал. 1, т. 2 от Правилата за прилагане на 
Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, след 
преценка на постигнатите резултати от изпълнението на преките задължения 
по длъжностна характеристика, на показаните способности и принос към 
дейността на съдебната администрация в Софийски градски съд на тридесет 
съдебни служители са повишени основните трудови възнаграждения в 
максимален размер.
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През 2021 г. са наложени дисциплинарни наказания на трима съдебни 
служители, съответно „забележка“, „предупреждение за уволнение“ и 
„уволнение“, за нарушение на трудовата дисциплина -  неизпълнение на 
възложената работа, на задължения произтичащи от Етичния кодекс на 
съдебните служители, както и злоупотреба с доверие и уронване на доброто 
име на Софийски градски съд.

Съдебните служители от администрация на Софийски градски съд, 
през цялата година, работиха отговорно, при висока натовареност, справяха 
се със задълженията си, въпреки трудностите, свързани с работа в условията 
на пандемия и новите предизвикателства с въвеждането на Единната 
информационна система на съдилищата, като полагаха усилия това да не се 
отразява върху качеството им на работа.

VI. Медийна политика на Софийски градски съд
В условията на епидемична обстановка през цялата 2021 година 

експертът „Връзки с обществеността“ продължи да осигурява публичност на 
делата с обществен и медиен интерес, без да допуска струпване на 
журналисти. Най-важните заседания бяха предавани чрез „стрийм“ в 
затворена група във Фейсбук, администрирана от пресаташето на съда. В 
тази група 120 журналисти имат възможност да слушат в реално време 
открити съдебни заседания, към които проявяват интерес, без да се налага да 
присъстват физически в залата. С цел сигурност на публикувана информация, 
представителите на медиите, които членуват в тази група, бяха задължени да 
приемат правила, според които нямат право да записват и разпространяват 
стрийма от съдебни заседания, а само да го използват като информация. След 
всяко обществено значимо дело, експертът „Връзки с обществеността“ 
публикуваше и прессъобщение с подробности по хода на процеса. Медиите 
получаваха своевременна информация за насрочените дела с обществен 
интерес, както и за тези, които бяха отсрочени в периодите с по-затегнати 
противоепидемични мерки. С цел провеждане на максимално открита 
медийна политика, експертът „Връзки с обществеността“ информираше 
незабавно журналистите за постановени решения, присъди и мотиви по дела 
с обществен интерес като публикуваше във фейсбук страницата директни 
линкове към съдебните актове и прессъобщения.

Продължи изготвянето на седмичната програма с делата с медиен 
интерес, както и подаването на регулярна информация, придружена със 
снимков материал, за встъпването в длъжност на нови съдии.

Пресслужбата проследи и информира медиите за повече от 20 съдебни 
дела и мерки за неотклонение с обществен интерес, които са разгледани в 
СГС през 2021 година, публикува над 120 поста и онлайн излъчвания на 
съдебни заседания в групата във Фейсбук.

Спазвайки всички противоепидемични мерки, експертът „Връзки с 
обществеността“, организира и проведе задължителния двуседмичен стаж на 
над 120 студенти от юридическите факултети на СУ, УНСС и НБУ.
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Бъдещите юристи имаха възможност да присъстват на открити съдебни 
заседания по наказателни и граждански дела, както и да зададат своите 
въпроси на съдии от Софийски градски съд.

VII. Финансова и материална обезпеченост, проведени процедури по 
реда на ЗОП

Софийски градски съд, като второстепенен разпоредител с бюджетни 
кредити е изразходвал през 2021 г. бюджетни средства в размер на 29 984 622 
лв. С най-висок относителен дял са разходите за възнаграждения на 
магистрати и съдебни служители и осигурителните вноски към тях.

В процентно съотношение отделните разходообразуващи елементи са, 
както следва:

- 69.74 % - фонд работна заплата на магистрати и служители
- 9.83 % - други възнаграждения и плащания
- 16.10 % - осигурителни вноски
- 3.95 % - текуща издръжка
- 0.01 % - данъци, такси и административни санкции
- 0.37 % - капиталови разходи

Отчетените приходи в бюджета на СГС през 2021 г. възлизат на 14 438 
854 лв. Събраните съдебни такси са определящи за формирането на общия 
обем на приходите. През отчетната година те са в размер на 13 171 684 лева и 
представляват 91,22 % от всички приходи. Сумата от събрани глоби е 159 699 
лв. Постъпилите разноски са в размер на 1 107 471 лв., от които 872 004 лв. 
от конфискувани депозити и гаранции с изтекъл давностен срок.

Придобитите дълготрайни материални активи за анализирания период 
са както следва: 4 бр. цветни документални скенера, 2 бр. цветни планетарни 
скенера, 14 бр. пречистватели на въздух от вируси и бактерии за заседателни 
зали и работни помещения, 1 бр. лиценз за платформа ZOOM за 
видеоконферентни връзки и 1 бр. лиценз и конфигуриране на рутер „Juniper 
SRX 345“.

През 2021 г. са проведени три процедури по реда на чл. 20, ал. 3 т. 2 от 
ЗОП със способ на възлагане чрез събиране на оферти:

- Доставка на канцеларски материали на стойност 59 000 лв. без ДДС;
- Изработване и доставка на акцидентни материали на стойност 72 000 

лв. без ДДС
- Извършване на задължителни периодични медицински прегледи и 

изследвания на магистрати и служители на СГС на стойност 69 000 лв. без 
ДДС.

Също така през 2021 г. е проведена една процедура по реда на чл. 20, 
ал. 2, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 178 -  публично състезание на стойност за 
възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на скенери“ на 
стойност 63 120 лв. без ДДС
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Изразходваните средства във връзка с превенцията от 
разпространението на COVID 19 в Софийски градски съд са свързани със 
закупуване на дезинфектанти, спирт, ръкавици, маски, градински пръскачки, 
изследвания на служители, четиринадесет броя пречистватели на въздух от 
вируси и бактерии на обща стойност от 52 574 лв., от които за пречистватели 
на въздух от вируси и бактерии в размер на 24 582 лв. и за тестване на 
съдиите и служителите с цел диагностициране за наличие или липса на 
COVD 19 в размер на 21 965,00 лв.

VIII. Техническа и информационна обезпеченост

През 2021 година отдел ИОС на Софийски градски съд осъществи 
дейности по продължаване на реализацията и интегрирането на 
информационни системи, свързани с продължаващото внедряване на 
електронното правосъдие.

Системните администратори продължиха да осъществяват задълженията 
си по интегриране на нови функционалности в Единната информационна 
система на съдилищата (ЕИСС). Неизменна част от тази съществена и 
продължаваща към момента ежедневна дейност, представляват следните 
процеси:

✓ Взаимодействие и срещи с ръководството на СГС по 
конкретизиране, обобщаване и систематизиране на несъответствия в 
ЕИСС, с цел тяхното докладване на вниманието на ВСС и 
последващото им отстраняване;

✓ Съдействие на допълнително ангажираните съдии и служители в 
работните групи на ВСС, за проследяване на несъответствия и 
съобщаването им в тикет системата за грешки на ЕИСС;

✓ Администриране на потребителски роли, въвеждане на дежурства, 
предложения до ръководството и магистратите, във връзка с 
оптимизиране процесите по масово преразпределение, както и 
особеностите при ротация на младши съдии в съставите на Софийски 
градски съд;

✓ Отстраняване на грешки и въвеждане на корекции в ЕИСС от 
системните администратори в осъществяването на дейността на съда.

Заетите в отдел ИОС специалисти-обезличители и съдебни статистици 
съдействаха за очертаване на проблеми в тяхната област на работа с ЕИСС, 
като посредством тикет системата за съобщаване на несъответствия, бяха 
докладвани и в последствие отстранени несъвместимости при форми за 
атестиране на съдии, отчетни доклади, както и бе подобрен механизмът за 
обезличаване и контрол на обявени за публикуване съдебни актове.

Една от реализираните ключови и нови за съда дейности, е стартирането 
на процес по цялостно сканиране на постъпващите документи, необходими
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за електронната папка по делото и функционалността на Единния портал за 
електронно правосъдие (ЕПЕП). За стартиране на тази дейност бе проучена и 
конкретизирана необходимостта от придобиване на конкретни и специфични 
скенери, като след уточнение с ръководството на съда и одобрение от страна 
на ВСС, бе подготвена и реализирана обществена поръчка за закупуването на 
четири високоскоростни документни и два планетарни скенера.

За обезпечаването на процеса по масово сканиране на постъпващите и 
иницииращи документи, помещението на служба „Регистратура“ беше 
подходящо окабелено от системните администратори, като бяха подготвени и 
оборудвани десет нови работни места. След финализирането на 
гореспоменатата обществена поръчка за придобиване на новите скенери, през 
есента на 2021 г., оборудването бе доставено от изпълнителя, като на 
системните администратори бе проведено обучение за работа със 
специфичните планетарни скенери, след като същите бяха сглобени и 
инсталирани на специално приготвени за целта две от десетте нови работни 
места.

След назначаване на съдебните служители за обезпечаване дейността по 
сканиране и приемане на електронни документи в служба „Регистратура“ 
системните администратори проведоха необходимото техническо обучение, 
във връзка с новите дейности, като продължиха да съдействат, оказвайки 
необходимата помощ по отношение дигитализацията на документи, а така 
също относно техническите действия при валидирането и приемане на 
електронно подписани документи, депозирани до съда посредством 
електронна поща.

В края на месец юни 2021 година, в изпълнение разпореждането на 
Председателя за оптимизиране на дейността по приемане на електронна 
кореспонденция, в Софийски градски съд бе стартирано ползването на 
Системата за сигурно електронно връчване (с Се В) на ДА“ЕУ“. За 
внедряването на системата е създаден профил на съда и осъществени 
необходимите регистрации с квалифициран електронен подпис на съдебните 
деловодители и секретари. Реализацията на последната задача бе 
организирана от ръководството и осъществена от системните 
администратори за изключително кратък период предвид високия интерес 
към предлаганата от ССЕВ функционалност за сигурен обмен на документи в 
електронна среда. Във връзка със стартиране -  ползването на ССЕВ в 
Софийски градски съд, е важно да се отчете значителното намаляване в 
количеството на депозираните книжа на място в регистратурата на съда, тъй 
като значителна част от процесуалните представители и особено организации 
и юридически лица, започнаха да подават материали електронно, именно 
чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Съгласно указания на Висш съдебен съвет (до интегрирането на 
система за заявяване на правна помощ в ЕИСС), през м. ноември 2021 г. бе 
реализирано и ползването на още една информационна система, а именно - 
Единна електронна система за правна помощ (ЕЕСПП) на Националното 
бюро за правна помощ (НБПП). За целта на реализацията и на тази
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допълнителна информационна система бяха заявени, създадени и 
предоставени от Бюрото регистрации в портала на услугата за всеки състав 
на Софийски градски съд, като по уверение на представители на 
Информационно обслужване и ВСС предстои скорошно интегриране и 
автоматизиране на услугата за правна помощ ЕЕСПП с Единната 
информационна система на съдилищата, което значително ще облекчи 
работата на деловодители и съдебни секретари.

В изпълнение на решение на Висш съдебен съвет с оглед спазване 
противоепидемичните мерки, в началото на месец октомври 2021 г. бяха 
подготвени и оборудвани с мултимедия (компютър, камера и проектор), 
съдебните зали на Софийски градски съд, като обособени бяха шест 
контактни точки за онлайн участие на магистрати в мащабна конферентна 
връзка, обезпечаваща провеждането на общо събрание с онлайн конференция 
за изслушване на кандидати за членове на ВСС. Мероприятието бе 
подготвено, организирано и тествано в изключително кратки срокове, като 
така подготвеното общо събрание се осъществи отлично -  без никакви 
технически проблеми, при почти целодневна сесия.

През есента на изминалата година системни администратори на отдел 
ИОС в извънредно дежурство подмениха морално и физически остаряла 
техника при съдебните призовкари на СГС. Освен подмяната на 
оборудването, в работното помещение беше осъществена и цялостна подмяна 
на захранващото и мрежово окабеляване, тъй като последните бяха в рисково 
за техниката и работния процес -  крайно овехтяло състояние. С въпросното 
техническо обезпечение на практика е осигурена работоспособност, 
позволяваща предстоящата цялостна интеграция на служба „Връчване на 
призовки и съдебни книжа“ в работната среда на ЕИСС. Следва интеграция 
на мобилното приложение на Единната информационна система на 
съдилищата и ползването му от призовкарите на Софийски градски съд.

Отдел „Информационно обслужване и статистика“ на Софийски градски 
съд продължава да работи за внедряване на нови системи и практики в съда, 
за обучение и съдействие на магистрати и служители в работата с ЕИСС, 
както и с останалите услуги, свързани с реализацията на проекта Електронно 
правосъдие. Доброто взаимодействие между административното ръководство 
и системните администратори, редовните работни срещи и обсъжданите на 
тях текущи проблеми, водят до една консолидираност в действията и 
вземането на решения, които спомагат за реализацията на нови добри 
практики и информационни системи в съда.

Продължава и текущата поетапна подмяна на ИТ инфраструктура в 
съда, като при служители и магистрати през изминалата година са 
инсталирани близо 180 броя нови компютърни конфигурации. Предстои 
организация по придобиване и подмяна на амортизирани печатащи 
устройства в деловодства и работни помещения, в които е съсредоточено 
огромно количество на документооборот и респективно печат.
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IX. Доклад за дейността на Софийския районен съд през 2021 година
Към 31.12.2021 г. щатната численост на Софийския районен съд се 

състои от 213 съдии, включително председател и петима заместник- 
председатели. В сравнение с предходния отчетен период щатната численост е 
увеличена с 6 щ.бр. съдия. Съдиите са разпределени в четири отделения - 
наказателно и три граждански. Дванадесет от съдиите от Трето гражданско 
отделение разглеждат брачна материя, тринадесет -  материя на Първо 
гражданско отделение и десет -  материя на Второ гражданско отделение. 
Реално функциониращите състави към края на отчетния период са 175 
бр. (173 бр. през 2020 г.).

Командировани в Софийски градски съд са 18 съдии от Софийския 
районен съд, 5 са командировани в Административен съд-София град и 1 -  в 
Административен съд София - област. Един съдия е командирован в 
Софийски окръжен съд и един в Специализирания наказателен съд. Един 
съдия е командирован в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) 
към Европейската комисия.

В отпуск по майчинство към края на отчетния период са 10 съдии.
Командировани в Софийски районен съд през 2021 г. са били общо 6

съдии.
Съдебната администрация се състои от 667 щ. бр. служители. В 

сравнение с предходния отчетен период щатната численост е увеличена от 
отпуснатия през годината допълнителен щат от 35 съдебни служители, от 
които 20 щ.бр. за съдебни помощници и 15 щ.бр. за длъжност „системен 
администратор“. Реално заети към 31.12.2021 г. са 638 щ.бр., като на мястото 
на дългосрочно отсъстващите служители са назначени такива по заместване.

Към структурата на съда са включени 28 съдии по вписванията. В 
сравнение с предходния отчетен период щатната численост е увеличена с 
2 щ.бр. Към края на отчетния период всички щ.бр. съдии по 
вписванията са реално заети, като на мястото на дългосрочно 
отсъстващите двама са назначени такива по заместване.

Към структурата на съда са включени и 21 държавни съдебни 
изпълнители. Към края на отчетния период всички щ.бр. държавни 
съдебни изпълнители са реално заети, като на мястото на дългосрочно 
отсъстващите двама са назначени такива по заместване.

В Софийски районен съд работят 32 съдебни помощника, от които 23 
подпомагат дейността в гражданските отделения на съда и 9 -  в 
наказателното отделение. Със заповед №АС-255/04.06.2021г. на 
Председателя на СРС и във връзка с решение на ВСС, считано от 07.06.2021г. 
е открита процедура за заемане на 24 щатни бройки „съдебен помощник“, 
след провеждането на който са заети свободните щатни бройки.

Със заповед № АС-460 от 08.10.2021 г. на председателя на Софийски 
районен съд е въведена нова организация на дейността на съдебните 
помощници в гражданските отделения на Софийски районен съд, съобразно 
която един съдебен помощник подпомага дейността на предварително 
определени 5 или 6 съдии, съгласно график. Така се осигури възможност
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значително по-голям обем от дейността на съдиите да бъде подпомагана от 
съдебен помощник. Двама от съдебните помощници подпомагат дейността 
на председателя и ръководителите на трите граждански отделения при 
Софийски районен съд, като проверяват отразените данни по работните 
бланки на Системата за измерване натовареността на съдиите по 
гражданските дела на съдиите в трите граждански отделения и изпълняват 
други задачи съобразно текущата необходимост.

От месец октомври 2021г. девет съдебни помощници са разпределени 
за нуждите на дейността Наказателно отделение на СРС. Работата им се 
регламентира посредством разпореждания на заместник -  председателя и 
ръководител на Наказателно отделение. Ежеседмично петима от тях, избрани 
чрез жребий, са на разположение на съдиите, включени в седмичните 
дежурства, съгласно утвърдените графици, а останалите четирима 
подпомагат дейността на състави с висока висящност и множество забавени 
произнасяния, съобразно деловодните данни, подавани до десето число на 
всеки календарен месец. Двама от съдебните помощници подпомагат и 
дейността на председателя, ръководителя на наказателно отделение и 
заместник -  председателя по административните въпроси при Софийски 
районен съд, като проверяват отразените данни по работните бланки на 
Системата за измерване натовареността на съдиите в наказателно отделение 
и изпълняват други задачи съобразно текущата необходимост.

Ежемесечно всички съдебни помощници изготвят отчети за 
извършената дейност по подпомагане на съответните състави и 
допълнително възложените им с нарочни разпореждания дейности.

Общият брой образувани за разглеждане и свършени дела през 2021 г. 
по видове е, както следва:

Видове дела Г одина
Постъпили 

през 
годината /бр./

Всичко за 
разглеждане 

/бр./

Всичко 
свършени 
дела /бр./

Общо
граждански

дела

2017 90 620 122 576 83 141
2018 81711 117 346 80 273
2019 75 611 112 690 77 923
2020 65622 100 389 66 882
2021 74 797 108 559 77459

Общо
наказателни

дела

2017 21934 28 281 21 267
2018 21966 29 694 21 891
2019 20 418 28 879 20 874
2020 17 244 24 864 17 579
2021 18 136 24 892 17 525

ВСИЧКО
ДЕЛА

2017 112 554 150 857 104 408
2018 103 677 147 040 102 164
2019 96 029 141 569 98 797
2020 82 866 125 253 84 461
2021 92 933 133 451 94 984
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В графичен вид данните изглеждат по следния начин:

До 30.04.2021 г. беше запазена организацията за разпределение на 
делата - равномерно по вид, брой и сложност и при спазване на принципа на 
случайното разпределение чрез Централизирана система за разпределение на 
дела.

В изпълнение на решение на Пленума на Висш съдебен съвет от
17.12.2020 г. във връзка с възобновяване на работата на Софийски районен 
съд с Единната информационната система на съдилищата и въз основа на 
Заповед №АС-206/29.04.2021г. на Председателя на СРС, считано от
01.05.2021 г., всички иницииращи документи в Софийски районен съд се 
въвеждат в ЕИСС.

Организационната дейност на ръководството през изминалата година 
бе ангажирана с процеса по въвеждането на единната информационна 
съдебна система (ЕИСС), поставило редица предизвикателства във връзка с 
организацията и контрола на дейността по регистриране, разпределение и 
обработка на образуваните дела. В изпълнение на Решение по т. 27 по 
Протокол № 43/08.12.2020 г. на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет, 
във връзка с въвеждането и експлоатацията на ЕИСС в Софийски районен 
съд, със Заповед № АС -  43 от 03.02.2021г. на Председателя на СРС е 
обособено ново специализирано междинно структурно звено „Сканиране“ 
към административна служба „Регистратура“ с оглед необходимостта от 
допълване дейността между административните служби „Регистратура“, 
„Съдебно деловодство“ и „Съдебни секретари“ за извършване на 
техническата дейност, свързана с информационната система. В тази връзка 
бяха въведени в експлоатация два броя планетарни скенери - по един в двете 
сгради на Софийски районен съд, позволяващи бързо и качествено сканиране 
на обемни дела и стари документи.

С цел използване функционалните възможности на Единната 
информационна система на съдилищата и създаване на оптимална
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организация при изготвяне на справки, свързани с разглежданите в Софийски 
районен съд производства, е издадена Заповед № АС -  260 от 10.06.2021 г., с 
която се регламентират дейностите в системата на съдебните деловодители и 
секретари.

Периодично бяха издавани заповеди за осигуряване или актуализация 
на квалифицираните електронни подписи на съдии, съдебни служители и 
съдебни заседатели.

През отчетния период бяха проведени обучения на съдиите и 
служителите за запознаване с функционалностите на Единната 
информационна система на съдилищата и преодоляване на затрудненията 
при работата с нея. Служители и съдии от Софийски районен съд се 
включиха в работни групи, организирани от Висшия съдебен съвет, имащи за 
цел оптимизиране на Единната информационна система на съдилищата.

Съдиите се стремят и полагат усилия да спазват определените 
процесуални срокове за своевременно произнасяне въпреки големия брой 
дела, образувани и разгледани в СРС. Обявените за решаване дела в повечето 
случаи са приключени в разумни срокове, предвид техния изключително 
голям обем.

Поради продължаващата и понастоящем извънредна епидемична 
обстановка в страната и разпространението на заразата COVID -  19, в 
рамките на отделни периоди през годината отново бяха наложени 
ограничения в работните графици на съдии и съдебни служители, което 
съсредоточи съществен ресурс от организационната дейност на 
ръководството на съда върху разработването на нови механизми за търсене и 
установяване на баланс между правото на достъп до правосъдие за 
гражданите и нуждата от опазване на човешкото здраве и живот. Удължено 
бе приложението на заповеди на председателя на Софийски районен съд от 
2020г., касаещи мерки за работа в извънредна епидемична обстановка, които 
бяха допълнени и адаптирани към новите условия с правила, 
материализирани в редица заповеди на председателя на Софийски районен 
съд, публикувани и на официалната електронна страница на съда - № АС- 
132/22.03.2021г., № АС -480/19.10.2021г., № АС-146/29.03.2021г., № АС- 
502/27.10.2021г., №АС-503/27.10.2021г., №АС-528/05.11.2021г., АС-
506/28.10.2021г., №АС -  525/04.11.2021г., АС-148/29.03.2021г., №АС- 
171/15.04.2021г., № АС- 479/18.10.2021г., №АС-506/28.10.2021г., №АС- 
257/07.06.2021г. С тях бе установен ред за разглеждане на дела при 
съобразяване на мерките за превенция разпространението на COVID-19, 
провеждане на съдебни заседания по дела, отличаващи се със законово 
установени кратки срокове за решаване и ограничаване в рамките на 
допустимото на достъпа до съдебните заседания, без с това да се накърнява 
публичността, заложена като основен принцип в съдопроизводството на 
Република България. Продължено бе действието на установените през 2020 г. 
изисквания към участниците в производствата и гражданите - посетители на 
съдебните сгради на Софийски районен съд, за съобразяване на поведението 
им с мерките против разпространението на COVID - 19.
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И през отчетния период бяха отсрочвани открити съдебни заседания 
поради извънредната епидемична обстановка в страната.

Със заповед № АС-132 от 22.03.2021 г. на председателя на съда, предвид 
епидемичната обстановка в страната, с цел превенция на заболяването и 
намаляване риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни 
заболявания и коронавирусна инфекция (COVID -19) и с оглед спецификата и 
възможностите на трудовата дейност на съдиите и съдебните служители, е 
предоставена възможност на съдиите, по тяхна преценка, както и при 
необходимост от ползване на платен годишен отпуск, да отлагат насрочените 
в открити съдебни заседания дела до края на месец март. Впоследствие със 
заповед № АС-146 от 29.03.2021 г. на председателя такава възможност на 
съдиите е предоставена до края на месец април 2021 г. В тези случаи вече 
призованите участници са уведомявани своевременно за отлагането 
преимуществено по телефон или имейл.

Със заповед № АС-491 от 21.10.2021 г. на председателя на съда, предвид 
епидемичната обстановка в страната и с оглед спецификата и възможностите 
на трудовата дейност на съдиите и съдебните служители, е предоставена 
възможност на съдиите от гражданските отделения на съда, по тяхна 
преценка, както и при необходимост от ползване на платен годишен отпуск, 
да отлагат насрочените в открити съдебни заседания дела до 29.10.2021 г.

Предвид утежнената от вируса обстановка в страната през месец 
октомври 2021 г., и конкретно на територията на гр. София, поради големия 
брой отсъстващи съдебни деловодители и секретари при Наказателно 
отделение на Софийски районен съд, със заповед № а С-480 от 19.10.2021 г. 
на председателя на Софийски районен съд е указано за периода от 20.10.2021 
г. до 29.10.2021 г., включително, в сградата на Наказателно отделение на 
Софийски районен съд да не се разглеждат дела, насрочени в открити 
съдебни заседания, с изключение на производствата, изрично предвидени в 
чл. 329, ал. 3 ЗСВ. Впоследствие със заповед № АС-502 от 27.10.2021 г. на 
съдиите от Наказателно отделение на съда е указано да не разглеждат дела, 
насрочени в открити съдебни заседания, с изключение на производствата, 
изрично предвидени в чл. 329, ал. 3 ЗСВ, за периода от 01.11.2021 г. до
05.11.2021 г., включително.

С последваща заповед № АС-503 от 27.10.2021 г. на председателя на 
Софийски районен съд е продължено прилагането на създадената временна 
организация със заповед № АС-491 от 21.10.2021 г. по отношение на 
откритите съдебни заседания в гражданските отделения на съда до 05.11.2021 
г., като на съдиите, по тяхна преценка, както и при необходимост от ползване 
на платен годишен отпуск, е предоставена възможност да отлагат 
насрочените открити съдебни заседания. Със заповед № АС-525 от
04.11.2021 г. такава възможност им е предоставена впоследствие и за 
насрочените до 30.01.2021 г. открити съдебни заседания. При тези случаи 
вече призованите участници са уведомявани своевременно за отлагането 
преимуществено по телефон или имейл.
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Всички отсрочвания на дела по обективни причини, свързани с 
невъзможност да се спазят мерките за безопасност срещу разпространението 
на заразата COVID 19, са вписвани в утвърдения със заповед АС- 
174/15.05.2020 г. на председателя на Софийски районен съд електронен 
регистър на делата, заседанията по които са отсрочени по тези причини. През 
отчетния период общо 1 707 бр. са отложените дела, свързани с 
невъзможност да се спазят мерките за безопасност срещу разпространението 
на заразата COVID 19, от които 1 104 бр. са отсрочените граждански дела, а 
603 бр. са отсрочените наказателни дела.

Предвид необходимостта от обезпечаване дейността на съда и вземане 
на решения от Общото събрание на съдиите по различни организационни 
въпроси, със заповед № АС-434 от 23.09.2021 г. на председателя на 
Софийски районен съд е свикано Общо събрание на съдиите от Софийски 
районен съд за вземане на неприсъствено решение чрез писмено гласуване. 
На същото бе прието и решение за изменение и допълнение № 2 на правилата 
за разпределение на дела в Софийски районен съд, приети на Общо събрание 
на съдиите от 01.11.2016 г., с което действащите правила се адаптираха към 
актуалното състояние на съдебните състави, броя на делата и броя на 
съдиите. Осигури се възможност на новите състави да бъдат 
преразпределяни дела от останалите състави, разглеждащи съответната 
материя, с цел равномерно натоварване на новите състави спрямо останалите, 
както и разтоварване на съществуващите такива. Изрично се регламентира 
хипотеза на закриване на състав в гражданските отделения поради липса на 
титуляр, който да поеме председателстването му. Коригираха се заложените 
в правилата стойности на броя дела, които остават за разглеждане на състав, 
от който се извършва преразпределението, броят на делата, необходим за 
спиране на състава от разпределение при смяна на титуляр и 
продължителността на периода на спиране. Преценена бе и нуждата от 
актуализация на вътрешните правила на съда за разпределение на делата, 
съществена част от които засягат и дейността на Наказателно отделение. В 
раздел II на Изменение и допълнение № 1, прието на Общо събрание, 
проведено на Общо събрание на 14.12.2017 г. на Правила за разпределение на 
дела в Софийски районен съд, приети на Общо събрание на 01.11.2016 г. 
беше изменена редакцията на т. 4, досежно периодите на отсъствие на съдии 
от Наказателно отделение, при наличието на които е допустимо 
преразпределение на молбите за изменение или отмяна на наложени мерки за 
неотклонение и други мерки за процесуална принуда по дела за произнасяне 
по реда на чл. 270 от НПК. Съществени промени бяха въведени и в раздел IV 
на Изменение и допълнение № 1, прието на Общо събрание, проведено на 
Общо събрание на 14.12.2017 г. на Правила за разпределение на дела в 
Софийски районен съд, приети на Общо събрание на 01.11.2016 г. относно 
повторното разпределение или преразпределение на наказателни дела. Със 
същото решение бяха утвърдени редица заповеди на председателя на съда, 
касаещи преместване на съдии от гражданските отделения на съда в 
Наказателно отделение, извършени със заповеди в предходни периоди до
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провеждане на Общо събрание на съдиите в Софийски районен съд. 
Подложено на гласуване бе и предложение на председателя на съда относно 
предложение до Съдийската колегията на ВСС за назначаване на съдия 
Мария Дончева за заместник - председател на СРС по административните 
въпроси, за което бе изразено положително становище по реда на чл. 79, ал. 
2, т. 3 ЗСВ.

На к а з а т е л н о  о т д е л е н и е

През 2021 г. в Наказателно отделение на Софийски районен съд се 
запази организацията за разпределение на делата - равномерно по вид, брой и 
сложност и при спазване на принципа на случайното разпределение.

За времето между 01.01.2021 г. до 30.04.2021 г. образуването на дела и 
въвеждането на новопостъпващи документи се извършваше изключително 
чрез Централизираната система за случайно разпределение на делата 
(ЦССРД). В така диференцирания период са образувани общо 6 547 дела. За 
постъпилите впоследствие дела - от 01.05.2021 г. до 31.12.2021 г., тези 
дейности се изпълняват само чрез Единна информационна система на 
съдилищата. По този ред са образувани 11 589 броя дела.

Със заповед № АС-205 от 29.04.2021 г. се делегираха правомощия на 
съдиите, определени за дежурни в почивни и празнични дни и полагащи 
нощни дежурства, да образуват постъпилите дела в рамките на дежурствата и 
да извършват разпределението им чрез модула за случайно разпределение на 
системата, а дежурните съдебни секретари съответно да завеждат 
постъпващите документи чрез модул „Регистратура“. Със същия акт се 
допълни Заповед № АС-237/19.07.2019г. за образуване на дела по искания за 
достъп до данни по чл.251б, ал.1 от ЗЕС. Посредством Заповед №АС- 
228/17.05.2021г. на Председателя на СРС, предвид наличието на 
функционалност в ЕИСС е реализирана и идеята за разпределение на делата, 
постъпващи в седмичните дежурства, по групи, съобразно тяхната тежест, с 
което да се осигури равномерното натоварване на съдиите.

Във връзка с обезпечаване работата по наказателните производства и 
конкретно за полагане на клетва от новоизбрани съдебни заседатели, със 
Заповед № АС -144/26.03.2021г. е свикано общо събрание на съдиите в 
Софийски районен съд, проведено на 05.04.2021г., при спазване на 
противоепидемичните мерки, чрез видеоконферентна връзка през интернет -  
платформата ZOOM. Пред форума клетва положиха общо 173 съдебни 
заседатели. По силата на Заповед № 281/21.06.2021г. на председателя на СРС, 
в изпълнение на решение съгласно протокол № 23, т. 10 на комисия „Бюджет 
и финанси” на Висшия съдебен съвет, проведено на 16 юни 2021 г., с оглед 
съобразяване измененията на Наказателнопроцесуалния кодекс, в сила от 
01.07.2021г. са предоставени квалифицирани електронни подписи на 
съдебните заседатели към Софийски районен съд. Тази дейност се 
регламентира допълнително със заповед №АС -282/21.06.2021г. Обособиха 
се работни помещения, оборудвани с необходимата техника, където 
съдебните заседатели да следят подлежащите на подписване актове и да ги

77



подписват. Конкретни разпореждания относно осигуряването на 
квалифицираните електронни подписи от съдебните заседатели в ЕИСС, 
изискванията за тяхното съхранение и използване, както и редът за достъп до 
системата са установени със Заповед №АС -  329/09.07.2021г. Със Заповед № 
АС-57/12.02.2021г. е актуализирано и възнаграждението на съдебните 
заседатели във връзка с решение на ВСС, по т.7.1 от протокол №2 от 
04.02.2021г. Във връзка с изискванията на ЗСВ, съвместно с Национален 
институт на правосъдието е организирано първоначално обучение на 
положилите клетва съдебни заседатели, проведено в дистанционна форма, в 
онлайн среда през портала за електронни обучения на НИП.

Съдиите от Наказателно отделение на СРС през 2021г. се стремят и 
полагат усилия да спазват определените процесуални срокове за 
своевременно произнасяне въпреки големия брой дела, образувани и 
разгледани в СРС. Обявените за решаване дела в повечето случаи са 
приключени в разумни срокове, предвид техния изключително голям обем. 
Дела, насрочени в открити съдебни заседания, са отлагани само в извънредни 
случаи. Като негативни фактори отново се явиха извънредната епидемична 
обстановка в страната и регистрираните в рамките на цялата отчетната 
година случаи на съдебни служители и съдии, диагностицирани със заразата 
COVID -  19. Изброените обстоятелства наложиха предприемането на спешни 
мерки от организационен характер, включително свързани с отлагане на дела 
за следващи месеци и периоди. Съществено е влиянието и на въвеждането и 
експлоатацията на ЕИСС и констатираните в нея технически пропуски, 
респективно предприетите действия по отстраняването им, които фактори 
обективно забавяха обработката на делата и постановяването на актове в 
електронна среда.

За времето между 01.01.2021 г. и 31.12.2021 г. в Наказателно отделение 
на СРС е имало открити общо 60 съдебни състава. Към месец декември 
2021 г. от тях реално работят 55 състава.

През годината персоналният състав на съдиите е претърпял редица 
промени, наложени от различни обективни фактори, произвели пряко 
отражение върху средната натовареност на отделението. Председателите на 
три от съставите (108-ми, 109-ти и 111-ти) са командировани в Софийски 
градски съд със заповеди на Председателя на Апелативен съд - София. 
Четирима титуляри на състави са ползвали отпуск поради раждане и 
отглеждане на дете. Един съдия е ползвал продължителен отпуск поради 
болест.

През годината продължиха и усилията, насочени към овладяване на 
прекомерната натовареност на съдебните състави, като се предприе цялостен 
подход по балансирано разпределение на делата, съобразно постъпленията в 
отделението и обективно наложените промени в състава на съдиите, както и 
своевременно попълване на освобождаващи се съдебни състави.

По отношение на състави с констатирани значителни забави бяха 
предприети редица индивидуални мерки, сред които изискване 
представянето на отчети за изготвените в определени периоди съдебни
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актове, временно спиране от разпределение в изпълнение на Правилата за 
разпределение на дела, приети на Общо събрание на съдиите от Софийски 
районен съд, преразпределение на дела, предполагащи спешност, на състави, 
чиито титуляри отсъстват продължително, както и подпомагане дейността на 
отделни съдии от съдебен помощник чрез изготвяне на проекти на съдебни 
актове.

Съществени мерки са предприети във връзка с дейността на съдебните 
помощници, чиято конкретна дейност се организира посредством 
разпореждания на ръководителя на Наказателно отделение. Разпределението 
им се извършва чрез жребий, провеждан ежеседмично, като част от тях 
подпомагат работата на дежурните състави, а друга -  състави, чиято 
висящност е оценена като висока и се наблюдава увеличаване на броя дела, 
по които отсъства произнасяне над тримесечен срок. Прецени се нуждата от 
актуализация на вътрешните правила на съда за разпределение на делата, 
съществена част от които засягат и дейността на Наказателно отделение. В 
тази насока, със Заповед №АС-434/23.09.2021г. се свика Общо събрание на 
съдиите от СРС за вземане на неприсъствено решение чрез писмено 
гласуване. В раздел II на Изменение и допълнение № 1, прието на Общо 
събрание, проведено на Общо събрание на 14.12.2017 г. на Правила за 
разпределение на дела в Софийски районен съд, приети на Общо събрание на
01.11.2016 г. беше изменена редакцията на т.4, досежно периодите на 
отсъствие на съдии от Наказателно отделение, при наличието на които е 
допустимо преразпределение на молбите за изменение или отмяна на 
наложени мерки за неотклонение и други мерки за процесуална принуда по 
дела за произнасяне по реда на чл.270 от НПК. Съществени промени бяха 
въведени и в раздел IV на Изменение и допълнение № 1, прието на Общо 
събрание, проведено на Общо събрание на 14.12.2017 г. на Правила за 
разпределение на дела в Софийски районен съд, приети на Общо събрание на
01.11.2016 г. относно повторното разпределение или преразпределение на 
наказателни дела. Със същото решение са утвърдени заповеди на 
Председателя на СРС, касаещи преместване на съдии от гражданските 
отделения в Наказателно отделение, с цел обезпечаване на дейността на съда. 
Подложено на гласуване бе и предложение на председателя на СРС относно 
Предложение до СК на ВСС за назначаване на съдия Мария Дончева за 
заместник - председател на СРС по административните въпроси, за което бе 
изразено положително становище по реда на чл. 79, ал. 2, т. 3 ЗСВ.

С оглед обезпечаване дейността на съдиите от Наказателно отделение и 
недопускане на пропуски и забави в дейността на общата администрация по 
обработка на делата, тяхното съхранение и правилното попълване на 
статистическите форми за отчет, със заповеди № АС-303/01.07.2021г. и АС- 
310/02.07.2021г. на Председателя на СРС се въведоха организационни и 
контролни мерки във връзка с работата на съдебните секретари и съдебните 
деловодители. За обезпечаване изпълнението на установените правила, със 
Заповед №АС-35/28.01.2021г. се проведе вътрешен подбор за повишаване в 
длъжност по документи и събеседване за заемане на длъжността „Началник
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втора административна служба „Съдебни секретари -  Наказателно 
отделение“, както и е утвърдена длъжностна характеристика на тази позиция.

Преосмислена е и концепцията относно събирането на държавните такси 
по наказателни дела, с цял тя да бъде поставена в съответствие с нормите на 
ЕКЗПЧОС. За постигане на тази цел със Заповед №АС-32/22.01.2021г. е 
отменена Заповед № АС-31/24.02.2016г. на Председателя на СРС, като е 
указано да не се събират такси за удостоверения, преписи и фотокопия на 
документи по всички видове наказателни дела.

В насока преодоляване на проблема с високата индивидуална 
натовареност на съдиите е продължена възприетата в предходни години 
практика за балансиран подход при разпределението на съдиите в рамките на 
четирите отделения на СРС, при съобразяване на динамиката на процесите 
по встъпване, преместване и ползване на дългосрочни отпуски. В тази връзка 
в Наказателно отделение са преместени четирима съдии от гражданските 
отделения, на които е възложено председателстването на четири от 
останалите без титуляр състави.

Предвид командироване на съдия Стоян Михов в Софийски градски съд, 
със Заповед №АС-270/17.06.2021 г. ръководеният от него 111-ти състав, 
считано от 17.06.2021 г., е спрян от разпределение. Възложи му се 
разглеждането на всички дела на негов доклад, по които е даден ход на 
съдебното следствие. По силата на Заповед №АС-316/06.07.2021 г. поемането 
на така овакантения наказателен състав, считано от 06.07.2021 г., е 
възложено на съдия Иван Мичев, преместен на основание чл.60 и чл.193, ал.1 
от ЗСВ, §72, ал. 1 от ПР към ЗИДЗСВ, с протокол №22 на съдийската колегия 
на ВСС от 08.06.2021г. На новия председател е активиран профил и заложено 
100% натоварване в ЕИСС, така че да се осигури равно натоварване на 
състава в сравнение с останалите съдии в отделението. Административният 
акт е съобразен с приетото правило на т.IV, т.1 от Изменение и допълнение 
№ 1, прието на Общо събрание, проведено на 14.12.2017 г. на Правилата за 
разпределение на дела в Софийски районен съд, приети на Общо събрание от
01.11.2016 г. Съгласно същото „В случаите на смяна на титуляр на съдебен 
състав в Наказателно отделение, когато броят на висящите наказателни дела 
на състав надхвърля средната висящност в НО /с изключение на тези, 
обявени за решаване с непостановен краен съдебен акт, делата с даден ход на 
съдебното следствие от друг титуляр на състава, както и частните 
наказателни дела/, разликата над този брой наказателни дела, по които не е 
даден ход на съдебното следствие, се преразпределя н хронологична 
последователност от най-новите към по- старите дела“. Към момента на 
издаване на заповедта висящите на 111 -ти наказателен състав дела не са 
надхвърляли изчисления брой като средната висящност за Наказателно 
отделение. В този смисъл не се е наложило преразпределение на дела на 
други съдебни състави.

Със Заповед №АС-412/13.09.2021 г. и предвид командироване на съдия 
Мирослав Георгиев в Софийски градски съд, председателстваният от него 
108-ми състав считано от 14.09.2021 г. е спрян от разпределение. По силата
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на Заповед №АС-414/14.09.2021 г. поемането на председателстването на така 
овакантения наказателен състав, считано от 15.09.2021 г., е възложено на 
съдия Марина Манолова -  Кънева, завърнала се от отпуск за отглеждане на 
дете. Активира й се профил в ЕИСС и е заложено 100 % натоварване, така че 
да се осигури равно натоварване на състава в сравнение с останалите съдии в 
отделението. Административният акт е съобразен с приетото правило на т.IV, 
т.1 от Изменение и допълнение № 1, прието на Общо събрание, проведено на
14.12.2017 г. на Правилата за разпределение на дела в Софийски районен съд, 
приети на Общо събрание от 01.11.2016 г. Съгласно същото „В случаите на 
смяна на титуляр на съдебен състав в Наказателно отделение, когато броят на 
висящите наказателни дела на състав надхвърля средната висящност в НО /с 
изключение на тези, обявени за решаване с непостановен краен съдебен акт, 
делата с даден ход на съдебното следствие от друг титуляр на състава, както 
и частните наказателни дела/, разликата над този брой наказателни дела, по 
които не е даден ход на съдебното следствие, се преразпределя н 
хронологична последователност от най- новите към по- старите дела“. Към 
момента на издаване на заповедта висящите на 108-ми наказателен състав 
дела не са надхвърляли изчисления брой като средната висящност за 
Наказателно отделение. В този смисъл не се е наложило преразпределение на 
дела на други съдебни състави.

Със Заповед № АС-411/13.09.2021 г. и предвид командироване на съдия 
Петър Славчев в Софийски градски съд, председателстваният от него 109-ти 
състав считано от 13.09.2021 г. е спрян от разпределение. Възложи му се 
разглеждането на всички дела на негов доклад, по които е даден ход на 
съдебното следствие. По силата на Заповед № АС-416/16.09.2021 г. 
поемането на председателстването на така овакантения наказателен състав, 
считано от 20.09.2021 г., е възложено на съдия Роси Михайлова, преместена 
от гражданско отделение съобразно актуалния списък със заявени и 
поддържани желания и извършения жребий. Активира й се профил в ЕИСС и 
се заложи 100 % натоварване, така че да се осигури равно натоварване на 
състава в сравнение с останалите съдии в отделението. Административният 
акт е съобразен с приетото правило на т.IV, т.1 от Изменение и допълнение 
№ 1, прието на Общо събрание, проведено на 14.12.2017 г. на Правилата за 
разпределение на дела в Софийски районен съд, приети на Общо събрание от
01.11.2016 г. Съгласно същото „В случаите на смяна на титуляр на съдебен 
състав в Наказателно отделение, когато броят на висящите наказателни дела 
на състав надхвърля средната висящност в НО /с изключение на тези, 
обявени за решаване с непостановен краен съдебен акт, делата с даден ход на 
съдебното следствие от друг титуляр на състава, както и частните 
наказателни дела/, разликата над този брой наказателни дела, по които не е 
даден ход на съдебното следствие, се преразпределя н хронологична 
последователност от най- новите към по- старите дела“. Към момента на 
издаване на заповедта висящите на 109-ти наказателен състав дела не са 
надхвърляли изчисления брой като средната висящност за Наказателно
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отделение. В този смисъл не се е наложило преразпределение на дела на 
други съдебни състави.

Общото правило, установено в т.И, т.1 от Изменение и допълнение № 1, 
прието на Общо събрание, проведено на 14.12.2017 г., на правила за 
разпределение на дела в СРС, приети на Общо събрание от 01.11.2016 г., 
гласи: „Спират се постъпленията на всички видове дела чрез спиране от 
системата от разпределение на дела на съдия, който отсъства повече от един 
месец по обективни причини, извън случаите на ползван платен годишен 
отпуск.“ През 2020г. и 2021г. в Наказателно отделение, по силата на 
цитираното правило, по обективни причини, съобразно дефиницията на това 
понятие, заложена в т.VI. от Изменение и допълнение № 1, прието на Общо 
събрание, проведено на 14.12.2017 г., на правила за разпределение на дела в 
СрС, приети на Общо събрание от 01.11.2016 г. („^продължително 
отсъствие поради болест на съдията, член на неговото семейство или негов 
близък, тежко състояние на съдебния състав към момента, в който е поет от 
съответния съдия, голям брой ненаписани съдебни актове при встъпване на 
младши съдия като районен съдия или командироването му в Софийски 
районен съд и др.), е наложено спиране от разпределение на няколко от 
съставите в НО - СРС. Мярката е приложена в различни периоди по 
отношение на 115-ти, 98-ми и 14-ти състави.

При придържане към горепосочения ред, предвид дългосрочно 
отсъствие на съдия Мила Лазарова, председателствания от нея 98-ми 
наказателен състав е спрян. Със Заповед №АС-2/04.01.2021 г. на 
председателя на СРС и предвид прекъсването на ползван отпуск за 
отглеждане на малко дете от съдия Мария Дончева, председателстването на 
98-ми наказателен състав е възложено на нея. Активиран й е профил и 
заложено натоварване и числа, представляващи средни стойности за броя 
дела от съответния индекс към този момент, така че да се осигури равно 
натоварване на състава в сравнение с останалите съдии в отделението. 
Административният акт е съобразен с приетото правило на т.IV, т.1 от 
Изменение и допълнение № 1, прието на Общо събрание, проведено на
14.12.2017 г. на Правилата за разпределение на дела в Софийски районен съд, 
приети на Общо събрание от 01.11.2016 г. Съгласно същото „В случаите на 
смяна на титуляр на съдебен състав в Наказателно отделение, когато броят на 
висящите наказателни дела на състав надхвърля средната висящност в НО /с 
изключение на тези, обявени за решаване с непостановен краен съдебен акт, 
делата с даден ход на съдебното следствие от друг титуляр на състава, както 
и частните наказателни дела/, разликата над този брой наказателни дела, по 
които не е даден ход на съдебното следствие, се преразпределя н 
хронологична последователност от най- новите към по- старите дела“. Към 
момента на издаване на заповедта средната висящност на съставите в 
Наказателно отделение на СРС е 103 броя, а висящите на 98-ми наказателен 
състав са наброявали 193. При това положение, при съществуващите 
обективни пречки пред приключване на делата от стария титуляр, спазване 
правилото за избягване прекомерната натовареност на определения нов
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председателстващ и необходимостта от осигуряване правата на страните за 
разглеждане на делата в разумен срок, всички последно разпределени дела на 
98-ми състав, надхвърлящи средната висящност за отделението, в 
хронологична последователност са преразпределени измежду всички съдии в 
НО -  СРС по силата на Заповед №АС-3/04.01.2021г. на председателя на СРС. 
Със Заповед №АС-4/04.01.2021г., считано от 05.01.2021г. на съдия Мария 
Дончева е възложено да изпълнява функциите на Заместник - 
административен ръководител - заместник председател на СРС. Считано от 
05.01.2021г., е изменена Заповед № АС -2/04.01.2021г. в частта определяне 
натовареността на разпределение на делата на председателствания от нея 
състав, като й е заложена 40% натовареност в програмата за разпределение.

С оглед продължителното отсъствие поради болест на съдия Върбан 
Върбанов, със Заповед № АС-545/26.11.2020 г. на председателя на Ср С, 
считано от 26.11.2020г., председателстваният от него 14-ти съдебен състав е 
спрян от разпределение на нови дела. Със Заповед №АС-15/12.01.2021 г. на 
председателя на СРС и предвид преместването на съдия Марина Гюрова от 
Гражданско отделение, съобразено с актуалния списък със заявени и 
поддържани желания и извършения жребий, председателстването на 14-ти 
наказателен състав е възложено на нея. Активиран й е профил и е заложено 
натоварване и числа, представляващи средни стойности за броя дела от 
съответния индекс към този момент, така че да се осигури равно натоварване 
на състава в сравнение с останалите съдии в отделението. 
Административният акт е съобразен с приетото правило на т.IV, т.1 от 
Изменение и допълнение № 1, прието на Общо събрание, проведено на
14.12.2017 г. на Правилата за разпределение на дела в Софийски районен съд, 
приети на Общо събрание от 01.11.2016 г. Съгласно същото „В случаите на 
смяна на титуляр на съдебен състав в Наказателно отделение, когато броят на 
висящите наказателни дела на състав надхвърля средната висящност в НО /с 
изключение на тези, обявени за решаване с непостановен краен съдебен акт, 
делата с даден ход на съдебното следствие от друг титуляр на състава, както 
и частните наказателни дела/, разликата над този брой наказателни дела, по 
които не е даден ход на съдебното следствие, се преразпределя н 
хронологична последователност от най- новите към по- старите дела“. Към 
момента на издаване на заповедта висящите на 14-ти наказателен състав дела 
не са надхвърляли изчисления брой като средната висящност за Наказателно 
отделение. В този смисъл не се е наложило преразпределение на дела на 
други съдебни състави.

Със заповеди № АС-426/17.09.2021г. и № АС-427/17.09.2021г. съдиите 
Симона Углярова и Иван Киримов, преместени от гражданско отделение 
съобразено с актуалния списък със заявени и поддържани желания и 
извършения жребий, са включени в графиците за седмични дежурства на 
съдиите от Наказателно отделение при СРС, считано от 20.09.2021г. На съдия 
Углярова е възложено председателстването на 15 състав, а на съдия Киримов 
-  130 състав, които не участват за периода на действие на заповедите в 
разпределението на общия доклад.
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Съгласно т. I V . 1 . 1 . 1 от Изменение и допълнение №2 от 08.10.2021г. 
на Правила за разпределение на дела в Софийски районен съд, приети на 
Общо събрание на 01.11.2016г. - „Повторно разпределение/преразпределение 
на наказателно дело се допуска, когато председателстващият съдебен състав 
освободи заеманата от него съдийска длъжност, при продължителното му 
отсъствие (за повече от 3 месеца) или при командироването му и броят на 
висящите наказателни дела на състава надхвърля средната висящност в 
отделението /с изключение на тези, обявени за решаване с непостановен 
краен съдебен акт, делата с даден ход на съдебното следствие, чието 
разглеждане продължава от друг титуляр на състава, както и частните 
наказателни дела/. В този случай, при наличието на съдебни състави, 
образувани в срок по- кратък от шест месеца преди момента па 
разпределението (срокът се брои и за периода, изтекъл преди приемане на 
настоящото правило), на които все още не са преразпределени дела от други 
състави, на съдебни състави, на които към момента на заемането им от нов 
докладчик не са възложени висящи дела или ако има възможност, пови 
състави да бъдат открити в срок от три месеца от смяната на титуляра на 
състава, по преценка на административния ръководител се извършва 
преразпределение чрез системата на административния ръководител се 
извършва преразпределяне чрез системата за случайно разпределение на 
всички дела на състава между новия титуляр, определен на 
състава/титулярите на новообразуваните състави".

С решение на общото събрание на съдиите от 08.10.2021 г., в т.3 от него 
съдиите Симона Углярова и Иван Киримов са разпределени в Наказателно 
отделение, СРС. На съставите, председателствани от двамата, към момента 
на заемането им не са възложени висящи дела, разпределяни като общ доклад 
в рамките на отделението. Междувременно е установено, че председателят на 
115 състав - съдия Александрина Дончева, отсъства продължително, което 
възпрепятства разглеждането и решаването на възложените на водения от нея 
състав наказателни производства. В тази връзка и по силата на жребий като 
нов титуляр на състава е определен съдия Иван Киримов, а титуляр на 15 
състав остава съдия Углярова. Към 11.10.2021г. броят на висящите 
наказателни дела на 115 състав е надхвърлял средната висящност на 
съставите в Наказателно отделение. Така изброените обстоятелства са 
обусловили приложението на т. IV, т.1 , т. 1.1 от Изменение и допълнение № 
2, прието на Общо събрание, проведено на 08.10.2021г., на Правилата за 
разпределение на дела в Софийски районен съд, приети на Общо събрание от 
01.11.2016г., касаещи преразпределяне чрез системата за случайно 
разпределение на всички неприключени дела, възложени за разглеждане и 
решаване на 115 състав, между новия титуляр на състава и титуляра на 15-ти 
състав, така че да се спази правилото за избягване прекомерната 
натовареност на отделните състави и необходимостта от осигуряване правата 
на страните за разглеждане на делата в разумен срок. В тази връзка е 
издадена Заповед № АС-466/11.10.2021г. на Председателя на СРС. Със 
същата заповед за съдиите Углярова -  председател на 15 състав и съдия
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Киримов -  председател на 115 състав, са активирани профили в ЕИСС и е 
заложено 100% натоварване, така че да се осигури равно натоварване на 
състава в сравнение с останалите съдии в отделението.

Със Заповед № АС-497/26.10.2021г. на Председателя на СРС съдия 
Емилия Колева -  председател е преместена в гражданско отделение, като й е 
възложено председателстването на 61 състав от Второ гражданско отделение, 
чийто титуляр -  съдия Розалина Ботева, е командирован в Софийски градски 
съд. Със същата заповед 100-ен състав, в НО, СРС е възложен на съдия Яна 
Николова -  Димитрова, преместена от гражданско отделение съобразено с 
актуалния списък със заявени и поддържани желания и извършения жребий. 
Активиран й е профил в ЕИСС и е заложено 100% натоварване, така че да се 
осигури равно натоварване на състава в сравнение с останалите съдии в 
отделението. Административният акт е съобразен с приетото правило на т.IV, 
т.1 от Изменение и допълнение № 1, прието на Общо събрание, проведено на
14.12.2017 г. на Правилата за разпределение на дела в Софийски районен съд, 
приети на Общо събрание от 01.11.2016 г. Съгласно същото „В случаите на 
смяна на титуляр на съдебен състав в Наказателно отделение, когато броят на 
висящите наказателни дела на състав надхвърля средната висящност в НО /с 
изключение на тези, обявени за решаване с непостановен краен съдебен акт, 
делата с даден ход на съдебното следствие от друг титуляр на състава, както 
и частните наказателни дела/, разликата над този брой наказателни дела, по 
които не е даден ход на съдебното следствие, се преразпределя н 
хронологична последователност от най- новите към по- старите дела“. Към 
момента на издаване на заповедта висящите на 100-ен наказателен състав 
дела не са надхвърляли изчисления брой като средната висящност за 
Наказателно отделение. В този смисъл не се е наложило преразпределение на 
дела на други съдебни състави.

Със заповед №АС-335/14.07.2021г. председателстването на 5 състав, 
НО, СРС е възложено на съдия Върбан Върбанов, след приключване на 
ползвания от него отпуск поради болест. На същия е активиран профил в 
ЕИСС и натоварване от 60% при разпределение на дела, предвид признатия 
процент намалена работоспособност на съдията.

Към края на 2021г. без титуляри поради незаети щатни бройки, 
включително и продължаващи командировки на съдии в други съдебни 
органи и ползвани отпуски за отглеждане на деца, са следните състави в 
Наказателно отделение: 130-ти състав, 132-ри състав, 137-ми състав, 146-ти 
състав и 152-ри състав.

Съобразно действащата заповед на председателя на СРС относно 
организацията на произнасянията по реда на чл.251 от Закона за 
електронните съобщения и решаване доклада на бюро „Съдимост“, в период 
през три месеца се определят петима съдии, на които се делегират 
правомощия на председателя на съда по съответната материя, като за времето 
на дежурството съдиите имат намален процент на разпределение на дела - 
60% от общия доклад в отделението. Съставите, председателствани от съдия 
Гергана Цонева и съдия Мария Дончева, с оглед изпълняваните от тях
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административни функции, също са с намален процент на разпределение на 
дела -  40% от общия доклад в отделението. Три от съставите са с намалено 
разпределение на дела поради висок процент на призната с решение на ТЕЛК 
неработоспособност вследствие тежки заболявания. По препоръки на 
Службата по трудова медицина тримата съдии са освободени и от полагане 
на седмични и нощни дежурства.

През 2021 г. в Наказателно отделение на Софийски районен съд са 
постъпили по-голям брой дела в сравнение с 2020 г., а именно 18 136 дела 
(спрямо 17244 броя дела през 2020 г.), в т.ч. новопостъпили наказателни дела 
от общ характер -  2 435 броя, при 2 189 броя за 2020 г.; наказателни дела от 
частен характер -  428 броя, при 386 броя за 2020 г.; наказателни дела от 
административен характер с предложение за освобождаване от наказателна 
отговорност по чл.78 а от НК -  388 броя, при 337 броя за 2020 г.; наказателни 
дела от административен характер -  6098 броя, при 5488 броя за 2020 г.; 
наказателни частни дела- 8 785 броя за 2021 г., при 8844 броя за 2020 г. През 
годината се наблюдава устойчива тенденция за повишаване броя на 
постъпилите за изпълнение от съдебни органи на други държави и 
изпратените в обратен порядък от съдиите в Наказателно отделение по 
силата на международни договори в областта на сътрудничеството по 
наказателни дела, по които страна е Република България, съдебни поръчки с 
искане за извършване на различни съдебни следствени действия. Широко 
приложение намира и използването на видеоконферентната връзка при 
провеждане на разпити на свидетели и вещи лица, както и за нуждите на 
производства по Закона за здравето. За целта е предоставена на 
разположение в съдебните зали и нужната с оглед обезпечаване качеството 
на дистанционната връзка специална техника.

Дежурните съдии в Наказателно отделение на СРС са разгледали общо 
8226 броя дела, от които 3333, образувани по искане на прокурор за 
одобряване на протоколи за обиск, претърсване и изземване, предоставяне на 
образци за сравнително изследване, освидетелстване, по чл.159а от НПК; 528 
бр. наказателни дела от общ характер, внесени с предложение за 
споразумение; 707 броя дела по реда на чл.61, чл. 64, чл.65, чл.66 от НПК и 
по чл.5 от ЕКЗПЧОС; 588 броя искания за разкриване на банкови тайни. В
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закрито заседание по време на дежурство са разгледани общо 623 дела по 
искане на органи на МВР за предоставяне на разрешение за снемане на 
регистрационен профил. Разгледани са 1 броя бързи производства, а тези по 
реда на чл.24 и чл.24а от ЗБППМН възлизат общо на 4 броя. В рамките на 
инцидентния контрол върху актовете на прокуратурата в досъдебното 
производство са разгледани общо 121 броя жалби срещу постановления за 
спиране на наказателното производство. Общо 6 броя дела са образувани по 
молби с основание чл.368 от НПК. През годината се наблюдава завишаване 
броя и на постъпилите и разгледани дела, инициирани по искане на 
прокуратурата по реда на чл.67, чл.68, чл.70, чл. 72 и чл. 73 от НПК, 
провеждането на разпити по реда на чл.223 от НПК, като общо образуваните 
наказателни частни дела от изброените видове възлизат на 758 броя. 
Разглеждани са и други наказателни частни производства, завеждани под 
общ шифър 3150 възлизащи на 70 броя. Леко понижение в сравнение с 
предходната година се наблюдава в броя на постъпилите предложения и 
искания по реда на чл.89 от НК -  55 броя и по Закона за здравето -  577 броя, 
по които са образувани наказателни частни дела. Броят на образуваните дела 
по реда на ЗООРПСМ и УБДХ възлизат общо на 189 броя. За 2020 г. общият 
брой постъпили и разгледани дела, образувани по повод жалби срещу 
заповеди за задържане за срок до 24 часа по реда на чл.72, ал.4 от ЗМВР, 
възлиза на 141 броя, като в сравнение с предходната година се наблюдава 
повишение.

За 2021г. са свършени са общо 17 525 броя дела, спрямо 17 579 броя 
дела, приключили дела за 2020г.

Към месец август 2020 г. е утвърден график на седмичните дежурства 
за цялата 2021 г. на съдии в Наказателно отделение. В него бяха отразени 
промени, наложени от отсъствие на съдии поради обективни причини, както 
и ползване на регламентираната възможност за размяна. Разпределението на 
делата, постъпващи на доклад на дежурните съдии, е извършвано през ЦСРД 
до 30.04.2021г., а от 01.05.2021г. единствено чрез ЕИСС. С Разпореждане на 
заместник-председателя и ръководител на НО е утвърждаван отделен график 
за нощни дежурства, при разработването на който са съобразявани 
ограниченията на трудовото законодателство относно забраната за полагане 
на нощен труд за отделни категории лица. Поради зачестили отсъствия по 
обективни причини на титуляри на съдебни състави, включени в седмичните 
дежурства, с цел обезпечаване равномерната натовареност на останалите 
съдии в съответната група продължава действието си регламента, установен 
със Заповед №АС-508/11.11.2020 г. на председателя на СРС. Запазени са и се 
прилагат утвърдените в предходната година промени във вътрешните 
правила за ползването на съдебните зали и честотата на насрочване на 
извънредни съдебни заседания, в това число и заповед № АС - 
175/15.05.2020 г., издадена с оглед необходимостта от спазване на приетите 
със заповеди на министъра на здравеопазването противоепидемиологични 
мерки, с която е осигурена и възможност за използване на зали за изнесени
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заседания с над 8 броя участници в сградата на Софийски районен съд на 
адрес: бул.”Цар Борис III”№ 54.

Продължава прилагането на въведената през 2017 г. със Заповед № АС 
- 153 от 26.04.2017 г., считано от 01.06.2017 г., организация при
произнасянията на съдиите от Наказателно отделение на СРС по ЗЕС и Бюро 
„Съдимост“, като функциите по посочената материя се осъществяват от 
група от петима съдии в СРС, НО за период от 3 месеца. Запазено е 
правилото съставът на групата да се определя чрез заявления от желаещите 
съдии, постъпили до 25-то число на месеца, предхождащ всеки тримесечен 
период за въвеждането на нова група. За периода, в който съдиите, 
участващи в групата, изпълняват функциите си, натовареността на същите 
при разпределението на делата от всички групи е намалена на 60%, а 
поредността на дежурствата се регламентира с разпореждане на 
ръководителя на Наказателно отделение. Със заповед № АС -  
226/14.05.2021г. бе изменена и допълнена Заповед № АС -153/26.04.2017г., 
като бе оптимизирана организацията във връзка с произнасянията по 
постъпващи искания по чл.251б от ЗЕС и обработка на заявления, 
постъпващи чрез бюро „Съдимост“, с цел недопускане на забави. Заложени 
бяха обективни критерии за подбор на съдиите, желаещи да бъдат включени 
в групата за тримесечен период, свързани основно със срочността на 
изготвяне на съдебните актове по разпределените им дела. През 2021 г. в 
съда са постъпили общо 1 618 броя искания по ЗЕС, по които са издадени 3 
599 броя разпореждания (по постъпили искания за повече от един оператор 
се издават разпореждания за всеки оператор с отделен номер).

Поради действащите забрани през годината не са провеждани 
периодични събирания на съдии от отделението.

Съществен времеви ресурс през втората половина на 2021г. е отделен и 
на действия за осъществяване на правомощията по Наредбата за организация, 
обработване, експертиза, съхранение и използване на документите в 
учрежденските архиви на държавните и общинските институции в СРС, НО, 
ГО и ДСИ, редът за които е указан със Заповед №АС-256/04.06.2021г. 
Съгласно същата са назначени постоянно действащи експертни комисии, 
които следва да прегледат, отделят и опишат документите от масово - типов 
характер, неподлежащи на запазване в Софийски районен съд, както и да 
съставят акт за утвърждаване от Председателя на Софийски районен съд, 
който да се изпрати в отдел „Държавен архив“ - София, Дирекция 
„Регионален държавен архив“ - София, в двумесечен срок преди 
унищожаването на документите за сведение.

ГРАЖДАНСКИ ОТДЕЛЕНИЯ
В гражданските отделения на Софийски районен съд са разпределени 

общо 74 797 броя граждански дела (при 65 622 за 2020 г.). От тях 33 896 броя 
са разпределени на съдиите, разглеждащи материята на Първо гражданско 
отделение (при 30 226 за 2020 г.), 32 794 броя - на Второ гражданско 
отделение (при 28 047 за 2020 г.) и 8 107 броя -  брачна материя (при 7 349 за
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2020 г.). В рамките на общия брой разпределени в гражданските отделения 
дела 30 141 броя са такива, разглеждани по исков ред (при 28 133 бр. за 2020 
г.) и 44 656 броя са заповедни производства (при 37 489 бр. за 2020 г.).

Приключените през 2021 г. дела са 77 459 броя (при 66 882 бр. за 2020 
г.), от които решени са 68 084 бр. (при 57 156 бр. за 2020 г.), а прекратени -  
9 375 бр. (при 9 726 бр. за 2020 г.). В рамките на общия брой приключени 
искови производства са 32 099 бр., от които решени са 24 557 бр. (при 24 299 
бр. за 2020 г.), а прекратените през годината искови дела са 7 542 бр. (при 6 
354 бр. за 2020 г.). Приключените заповедни производства са 45 360 бр. (при 
36 229 бр. за 2020 г.), от които решени са 43 527 бр. (при 32 857 бр. за 2020 
г.), а прекратени -  1 833бр. (при 3 372 бр. за 2020 г.)

От общия брой решени искови дела 17 280 бр. са приключили с 
решение по чл. 235 ГПК, (при 16 890 за 2020 г.), от които 7 367 бр. са 
постановили съдиите, разглеждащи материята на Първо гражданско 
отделение, 6 692 бр. -  съдиите, разглеждащи материята на Второ гражданско 
отделение и 3 221 бр. -  брачните състави. Прекратени в открито съдебно 
заседание, включително и поради одобряване на спогодба, са 963 бр. 
граждански дела (при 866 бр. за 2020 г.).

Разпределените дела, разглеждани по исков ред с материя на Първо 
гражданско отделение са общо 10 833 броя (при 10 683 бр. за 2020 г.), 11 202 
броя са разпределените такива с материя на Второ гражданско отделение 
(при 10 355 бр. за 2020 г.) и 8 107 броя са брачни дела (при 7 349 бр. за 2020
г ) .
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От общия брой заповедни производства 37 374 броя са такива 
образувани по чл. 410 от ГПК, а 7 282 броя по чл. 417 от ГПК.

През 2021 г. в Централизираната система за разпределение на дела и 
Единната информационна система на съдилищата в двете групи заповедни 
производства по чл. 410 ГПК и чл. 417 ГПК са разпределяни между всички 
съдии, разглеждащи материята на Първо и Второ граждански отделения.

С Разпореждане на заместник-председателите и ръководителите на 
гражданските отделения е утвърден седмичен график на дежурни съдии от 
Първо и Второ гражданско отделение, които да се произнасят по молби за 
обезпечаване на бъдещ иск, молби за разкриване на банкова тайна и по 
изпълнение на съдебни поръчки. Молбите са разпределяни съобразно деня на 
тяхното завеждане, при спазване на принципа на случайното разпределение. 
През 2021 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 
достъпът до тях на други съдебни служители. Запази се практиката делата да 
се докладват с други такива, 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.

Съдебните поръчки по делегация от българските съдилища, исканията 
за разкриване на банкови тайни и производствата, образувани за обезпечение 
на бъдещ иск са разглеждани от дежурните съдии от Първо и Второ 
граждански отделения. През отчетния период е увеличен броят на 
разпределените съдебни поръчки по дежурство с 69,6 %. Постъпили са 173 
броя съдебни поръчки по дежурство при 102 бр. за 2020 г. Исканията за 
разкриване на банкова тайна са 2 617 броя (при 2 475 бр. за 2020 г.). 
Производствата, образувани за обезпечение на бъдещ иск са 1 075 броя (при 
1 172 бр. за 2020 г.).
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В гражданските отделения на Софийски районен съд са разпределени 
1 021 бр. бързи производства (при 748 бр. за 2020 г.), т.е. увеличението на 
образуваните бързи производства е с 36,49 %.

С Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 
протокол № 22 от заседание, проведено на 08.06.2021г., след проведен 
конкурс, съдиите Пламен Шумков, Ина Генжова, Иван Мичев и Румяна 
Запрянова са преместени на основание чл.160 и чл.193, ал.3 ЗСВ в Софийски 
районен съд.

С Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 
протокол № 24 от заседание, проведено на 22.06.2021г., младши съдия от 
Софийски градски съд Мария Илчева Илиева е назначена на основание чл. 
160, вр. чл. 243 ЗСВ на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд.

С Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 
протокол № 30 от заседание, проведено на 27.07.2021г., младшите съдии от 
Софийски градски съд Десислава Йорданова, Светлозар Димитров, Адриана 
Атанасова, Иван Киримов, Симона Углярова и Роси Михайлова са назначени 
на основание чл. 160, вр. чл. 243 ЗСВ на длъжност „съдия“ в Софийски 
районен съд.

С Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 15 от 
протокол № 32 от заседание, проведено на 21.09.2021г., Красен Вълев -  
съдия в Районен съд -  Бургас, е преместен на основание чл. 194, ал. 2 ЗСВ в 
Софийски районен съд, а съдия Десислава Йорданова -  съдия в Софийски 
районен съд, е назначена за съдия в Районен съд -  Бургас.

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 35 от
12.11.2021 г. съдия Тодор Тодоров, председател на 89 състав в Трето 
гражданско отделение на Софийски районен съд е освободен от длъжност 
съгласно чл. 165, ал. 1, т. 1 ЗСВ. По предложение на председателя на 
Софийски градски съд и по искане на председателя на Софийски районен 
съд, поради проявения висок професионализъм, безупречно и образцово 
изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, съдия 
Тодор Тодоров е поощрен с отличие „личен почетен знак - първа степен -  
златен“, както и с парична награда в размер на 1 000 (хиляда) лева.

Пъ р в о  г р а ж д а н с к о  о т д е л е н и е

През 2021 г. в Софийски районен съд дела от материята на Първо 
гражданско отделение са разглеждали 57 съдебни състава. От тях 44 съдебни 
състава са такива от Първо гражданско отделение и 1 3 съдебни състава -  от 
Трето гражданско отделение (82, 85, 88, 90, 128, 140, 142, 143, 150, 151, 154, 
155 и 176).

Със заповед АС -  246 от 31.05.2021г. на председателя на Софийски 
районен съд, считано от 01.06.2021 г. на завърналата се след продължително 
отсъствие съдия Мария Богданова, е възложено председателстването на 47 
състав в Първо гражданско отделение на Софийски районен съд.

С Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 
протокол № 22 от заседание, проведено на 08.06.2021 г., Пламен Шумков -
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„съдия“ в Районен съд -  Враца, е преместен на основание чл. 160 и чл. 193, 
ал. 3 ЗСВ в Софийски районен съд. Със заповед № АС- 297 от 28.06.2021 г. 
на председателя на Софийски районен съд на съдия Пламен Иванов Шумков, 
е възложено председателстването на 33 състав в Първо гражданско отделение 
на Софийски районен съд.

Предвид Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 
протокол № 30 от заседание, проведено на 27.07.2021г., с което Десислава 
Йорданова и Светлозар Димитров са назначени на основание чл. 160, вр. чл. 
243 ЗСВ на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, със заповед № АС- 
348 от 27.07.2021 г. считано от 28.07.2021 г. на съдия Светлозар Димитров е 
възложено председателстването на 40 състав във Първо гражданско 
отделение на Софийски районен съд.

Със заповед № АС- 380 от 24.08.2021 г. на председателя на съда 
считано от 25.08.2021 г. на съдия Мария Илиева е възложено 
председателстването на 162 състав в Първо гражданско отделение на 
Софийски районен съд. Впоследствие, предвид постъпила обща молба от 
съдия Мария Илиева и председателстващата 178 състав във Второ 
гражданско отделение съдия Румяна Запрянова за замяна на 
председателстваните от тях състави, такава е извършена със заповед на 
председателя на съда № АС -  524 от 04.11.2021г.

Със заповед № АС- 459 от 07.10.2021 г. на председателя на Софийски 
районен съд, считано от 08.10.2021 г. на съдия Яна Филипова е възложено 
председателстването на 127 състав в Първо гражданско отделение на 
Софийски районен съд.

На основание заповед № АС -  464 от 08.10.2021 г. на председателя на 
съда, предвид заповед № К-1080 от 08.10.2021 г. на и.ф.адм.ръководител -  
председател на Апелативен съд -  София за командироване в Окръжен съд -  
София на съдия Георги Мулешков, председател на 46 състав в Първо 
гражданско отделение на Софийски районен съд и предварително изтегления 
жребий, считано от 11.10.2021 г. на съдия Красен Вълев е възложено 
председателстването на 46 състав в Първо гражданско отделение на 
Софийски районен съд.

През 2021 г. разпределените дела по материя на Първо гражданско 
отделение са общо 33 896 броя граждански дела, от които искови -  10 833 
броя и 23 063 броя -  заповедни.

Броят на разпределените вещни искове, искания за разпределяне на 
ползване на съсобствена вещ, за изкупуване на част от съсобствен имот, 
владелчески искове и искове за изваждане от жилище от ЖСК, 
разпределени на съдиите разглеждащи материя на Първо гражданско 
отделение е 568 бр. (при 480 броя за 2020 г.).

Разпределените искове за непозволено увреждане, искове по ЗОДОВ, 
по ЗЗДискр. и искове за обезщетение за неприлагане на правото на ЕС, 
разпределени на съдиите, разглеждащи материята на отделението през 2021 
г. са общо 814 броя (при 786 бр. за 2020 г.).

През изминалата година на съдиите разглеждащи материята на Първо
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гражданско отделение са разпределени за разглеждане осъдителни 
облигационни искове - общо 1 103 бр. (при 1 107 дела за 2020 г.) , а 
установителни искове -  2 907 броя (при 2 780 броя за 2020 г.).

Броят на разпределените искове за неоснователно обогатяване е 464 
броя (при 387 бр. за 2020 г.).

През изминалата година на съдиите, разглеждащи материята на Първо 
гражданско отделение са разпределени за разглеждане искове по Кодекса за 
застраховането - общо 647 дела (при 1 113 броя за 2020 г.).

През 2021 г. на съдиите, разглеждащи материята на отделението са 
разпределени 45 броя административни дела (при 57 броя за 2020 г.). Броят 
на разпределените през отчетния период други частни производства и 
обезпечение на доказателства е 75 броя (при същия брой за миналия отчетен 
период).

ВТОРО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ
През 2021 г. в Софийски районен съд дела от материята на Второ 

гражданско отделение са разглеждали 51 съдебни състава. От тях 41 съдебни 
състава са такива от Второ гражданско отделение и 10 съдебни състава -  от 
Трето гражданско отделение (81, 87, 113, 138, 141, 144, 145, 148, 153 и 180).

Считано от 13.01.2021 г., с оглед преместването на съдия Марина 
Гюрова в Наказателното отделение на съда, със заповед № АС -  16 от
12.01.2021 г. на председателя на Софийски районен съд, на съдия Ваня 
Згурова е възложено председателстването на 69 състав във Второ гражданско 
отделение на Софийски районен съд.

Със заповед № АС - 248 от 01.06.2021 г. на председателя на Софийски 
районен съд, на съдия Мария Шейтанова е възложено председателстването 
на 66 състав във Второ гражданско отделение на Софийски районен съд.

Предвид Заповед № К-509/16.06.2021 г. на председателя на 
Апелативен съд - София, с която съдия Нели Маринова -  председател на 56 
състав във Второ гражданско отделение, е командирована в Софийски 
градски съд, считано от 17.06.2021 г. за период от 12 месеца, със заповед № 
АС - 272 от 17.06.2021 г. на председателя на Софийски районен съд, считано 
от 18.06.2021 г. на съдия Неделина Симова е възложено председателстването 
на същия състав.

С Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 
протокол № 22 от заседание, проведено на 08.06.2021 г., Наталия Петкова -  
председател на 170 състав във Второ гражданско отделение на Софийски 
районен съд, е преместена на основание чл.160 и чл.193, ал.3 ЗСВ в Районен 
съд -  Ботевград. Поради това със заповед № АС -  299 от 28.06.2021 г. на 
председателя на Софийски районен съд, считано от 29.06.2021 г. на съдия 
Елена Шипковенска е възложено председателстването на 170 състав във 
Второ гражданско отделение на Софийски районен съд.

Предвид Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 
протокол № 30 от заседание, проведено на 27.07.2021г., с което Десислава 
Йорданова и Светлозар Димитров са назначени на основание чл. 160, вр. чл.
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243 ЗСВ на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд и встъпването им в 
длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, със заповед № АС -  348 от
27.07.2021 г. на председателя на Софийски районен съд, считано от
28.07.2021 г. на съдия Десислава Йорданова е възложено 
председателстването на 178 състав във Второ гражданско отделение на 
Софийски районен съд. С Решение на Съдийската колегия на Висшия 
съдебен съвет по т. 15 от протокол № 32 от заседание, проведено на
21.09.2021 г., съдия Десислава Йорданова е преместена на основание чл.194, 
ал.2 ЗСВ в Районен съд -  Бургас, като на основание предварително 
изтегления жребий за определяне на председател на 178 състав, считано от
24.09.2021 г. председателстването на състава е възложено на съдия Румяна 
Запрянова. Впоследствие, предвид постъпила обща молба от съдия Румяна 
Запрянова и председателстващата 162 състав в Първо гражданско отделение 
съдия Мария Илиева за замяна на председателстваните от тях състави, такава 
е извършена със заповед на председателя № АС -  524 от 04.11.2021г.

Предвид постъпила молба от съдия Емилия Колева -  председател на 
100 състав в Наказателно отделение на Софийски районен съд за преместване 
в Гражданско отделение на Софийски районен съд и Заповед № К- 
1165/25.10.2021 г. на председателя на Апелативен съд - София, с която съдия 
Розалина Ботева, председател на 61 състав във Второ гражданско отделение в 
Софийски районен съд, е командирована в Софийски градски съд, считано от
27.10.2021 г. за период от 12 месеца, със заповед № а С -  497 от 06.10.2021 г. 
на председателя на Софийски районен съд, считано от 27.10.2021 г. на съдия 
Емилия Колева е възложено председателстването на 61 състав във Второ 
гражданско отделение на Софийски районен съд.

Предвид предстоящо пенсиониране на съдия Върбан Сучков -  
председател на 62 състав във Второ гражданско отделение, на основание чл. 
165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и указания по т. 2.3. от Протокол 
№ 7 от заседанието на Комисията по атестирането и конкурсите при 
Съдийската колегия на ВСС, проведено на 07.11.2016г., и предварително 
изтегления жребий за определяне на председател на 62 състав, считано от
05.11.2021 г. на съдия Евелина Маринова е възложено председателстването 
на същия състав.

През 2021 г. разпределените дела по материя на Второ гражданско 
отделение са общо 32 794 броя граждански дела, от които искови -  11 202 
броя и заповедни -  21 593 броя.

Броят на предявените през 2021 г. искове за делба, разпределени на 
съдиите, разглеждащи материята на Второ гражданско отделение е увеличен 
значително в сравнение с предходния отчетен период. Образувани са 454 
дела при 365 броя за 2020 г.

Производствата, образувани по Закона за наследството през 2021 г. са 
общо 55 броя.

Исковете по Кодекса на труда, разпределени на съдиите, разглеждащи 
материята на отделението през 2021 г. са общо 930 бр. (при 1 560 броя за 
2020 г.)
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В сравнение с предходния отчетен период е увеличен броят на 
търговските спорове, разпределени на съдиите, разглеждащи материята на 
отделението - 2 086 броя при 1 640 бр. за 2020 г.

Разпределените на съдиите, разглеждащи материята на Второ 
гражданско отделение установителни искове са 2 938 броя (при 2 482 бр. за 
2020 г.).

През изминалата година на съдиите, разглеждащи материята на 
отделението са разпределени общо 2 103 броя искове по Кодекса за 
застраховането (при 1 498 броя за 2020 г.).

Значителен ръст бележат разпределените производства, образувани по 
искане за издаване европейско удостоверение за наследство през 2021 г. - 54 
броя при 24 броя за 2020 г.

Производствата, образувани през 2021 г. по искания по регламенти са 
523 броя (при 613 бр. за 2020 г.).

Тр е т о  г р а ж д а н с к о  о т д е л е н и е

Към 31.12.2021 г., в Трето гражданско отделение при Софийски 
районен съд, са осъществявали дейността си 35 съдебни състава. От тях 12 
състава разглеждат дела, образувани по молби, искове и жалби по СК, ЗЗДН, 
ЗЗДт, ЗП, ЗГР, и по част VI от ГПК, 13 състава разглеждат материя на Първо 
гражданско отделение (82, 85, 88, 90, 128, 140, 142, 143, 150, 151, 154, 155 и 
176) и 10 състава -  на Второ гражданско отделение (81, 87, 113, 138, 141,144, 
145, 148,153 и 180).

Със заповед № АС -  90 от 26.02.2021 г. на председателя на Софийски 
районен съд, с оглед заповед № К-141 от 25.02.2021 г. на председателя на 
Апелативен съд -  София, с която съдия Мая Михайлова -  председател на 113 
състав в Трето гражданско отделение, считано от 01.03.2021 г. е 
командирована в Софийски градски съд, на съдия Илина Златарева, считано 
от 01.03.2021 г. на същата е възложено председателстването на 113 състав в 
Трето гражданско отделение, разглеждащ материята на Второ гражданско 
отделение в Софийски районен съд.

Със заповед № АС -  213 от 10.05.2021 г. на председателя на съда, 
считано от 11.05.2021 г. на съдия Силвия Хазърбасанова е възложено 
председателстването на 141 състав в Трето гражданско отделение, 
разглеждащ материята на Второ гражданско отделение в Софийски районен 
съд.

Предвид Заповед № РД-14-3401/21.06.2021 г. на председателя на 
Софийски градски съд, с която младши съдия Константина Христова е 
командирована в Софийски районен съд, считано от 21.06.2021 г., със 
заповед № АС -  285 от 21.06.2021г. на председателя на Софийски районен 
съд, считано от 22.06.2021 г. на съдия Константина Христова е възложено 
председателстването на 80 състав в Трето гражданско отделение на 
Софийски районен съд.

Предвид предстоящо пенсиониране на съдия Тодор Тодоров -  
председател на 89 състав в Трето гражданско отделение на Софийски
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районен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и 
указания по т. 2.3. от Протокол № 7 от заседанието на Комисията по 
атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС, проведено на 
07.11.2016г., и предварително изтегления жребий за определяне на 
председател на 89 състав, със заповед № АС -  367 от 16.08.2021 г. на 
председателя на Софийски районен съд, считано от 16.08.2021 г. на съдия 
Роси Михайлова е възложено председателстването на 89 състав в Трето 
гражданско отделение на Софийски районен съд. Впоследствие, предвид 
преместването на съдия Роси Михайлова в Наказателното отделение на съда 
със заповед № 417 от 16.09.2021 г. на председателя на Софийски районен 
съд, считано от 20.09.2021 г. председателстването на 89 състав в Трето 
гражданско отделение на Софийски районен съд е възложено на съдия 
Адриана Атанасова.

Предвид Заповед № К-1166/25.10.2021 г. на председателя на 
Апелативен съд - София, с която съдия Даниела Попова, председател на 85 
състав в Трето гражданско отделение на Софийски районен съд, е 
командирована в Софийски градски съд, считано от 27.10.2021 г. за период 
от 12 месеца, считано от 27.10.2021 г. на съдия Десислава Иванова - Тошева е 
възложено председателстването на 85 състав в Трето гражданско отделение 
на Софийски районен съд, разглеждащ материята на Първо гражданско 
отделение в Софийски районен съд.

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.

През 2021 г., на съставите от Трето гражданско отделение разглеждащи 
дела по СК, ЗЗДН, ЗЗДт, ЗН, ЗГР, и по част VI от ГПК, са разпределени общо 
8 107 броя дела (при 7 349 броя за 2020 г.).

Разпределените дела, образувани по молби за развод по взаимно 
съгласие са 1 270 броя (при 1 231 бр. дела за 2020 г.). Разводите по исков ред 
са 759 броя ( при 611 бр. дела за 2020 г.).

Разпределените 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 2021 г. са 
706 бр. (при 672 бр. за 2020 г).

През 2021 г. разпределените производства за издръжка, включително 
за изменение на първоначално определената такава са 328 бр. (при 321 за
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2020 г.)
През 2021г. броят на разпределените производства по молби по Закона 

за защита от домашно насилие са 703 бр. дела (при 670 бр. дела за 2020 г.).
Броят на разпределените дела за настаняване и прекратяване на 

настаняването на деца по Закона за закрила на детето е 233 бр. (при 178 бр. 
дела за 2020 г.) като разпределените молби за настаняване на деца по 
съдебен ред през 2021 г. са 196 бр. (при 151 за 2020 г.), а за прекратяване на 
настаняването -  37 (при 27 бр. за 2020 г.).

През 2021 г. броят на разпределените производства по молби за 
даване на разрешения от съда за извършване на действия на разпореждане с 
недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка е 468 броя (при 
333 бр. за 2020 г.), а тези за разпореждане с влогове и с ценни книги, 
принадлежащи на деца и поставени под запрещение 438 броя (при 500 бр. за 
2020 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).

Натовареността на съдиите в отделението произтича от това, че голяма 
част от тях се разглеждат по реда на бързото производство, което налага 
незабавно администриране.

През отчетния период в гражданските отделения на Софийски районен 
съд са постъпвали съдии, на които първоначално, поради липсата на незаети 
състави, не е възлагано председателстването на съдебен състав. В периода, 
през който не са били титуляри на състав тези съдии са изпълнявани задачи, 
възлагани им със заповеди на председателя на Софийски районен съд, на 
основание т. II.6 от приетото на проведено на 14.12.2017г. Общо събрание на 
съдиите в Софийски районен съд, изменение и допълнение № 1 на Правилата 
за разпределение на дела в Софийски районен съд, приети на общото 
събрание от 01.11.2016г.

С оглед дългосрочното отсъствие поради разрешен от здравните власти 
отпуск поради временна неработоспособност на титуляра на 142 състав, 
Трето гражданско отделение до завръщането му са издадени няколко 
заповеди за обезпечаване срочното администриране и приключване на 
разпределените на състава граждански дела. Със заповед № АС-59 от
16.02.2021 г. на председателя на Софийски районен съд, на основание 
взетото решение по т.11.6 от приетото на проведено на 14.12.2017 г. Общо 
събрание на съдиите в Софийски районен съд, Изменение и допълнение № 1 
на Правила за разпределение на дела в Софийски районен съд, приети на 
Общо събрание от 01.11.2016 г., на съдия Силвия Хазърбасанова е възложено 
да се произнесе по делата, разпределени на 142 състав, Трето гражданско 
отделение, съгласно приложения към заповедта списък -  Приложение № 1, 
неразделна част от заповедта. Със заповед № АС -  60 от 16.02.2021 г. на 
председателя на Софийски районен съд, на цитираното по-горе основание,
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считано от 17.02.2021 г. на съдия Илина Златарева е възложено да замества 
титуляра на 142 състав при Трето гражданско отделение на Софийски 
районен съд, като се произнася по всички дела, разпределени на състава, с 
изключение на насрочените в открито съдебно заседание дела и исковите 
производства с постъпил отговор на исковата молба и изтекъл срок по по 
чл.131 ГПК. Впоследствие със заповед № АС -  268 от 14.06.2021 г. на 
председателя на Софийски районен съд, считано от 14.06.2021 г. 
заместването на титуляра на 142 състав е възложено на съдия Иванка 
Болгурова, а със заповед № АС -  288 от 22.06.2021 г. считано от 22.06.2021 г. 
на съдия Десислава Иванова - Тошева е възложено да се произнася по всички 
дела на доклад, разпределени на състава. Отново на основание т.П.6. от 
приетото на проведено на 14.12.2017 г. Общо събрание на съдиите в 
Софийски районен съд, Изменение и допълнение № 1 на Правила за 
разпределение на дела в Софийски районен съд, приети на Общо събрание от
01.11.2016 г. със заповед № АС -  307 от 02.07.2021 г., считано от същата дата 
на съдия Мария Илиева е възложено да се произнася по всички дела на 
доклад, разпределени на 142 състав. Със заповед № АС -  349 от 27.07.2021 г. 
на председателя на Софийски районен съд на встъпилите въз основа на 
Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 30 
от заседание, проведено на 27.07.2021г., съдии Адриана Атанасова -  
Иванова, Иван Киримов, Симона Углярова и Роси Михайлова, назначени на 
основание чл. 160, вр. чл. 243 ЗСВ на длъжност „съдия“ в Софийски районен 
съд, както и на съдия Мария Илиева, е възложено произнасянето по дела на 
същия състав, съгласно списъци -  приложения, неразделна част от заповедта.

Поради командироването със заповед № К-142/25.02.2021г. на 
председателя на Апелативен съд - София на съдия Таня Кандилова -  
председател на 80 състав в Трето гражданско отделение, в Софийски градски 
съд, считано от 01.03.2021г., с цел обезпечаване дейността на 
председателствания от нея брачен състав, бяха издадени няколко заповеди на 
основание взетото решение по т.11.6 от приетото на проведено на 14.12.2017 
г. Общо събрание на съдиите в Софийски районен съд, Изменение и 
допълнение № 1 на Правила за разпределение на дела в Софийски районен 
съд, приети на Общо събрание от 01.11.2016 г. Със заповед № АС - 110 от
09.03.2021 г. на председателя на Софийски районен съд, считано от
09.03.2021 г. на съдия Мария Шейтанова е възложено да замества титуляра 
на 80 състав в Трето гражданско отделение на Софийски районен съд, като се 
произнася по всички дела, разпределени на състава, включително и по 
насрочените в открито съдебно заседание дела. Със заповед № АС -  177 от 
19.04.2021г. на председателя, считано от 19.04.2021 г. на съдия Силвия 
Хазърбасанова е възложено да замества титуляра на 80 състав в Трето 
гражданско отделение на Софийски районен съд, като се произнася по 
всички дела, разпределени на състава, включително и по насрочените в 
открито съдебно заседание дела. Със заповед № АС -  214 от 10.05.2021 г. 
същите функции са възложени на съдия Мария Богданова, а впоследствие със
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заповед № АС -  251 от 02.06.2021 г. - на съдия Десислава Иванова -  
Тошева.

Предвид изтичането на срока на командироване на съдиите Десислава 
Йорданова и Светлозар Димитров, председателстващи 178 състав във Второ 
гражданско отделение и 40 състав в Първо гражданско отделение при 
Софийски районен съд, на основание т.11.6. от приетото на проведено на
14.12.2017 г. Общо събрание на съдиите в Софийски районен съд, Изменение 
и допълнение № 1 на Правила за разпределение на дела в Софийски районен 
съд, приети на Общо събрание от 01.11.2016 г. със заповед № АС -  320 от
07.07.2021 г. на председателя на Софийски районен съд произнасянето по 
всички дела на текущ доклад, разпределени на същите състави, с изключение 
на заповедните производства без издадена заповед за изпълнение и исковите 
дела с постъпил отговор на исковата молба или изтекъл срок за насрочване, 
считано от 07.07.2021 г. е възложено на съдия Мария Илиева, а считано от
12.07.2021 г. - да разглежда насрочените в открито съдебно заседание дела на 
178 състав.

Със заповед № АС -  363 от 10.08.2021 г. на председателя на Софийски 
районен съд, на основание т.11.6. от приетото на проведено на 14.12.2017 г. 
Общо събрание на съдиите в Софийски районен съд, Изменение и 
допълнение № 1 на Правила за разпределение на дела в Софийски районен 
съд, приети на Общо събрание от 01.11.2016 г., на съдия Мария Долапчиева е 
възложено да се произнесе по дела с изтекъл срок по чл. 131 ГПК, 
разпределени на 123 състав, Второ гражданско отделение, съгласно 
приложения към заповедта списък -  Приложение № 1, неразделна част от 
заповедта. Впоследствие със заповед № АС -  373 от 18.08.2021 г. на 
председателя считано от 18.08.2021 г. на съдия Румяна Запрянова е 
възложено да се произнася по всички дела на текущ доклад -  заповедно 
производство, разпределени на 123 състав с изключение на заповедните 
производства без издадена заповед за изпълнение. Със заповед № АС -  386 
от 27.08.2021 г. на председателя на Софийски районен съд за периода от
30.08.2021 г. до 17.09.2021г. на съдия Иванка Болгурова е възложено да се 
произнася по всички дела на текущ доклад -  исково производство, 
разпределени на 123 състав с изключение на исковите дела с постъпил 
отговор на исковата молба или изтекъл срок за насрочване. Със заповед № 
АС -  415 от 14.09.2021 г. на председателя за периода от 15.09.2021 г. до
17.09.2021 г., включително, на съдия Иванка Болгурова е възложено да се 
произнася по всички дела на текущ доклад -  заповедно производство, 
разпределени на същия състав с изключение на заповедните производства без 
издадена заповед за изпълнение.

Поради продължителното отсъствие на съдия Мария Карагьозова - 
председател на 30 състав, Първо гражданско отделение при Софийски 
районен съд, поради ползването на отпуск поради временна 
неработоспособност, разрешен й от здравните органи, с цел обезпечаване 
дейността на председателствания от нея съдебен състав, бяха издадени 
няколко заповеди на основание взетото решение по т.11.6 от приетото на
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проведено на 14.12.2017 г. Общо събрание на съдиите в Софийски районен 
съд, Изменение и допълнение № 1 на Правила за разпределение на дела в 
Софийски районен съд, приети на Общо събрание от 01.11.2016 г. със 
заповед № АС -  368 от 16.08.2021 г. на председателя на Софийски районен 
съд, считано от 16.08.2021 г. на съдия Симона Углярова е възложено да 
замества титуляра на 30 състав при Първо гражданско отделение на 
Софийски районен съд, като разглежда всички дела, разпределени на състава, 
включително и насрочените в открито съдебно заседание до завръщането на 
съдия Мария Карагьозова. Впоследствие, със заповед № а С -  418 от
16.09.2021 г. на председателя на съда, считано от 20.09.2021 г. заместването 
на титуляра е възложено на съдия Десислава Иванова -  Тошева.

Предвид продължителното отсъствие на съдия Боряна Воденичарова - 
председател на 127 състав, Първо гражданско отделение по обективни 
причини поради отпуск за временна неработоспособност, разрешен й от 
здравните органи, с цел обезпечаване дейността на председателствания от 
нея съдебен състав, бяха издадени няколко заповеди на основание взетото 
решение по т.11.6 от приетото на проведено на 14.12.2017 г. Общо събрание 
на съдиите в Софийски районен съд, Изменение и допълнение № 1 на 
Правила за разпределение на дела в Софийски районен съд, приети на Общо 
събрание от 01.11.2016 г. Със заповед № а С -  387 от 27.08.2021 г. на 
председателя на съда считано от 30.08.2021 г. на съдия Адриана Атанасова е 
възложено да се произнесе по всички дела на текущ доклад -  исково 
производство, разпределени на 127 състав, с изключение на тези с постъпил 
отговор на исковата молба или изтекъл срок за насрочване, както и по всички 
дела на текущ доклад -  заповедно производство, разпределени на 127 състав 
с изключение на заповедните производства без издадена заповед за 
изпълнение. Впоследствие със заповед № АС -  406 от 10.09.2021 г. й е 
възложено да замества титуляра на 127 състав при Първо гражданско 
отделение на Софийски районен съд, като разглежда всички дела, 
разпределени на състава, включително и насрочените в открито съдебно 
заседание до завръщането на съдия Боряна Воденичарова. Със заповед № АС 
-  419 от 16.09.2021 г. на председателя на съда считано от 20.09.2021 г. на 
съдия Румяна Запрянова е възложено да замества титуляра на 127 състав при 
Първо гражданско отделение на Софийски районен съд, като разглежда 
всички дела, разпределени на състава, включително и насрочените в открито 
съдебно заседание до завръщането на съдия Боряна Воденичарова. Със 
заповед № АС -  437 от 24.09.2021 г. на председателя заместването на 
титуляра на 127 състав е възложено на встъпилия на същата дата в длъжност 
„съдия“ в Софийски районен съд въз основа на Решение на Съдийската 
колегия на Висшия съдебен съвет по т. 15 от протокол № 32 от заседание, 
проведено на 21.09.2021г., съдия Красен Вълев.

Със заповед № АС -  388 от 27.08.2021 г. на председателя на Софийски 
районен съд, на основание т.11.6. от приетото на проведено на 14.12.2017 г. 
Общо събрание на съдиите в Софийски районен съд, Изменение и 
допълнение № 1 на Правила за разпределение на дела в Софийски районен
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съд, приети на Общо събрание от 01.11.2016 г., считано от 30.08.2021 г. на 
съдия Иван Киримов е възложено да се произнесе по всички дела на текущ 
доклад -  исково производство, разпределени на 54 състав, без първоначално 
произнасяне, както и по всички дела на текущ доклад -  заповедно 
производство, разпределени на 54 състав, с изключение на заповедните 
производства без издадена заповед за изпълнение.

Предвид продължителното отсъствие на съдия Полина Хаджимаринска 
- председател на 44 състав, Първо гражданско отделение при Софийски 
районен съд по обективни причини поради отпуск за временна 
неработоспособност, разрешен й от здравните органи, с цел обезпечаване 
дейността на председателствания от нея съдебен състав, бяха издадени 
няколко заповеди на основание взетото решение по т.11.6 от приетото на 
проведено на 14.12.2017 г. Общо събрание на съдиите в Софийски районен 
съд, Изменение и допълнение № 1 на Правила за разпределение на дела в 
Софийски районен съд, приети на Общо събрание от 01.11.2016 г. Със 
заповед № АС -  449 от 01.10.2021 г. на председателя на Софийски районен 
съд считано от 01.10.2021 г. на съдия Яна Николова - Димитрова е възложено 
да замества титуляра на 44 състав при Първо гражданско отделение на 
Софийски районен съд, като разглежда всички дела, разпределени на състава, 
включително и насрочените в открито съдебно заседание до завръщането на 
съдия Полина Хаджимаринска. Със заповед № АС -  499 от 27.10.2021 г. на 
председателя на съда тези функции са възложени на командированата в 
Софийски районен съд със заповед № РД-14-5778 от 26.10.2021 г. на 
председателя на Софийски градски съд младши съдия Евелина Маринова.

Поради продължителното отсъствие на съдия Адриана Атанасова - 
председател на 89 състав, Трето гражданско отделение при Софийски 
районен съд, считано от 05.10.2021 г. на командированата със заповед № К- 
957 от 30.08.2021 г. на председателя на Апелативен съд -  София в Софийски 
районен съд от Районен съд -  Перник, съдия Яна Филипова, със заповед № 
АС -  455 от 05.10.2021 г. на председателя на Софийски районен съд е 
възложено да замества титуляра на 89 състав при Трето гражданско 
отделение на Софийски районен съд, като разглежда всички дела, 
разпределени на състава, включително и насрочените в открито съдебно 
заседание до завръщането на съдия Адриана Атанасова.

Бю р о  с ъ д и м о с т

В Бюро „Съдимост” при СРС през 2021 г. са издадени 91 001 броя 
свидетелства за съдимост (при 87 902 броя за 2020 г.) и 20 436 броя справки 
за съдимост (при 19 077 броя за 2020 г.). Въведени са 3 159 броя 
новопостъпили бюлетини за съдимост (при 2 580 бр. за 2020 г.).

Пр и з о в а в а н е  и  в р ъ ч в а н е  н а  с ъ д е б н и  к н и ж а

Към 31.12.2021 г. числеността на връчителите на съдебни книжа е 96 
бр., от които 3 бр.са в продължителен отпуск по болест; 8 бр. куриери, от
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които 2 бр. изпълняват служебните си задължения в сградата на Софийски 
районен съд, Наказателно отделение, 3 бр. изпълняват служебните си 
задължения в сградата на Софийски районен съд, Гражданско отделение и 3 
бр. разнасят съдебни книжа до външни адресати (съдилища, институции и 
др.). Дейността на службата се подпомага от седем съдебни деловодители, 
ситуирани и в двете сгради на съда.

През 2021 г. АС “Връчване на призовки и съдебни книжа“ при СРС е 
получила общо 587 319 бр. съобщения и призовки за връчване (при 549 996 
бр. за 2020 г.), разпределени както следва: 287 051 бр. по граждански дела 
(233 727 бр. за 2020 г.); 57 392 бр. по наказателни дела (при 43 560 бр. за 2020 
г.); 14 850 бр. по изпълнителни дела (при 12017 бр. за 2020 г.); 86 301 бр. по 
дела на други районни съдилища (при 62 937 бр. за 2020 г.); 212 526 бр. до 
институции, банки и други ведомства (при 195 620 бр. за 2020 г.), и спешни 
призовки и съобщения за връчване до 3 дни -  1 351 бр. (при 2 135 бр. за 2020
г )

Съ д и и  п о  в п и с в а н и я т а

Към 31.12.2021 г. числеността на съдиите по вписванията към 
Софийски районен съд е 28 щатни бройки, като дейността им се подпомага 
трима съдебни деловодители. Предвид обема на извършваната дейност, както
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и с оглед обезпечаване на реалното присъствие на по-голям брой съдии по 
вписвания във всеки един момент, по искане на председателя на Софийски 
районен съд със заповеди на министъра на правосъдието е увеличен броят на 
съдиите по вписвания при Софийски районен съд от 26 щатни бройки в 
началото на отчетния период на 28 щатни бройки в края на отчетния период. 
След успешно проведен конкурс, както и процедура за подбор и временно 
назначаване на основание чл.68, ал.1, т.3 КТ новоотпуснатите бройки са 
заети, а двама съдии по вписванията са назначени в служба по вписвания при 
Софийски районен съд на съществуващи такива длъжности до завръщане на 
отсъстващите съдии по вписвания.

И през 2021 г. има значително увеличаване на броя на подаваните 
молби и заявления в служба по вписвания на Софийски районен съд, което 
съществено завишава индивидуалната натовареност на съдиите по 
вписванията. В служба по вписванията при Софийски районен съд през 2021 
г. са разпределени значително по-голям брой актове за вписване, заличаване 
и отбелязване в сравнение с предходния отчетен период - 104 764 бр. акта 
(при 81 242 акта за 2020 г), като броят на вписаните актове през 2021 г. е 
102 418 (при 79 259 акта за 2020 г.), а по 2 346 акта са постановени 
мотивирани откази (при 1983 за 2020 г.). Увеличен е значително и броят на 
издадените по разпореждане на съдиите по вписвания преписи от вписани 
актове - 79 616 бр. (при 48 683 бр. за 2020 г.). Регистрирани по разпореждане 
на дежурни съдии по вписванията са 173 бр. нотариални завещания (при 169 
бр. за 2020 г.), обявени са 108 бр.саморъчни завещания (при 78 бр. за 2020 г.) 
и 4 саморъчни завещания са оттеглени (при 1 за 2020 г.), като регистрираните 
уведомления за саморъчни завещания през 2021 г. е 1 233 бр. Издадени са 1 
729 писмени справки и писма до държавни институции - министерства, 
съдилища, НАП, полиция и други държавни институции.

Издадени са много по-голям брой писмени справки по чл. 47 от 
Правилника за вписвания по искания за заинтересовани лица - 84 327 бр. 
(при 64 742 броя удостоверения за тежести за 2020г.).

В служба по вписвания при Софийски районен съд се съхраняват 
архивите на нотариус Александър Чакъров, вписан под № 310 в Регистъра на 
Нотариалната камара, приет на основание Заповед № А С-148 от 23.05.2018г. 
на председателя на Софийски районен съд и архива на нотариус Борис 
Янков, с рег. № 256 в НК - лишен от правоспособност.

По искане на председателя на Съвета на нотариусите на нотариалната 
камара със заповед на председателя на Софийски районен съд № АС- 
184/22.04.2021 година е разпоредено приемането под опис на архива на 
нотариус Василка Ацева на съдия по вписванията при Софийски районен 
съд. Към настоящия момент архивът на нотариус Ацева е предаден за 
съхранение в сградата на Агенция по вписванията на ул.“Елисавета Багряна“ 
№ 20, ет.2, в помещението, предназначено за служебен архив.

Във връзка със същите постоянно постъпват искания за справки и 
преписи на документи, което налага съответното вземане на отношение от
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съдия по вписванията. Съдиите по вписвания при Софийски районен съд са 
извършили 88 справки по двата архива и са върнали отговори по тях.

Съгласно Заповед № АС 548 от 19.11.2021 г. на председателя на 
Софийски районен съд и на основание чл.23, ал.2 и ал.5 от Наредба № 32 за 
служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, във връзка с 
постъпило искане от Председателя на Съвета на нотариусите на 
нотариалната камара Красимир Анадолиев за предаване на архив на 
нотариус на съдия по вписванията, е разпоредено да бъде приет за 
съхранение в служба по вписванията при Софийски районен съд и служебния 
архив на нотариус Анета Цветкова Томова, вписан под № 261 в Регистъра на 
Нотариалната камара.

Съдиите по вписванията активно участват в работни групи към 
Министерство на правосъдието за надграждане на имотния регистър и 
въвеждане на електронни услуги за имотния регистър, търговския регистър и 
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Към 31.12.2021 г. е запазена числеността на държавните съдебни 
изпълнители към Софийски районен съд, която е 21 щатни бройки, като един 
съдебен изпълнител е в продължителен неплатен отпуск, на чието място е 
назначен титуляр по заместване, а един съдебен изпълнител е в 
продължителен болничен.

Броят на новообразуваните изпълнителни дела за 2021 г. е 2 923 за 
сумата от 13 102 511 лева. В сравнение с миналогодишния отчетен период 
новообразуваните дела са с 304 повече (при 2 619 бр. за 2020 г. за сумата от 
10 557 711 лева).

Считано от 01.07.2019 г., на държавните съдебни изпълнители са 
възложени за събиране вземанията, присъдени в полза на бюджета на 
съдебната власт, за които има издаден изпълнителен лист от Софийски 
районен съд по гражданско или административно дело срещу длъжници с 
постоянен и/или настоящ адрес или седалище в гр. София.

Броят на постъпилите през 2021 г. дела по възлагане от Софийски 
районен съд е 1 312 бр. ( при 1 176 бр. за 2020 г.) за сума в размер на 
1 645 597,00 лева ( при 1 228 713,93 лева за 2020 г.) Размерът на събраната в 
полза на Софийски районен съд през 2021 г. сума е 146 846 лева (при 
179 869,11 лева за 2020 г.)

През отчетния период държавните съдебни изпълнители са прекратили 
общо 2 262 дела (при 2 134 бр. за 2020 г.). От тях свършени чрез реализиране 
на вземането или извършване на действието са 1 426 бр. (при 1 324 бр. за 
2020 г.) Прекратените по други причини дела (перемция, обезсилване на 
изпълнителен лист, изпратени на друг съдебен изпълнител и др.) са 836 бр. за 
сумата от 3 948 669 лева (при 810 бр. за 2020 г. за сумата от 4 083 700 лева за 
2020 г.).
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Останалите несвършени в служба „ДСИ“ дела са 12 392 бр. за сумата от 
467 001 657 лева (при 11 731 бр. за сумата от 459 348 905 лева за 2020 г.).

Размерът на събраната в полза на взискатели през 2021 г. сума е
1 919 167,00 лева(при 1 956 617 лева за 2020 г.). От тях 442 593 лева е сумата, 
събрана в полза на органите на съдебната власт по делата, образувани на 
основание чл. 264 ал.2 изр. второ ЗСВ (при 399 806 лева за 2020 г.).

Общият размер на събраните през годината държавни такси е 
142 731,65 лева с вкл. ДДС (при 168 685,54 лева за 2020 г.).

През годината са постъпили 65 жалби срещу действията на държавните 
съдебни изпълнители (при 30 бр. за 2020 г.), като само 10 от тях са уважени 
от Софийски градски съд.

Осъществените през годината изпълнителни действия (въводи, 
продажби, предаване на дете, описи, възбрани, запори и др.) са 3 332 бр. ( при
2 321 бр. за 2020 г.).

През изминалата година са издадени 957 бр. удостоверения за 
наличие/липса на изпълнителни дела (при 1 220 бр. за 2020 г.). В общия 
регистър на ДСИ през 2021 г. са входирани 33 875 броя книжа (при 27 932 бр. 
за 2020 г.), а броят на изготвените изходящи такива е 65 137 (при 51 308 бр. 
за 2020 г.). До ръководителя на ДСИ са депозирани за произнасяне 191 бр. 
писма и жалби (при 205 бр. за 2020 г.).

Дейността на касова служба през 2021 г. обхваща: извършване на 10 
410 броя преводи (при 10 054 бр. за 2020 г.), изготвяне на 12 броя папки 17 -  
постъпили квитанции, изготвяне на 39 броя папки 17а -  потвърдени преводи, 
изготвяне на 6 324 броя осчетоводени приходни документи (при 5 640 бр. за 
2020 г.).

От постъпилите с нередовни реквизити платежни документи, както и 
такива за издаване на удостоверения за наличие/липса на изпълнителни дела, 
уточнени и преведени по бюджетната сметка на Софийски районен съд са 80 
платежни документа на стойност 20 087,46 лева.

Салдото по сметка на ДСИ към 31.12.2021 г. е в размер на 2 314 653,17 
лева. Приходна част -  2 411 818,45 лева, разходна част -  3 026 826,94 лева.

В изпълнение на дадените препоръки по Доклад за извършен одитен 
ангажимент за даване на увереност ОАУ -  2003 в Софийски районен съд на 
основание Заповед № ВСС 1692/11.02.2020 г., са изготвени Вътрешни 
правила за набирателната сметка на държавните съдебни изпълнители при 
Софийски районен съд и Вътрешни правила за организацията на работа в 
служба „Държавен съдебен изпълнител“ при Софийски районен съд.

Съгласно Заповед № АС -  550 от 24.11.2021 г. на председателя на 
Софийски районен съд е извършен преглед за конфискация на суми по 
изпълнителни дела на служба „ДСИ“ при Софийски районен съд, налични по 
сметката на ДСИ, както и на средствата, които не могат да се отнесат към 
образувани изпълнителни дела в служба „ДСИ“ при Софийски районен съд, 
постъпили преди повече от 5 години в набирателната сметка на ДСИ. 
Проверката обхвана прегледа на огромен брой платежни документи,
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постъпили в периода от 1989 г. до 2016 г. вкл. Общата сума по всички 
прегледани и описани платежни документи е в размер на 716 220.66 лева.

През м. август 2021 г. служба „Държавен съдебен изпълнител“ се 
присъедини към Системата за сигурно електронно връчване на органи по чл. 
1 ал. 1 от Закона за електронно управление.

И през отчетната година държавните съдебни изпълнители са взели 
участие в работни групи и обучителни програми за повишаване на 
професионалната им квалификация.

ДЕЙНОСТ НА ЦЕНТЪРА ЗА СПОГОДБИ И МЕДИАЦИЯ
Софийски районен съд активно подпомага дейността на създадения 

„Център за спогодби и медиация към СРС и СГС“, чрез популяризиране на 
медиацията, както и логистичното й осигуряване. Това е продължаващ 
процес, като през предстоящата година отново ще бъдат полагани усилия в 
насока популяризиране на тази дейност.

Статистическите данни за отчетния период сочат, че броят на 
препратените дела към медиация през 2021 г. се е запазил почти същият в 
сравнение с предходния отчетен период. Общият брой на препратените към 
„Център за спогодби и медиация към СРС и СГС“ дела е 97 бр. / при 96 бр. за 
2020 г./, включително 6 бр. останали неприключени от 2020 г., с което 
общият брой за разглеждане дела, препратени на медиационна процедура е 
103 бр. В рамките на общия брой 29 бр. са препратени от съдии в Софийски 
районен съд (при 37 бр. за 2020 г.), от които 2 бр. са препратени от съдии от 
накзателното отделение на Софийски районен съд и 15 бр. -  препратени от 
съдии в Софийски градски съд (при 14 за 2020 г.), 59 бр. са проведени по 
избор на страните (при 56 за 2020 г.), от които 16 бр. -  по избор на ищеца 
(при 15 за 2020 г.), 1 бр. от ДСИ и 1 бр. от Софийски градски съд, 40 бр. -  по 
избор на ответника, от които 36 бр. по дела на Софийски районен съд и 4 бр. 
по дела на Софийски градски съд (при 41 бр. за 2020 г.).

По 38 бр. от общо инициираните процедури по медиация не са 
проведени медиации поради отказ на една от страните (при 48 бр. от за 2020 
г. ).

Общият брой на проведените медиационни срещи е 65 (при 111 за 2020
г.).
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В резултат на проведените медиации са постигнати 9 спогодби (18 
спогодби за 2020г.), по 17 от случаите е прекратена процедурата (при 15 за 
2020 г.), по 9 медиацията не е приключила, а по 7 бр. дела тече процес по 
организиране на процедура по медиация.

През 2021 г. броят медиации според предмета на спора е следният: 
делба -  6 (при 8 за 2020 г.); вещен иск -  2 (при 1 за 2020 г.); етажна 
собственост -2  (при 2 за 2020 г.); облигационен -  22 (при 18 за 2020 г.); 
развод -  16 (при 10 за 2020 г.); режим лични отношения -5  (при 5 за 2020 г.); 
родителски права -  21 (при 21 за 2020 г.).

Предмет на спора Брой %
делба 6 5,83%
етажна собственост 2 1,94%
ЗЗДН 13 12,62%
издръжка 3 2,91%
облигационно 22 21,36%
развод 16 15,53%
режим лични 

контакти 5 4,85%
вещен иск 2 1,94%
родителски права 21 20,39%
НЧХД 4 3,88%
ЗЗД 3 2,91%
заместващо съгласие 1 0,97%
иск за 

недействителност 1 0,97%
заповедно

производство 1 0,97%
имуществени

отношения 1 0,97%
установителен иск 1 0,97%
изпълнително дело 1 0,97%
Общо 103 100,00%
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Предвид дългогодишния опит в медиационни процедури, Центърът за 
спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд се 
утвърждава като водещ при искания за оценка, експертно мнение и 
сътрудничество за утвърждаването на медиацията, разширяване на 
приложното й поле и популяризирането й като способ за алтернативно 
решаване на спорове.

С цел популяризирането на медиацията сред адвокатите като страни в 
съдебните производства продължават дейностите по запознаване на 
адвокатите с възможностите на медиацията за алтернативно решаване на 
споровете. В тази насока на 12.02.2021 г. заместник - председателят на 
„Център за спогодби и медиация към СРС и СГС“, която е медиатор и 
адвокат - Десислава Монева, е взела участие в онлайн обучение на адвокати 
от Софийската адвокатска колегия. А на 24.02.2021 г. председателят на 
„Център за спогодби и медиация към СРС и СГС“ е взел участие в среща с 
представители на столичната адвокатска колегия относно въвеждането на 
задължителна медиация.

На 26.04. 2021 г. медиатори от ^,Център за спогодби и медиация към 
СРС и СГС“ са взели активно участие в експертна оценка по покана на 
Фондация „Право и Интернет“ по проект “Правно сътрудничество и семейна 
медиация за подобряване на положението на деца в случаите на 
международни отвличания” (iCare), осъществяван с подкрепата на програма 
„Правосъдие“ на Европейската комисия в рамките на договор №101007436.

Продължава да се развива и дейността на центъра по популяризиране 
на медиацията сред студентите и учениците.

На 12.06.2021 г. ^,Център за спогодби и медиация към СРС и СГС“ 
съвместно с Нов български университет проведе междуучилищно състезание 
по симулация на медиационна процедура, в сградата на Нов български 
университет с участие на медиатори от ЦСМ: Петя Неделева, Мариана 
Николова, Ева Грекова, Десислава Монева и Светослав Стефанов и 18 
ученика от 8 до 12 клас от следните столични гимназии: СМГ „Паисий 
Хилендарски“ (11 клас), СПГ „Княгиня Евдокия“ (8 и 9 клас), 18 СУ „Уилям 
Гластон“ (11 и 12 клас), 157 гимназия „Сесар Вайехо“ (12 клас), спортно 
училище ,̂Ген. Владимир Стойков“ (12 клас), ПГ по телекомуникации (12 
клас), 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ (11 клас), 9 ФЕГ „Алфонс дьо 
Ламартин“ (12 клас), ученици от Американски колеж (12 клас). Победителите 
в състезанието бяха наградени от проф. Екатерина Михайлова -  ръководител 
департамент „Право“ в Нов български университет и доц. Катерина Йочева.

На 16.09.2021 г. медиатори от „Център за спогодби и медиация към 
СРС и СГС“ участваха в кръгла маса, организирана от Сдружение ЦМД 
София, за обсъждане на конкретни предложения за законодателни промени в 
областта на медиацията.

На 28.10.2021 г. медиатори от „Център за спогодби и медиация към 
СРС и СГС“ взеха участие в Обучение за обучители от фондация „Билитис“,
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на тема „Защита правата на жертвите на анти-ЛГБТИ престъпления от 
омраза: иновативни методи чрез възстановително правосъдие“.

На 04.11.2021 г медиатори от „Център за спогодби и медиация към 
СРС и СГС“ са участвали в онлайн събитие, организирано от английската 
секция на сдружението GEMME, на тема: „Изкуственият интелект и 
извънсъдебното решаване на спорове“

От 08.11. до 13.11.2021 г. се проведоха ежегодните „Дни на 
медиацията“, когато съдии от Софийски градски съд и членове на центъра 
проведоха онлайн информационни срещи със студенти от Нов български 
университет, в които се включиха и преподаватели, които са и медиатори в 
ЦСМ.

На 09.11.2021 г. от 13:30 ч. се проведе среща на съдии от Софийски 
районен съд и Софийски градски съд със съдия Камила Раума-Сеем (Camilla 
Rauma-Sehm), съдия в Окръжния съд в гр. Хелзинки и медиатор.

На 09.11.2021 г. от 17:30 ч. се проведе онлайн среща на медиатори от 
ЦСМ със съдия Камила Раума-Сеем (Camilla Rauma-Sehm), съдия в 
Окръжния съд в гр. Хелзинки и медиатор.

Активно продължава и процеса на обучаване на медиаторите към 
„Център за спогодби и медиация към СРС и СГС“ посредством участието им 
в различни форуми и срещи.

На 19.11. 2021 г. медиатори от центъра участваха в публично онлайн 
събитие „Насърчаване развитието на практики на възстановителното 
правосъдие в наказателното производство" организирано от Сдружение Пи 
Еф България - Общност за помирително правосъдие.

На 30.11. 2021 г. пък медиатори от центъра взеха активно участие в 
Уебинар на тема „Как да разрешаваме спорове за интелектуална собственост 
и иновации с помощта на медиацията и арбитража на СОИС“, организиран от 
Международната федерация на асоциациите на изобретателите (IFIA) и 
Центърът за арбитраж и медиация на СОИС.

На 07.12. 2021 г. медиатори от ^,Център за спогодби и медиация към 
СРС и СГС“ участваха в Уебинар на тема „Медиация и арбитраж при 
спорове, касаещи интелектуалната собственост и технологии“, организиран 
от Патентното ведомство на Република България в сътрудничество с Центъра 
за арбитраж и медиация на Световната организация за интелектуална 
собственост и със съдействието на ЦСМ при Софийски районен съд и 
Софийски градски съд.

ЮРИДИЧЕСКИ СТАЖОВЕ
През периода 08.01.2021 г. -  22.12.2021 г. за осъществяване на 

периодичен двуседмичен юридически стаж в Софийски районен съд, са 
разпределени 488 стажанта както следва: през месец януари 2021 г. -  27 
стажанта; месец март 2021 г. -  181 стажанта; месец април 2021 г. -  73 
стажанта; месец май 2021 г. -  20 стажанта; месец юни 2021 г. -  33 стажанта; 
месец юли 2021 г. -  59 стажанта; месец август 2021 г. -  46 стажанта; месец
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септември 2021 г. -  3 стажанта; месец октомври 2021 г. -  6 стажанта; месец 
ноември 2021 г. -  18 стажанта; месец декември 2021 г. -  22 стажанта.

През периода 02.01.2021 г. -  06.12.2021 г. за осъществяване на 
професионален юридически стаж в Софийски районен съд са разпределени 
69 стажанта както следва: в гражданските отделения на съда -  45 стажанта; в 
наказателно отделение -  24 стажанта.

През периода 11.02.2021 г. -  03.11.2021 г. за провеждане на 14-дневна 
задължителна учебна практика са разпределени 200 студента - специалност 
„Право“ от СУ, УНСС, ВСУ, ВТУ, ЮЗУ и НБУ.

През месец септември стартира програма Фулбрайт, сезон 2021-2022 г. 
Подадени бяха 91 кандидатури, завършили трети курс студенти - 
специалност „Право“, и млади юристи, придобили вече правоспособност. 
Интервютата се проведоха онлайн чрез писмени тестове. Ръководител на 
Програма Фулбрайт към Софийски районен съд е съдия Константин Кунчев. 
Комисията, която провеждаше интервютата, се състоеше от съдии от 
Софийски районен съд от гражданско и наказателно отделение: съдия 
Константин Кунчев и съдия Радослава Качерилска. През месец ноември 2021 
г. 56 стажанта бяха разпределени да работят с 55 съдии от Софийски районен 
съд, Софийски градски съд, Районен съд -  Сливница, Върховен касационен 
съд и Административен съд -  София -  град.

ДРУГИ
Въпреки усложнената обстановка, през годината бяха проведени 

множество изслушвания за назначаване на съдебни служители на 
междувременно освободените щатни бройки до заемането им с конкурс за 
обезпечаване нормалното функциониране на администрацията на Софийски 
районен съд. Бяха проведени и конкурси за заемане на длъжности „съдебен 
статистик“, „съдебен деловодител“ в АС „Съдебно деловодство, Наказателно 
отделение“, „съдебен деловодител“ „Регистратура“ и „системен 
администратор“. По предложение на съдебния администратор са повишени в 
рангове съдебни служители от общата и специализираната администрация на 
съдебния орган със заповеди № АС-68 от 18.02.2021г. и № АС-69 от 
18.02.2021г. С цел оптимизация на дейността със заповед № АС-572 от 
09.12.2021г. на председателя на Софийски районен съд са преструктурирани 
отдели и звена в общата администрация на съдебния орган и са 
трансформирани щатни бройки за различни длъжности.

В изпълнение на изискванията на Закона за класифицираната 
информация и правилника за приложението му със Заповед № АС-33 от
26.05.2021 г. е създаден електронен регистър в Регистратура за 
класифицирана информация за всички дела и материали, съдържащи 
класифицирана информация, изготвен на специализиран компютър 
TEMPEST. Със заповед № АС-576 от 13.12.2021г. е изменена заповед № АС- 
327 от 12.11.2018г. на председателя на Софийски районен съд, като са 
определени контролни пунктове в сградите на гражданските и наказателно 
отделения на Софийски районен съд за съхранение на национална
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класифицирана информация с ниво на защита „строго секретно“ и 
„секретно“. Регламентирани са и правила за достъп и контрол на дейността.

Със заповед № АС-571от 07.12.2021г. са утвърдени правила за мерки и 
средства за защита на личните данни, обработвани в Софийски районен съд .

Със заповед № АС-40 от 01.02.2021 г. бе утвърден план за действие по 
доклад за извършен одитен ангажимент, който към края на отчетния период е 
изпълнен.

Успешно бяха проведени и приключени и седем процедури по Закона 
за обществените поръчки, както следва:

№ Предмет на поръчката Прогнозна 
стойност 
(в лв. без 

ДДС)

Ред за 
възлагане/ 
процедура

Сключен
договор

(дата)

Стойност на 
договора 
(в лв. без 

ДДС)

Срок за 
изпълнение 
на договора

Извършване на
универсални и
неуниверсални пощенски 
услуги за нуждите на 
Софийски районен съд

199 000 лв. публично
състезание

22.03.2021 до 199 000 лв. 24 месеца

Техническо обслужване 
на многофункционални 
устройства за
копиране,сканиране и 
принтиране
KONICAMINOLTA в 
сградите на Софийски 
районен съд в гр. София, 
бул. „Ген.М.Д. Скобелев“ 
№ 23 и бул. „Цар Борис 
III” № 54

136 080 лв. публично
състезание

14.04.2021 до 91 275 лв. 12 месеца, 
считано от 

29.04.2021 г.

Изработка на акцидентни 
материали за нуждите на 
Софийски районен съд

510 000 лв. открита
процедура

21.05.2021 до 510 000 лв. 24 месеца

„Абонаментно 
извънгаранционно 
обслужване на
отоплителни,
вентилационни и
климатични системи в 
сградите на Софийски 
районен съд“ по две 
об особени позиции

96 000 лв. публично
състезание

Обособена позиция № 1: 
„Обслужване и
профилактика на ОВК 
системи в сграда на СРС 
на бул. „Ген. М. Д. 
Скобелев“ № 23“

47 000 лв. 16.07.2021 до 35 980 лв. 24 месеца

Обособена позиция № 2: 
„Обслужване и
профилактика на ОВК 
системи в сграда на СРС 
на бул. „Цар Борис III“ № 
54“

49 000 лв. 16.07.2021 до 38 523 лв. 24 месеца
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Издаване, зареждане и 
предоставяне на
шестмесечни 
неперсонализирани 
абонаментни карти за 
всички линии на Столичен 
градски транспорт за
служители на СРС

194 510 лв. договаряне без 
предварително 

обявление

01.06.2021 194 510 лв. 36 месеца

Доставка на скенери за 
документи и книги за 
нуждите на Софийски 
районен съд

37 600 лв. събиране на 
оферти с обява

28.07.2021 36 010 лв. до изтичане 
на срока за 

гаранционно 
обслужване 
на всички 

доставени по 
договора 

стоки
Техническо обслужване 
на многофункционални 
устройства за
копиране,сканиране и 
принтиране
KONICAMINOLTA в 
сградите на Софийски 
районен съд в гр. София, 
бул. „Ген.М.Д. Скобелев“ 
№ 23 и бул. „Цар Борис 
III” № 54

133 450 лв. публично
състезание

Забележка 1: В справката не се съдържат данни за обществени поръчки, възложени при директно възлагане съобразно чл. 20, ал.4 ЗОП. 
Забележка 2: Към 26.01.2022 г., процедурата по възлагане на ОП 01152-2021-0007 не е приключила.

Открити са и процедури за отдаване под наем на части от недвижим 
имот -публична държавна собственост, чрез търг с тайно наддаване, за 
площи в сградите на Софийски районен съд, съответно със заповеди №АС- 
20/13.01.2021г., №АС-86/26.02.2021г., №АС-118/15.03.2021г., №АС-
176/19.04.2021г., №АС-218/11.05.2021г., №АС-293/24.06.2021г., №АС-
379/24.08.2021г., №АС-446/30.09.2021г., №АС-551/25.11.2021г., №АС-
554/25.11.2021г. и №АС-555/25.11.2021г.

През отчетния период с разпореждане на съдебния администратор е 
организирано вътрешно обучение на съдебните секретари към АС „Съдебни 
секретари, Наказателно отделение“.

На 23.11.2021 г. и 29.11.2021г. в дистанционна форма, посредством 
онлайн платформа на Национален институт на правосъдието e проведено 
обучение за съдиите от наказателно отделение на Софийски районен съд на 
тема „Измененията в ЗАНН“ с лектори съдия Николай Ангелов и доцент 
Ралица Илкова. Обучението, в което са участвали около 55 съдии, е 
организирано съвместно с Националния институт на правосъдието по 
Оперативна програма „Качествено професионално обучение за повишаване 
ефективността на правосъдието“.

В сътрудничество с ръководството на Национален институт на 
правосъдието и привлечените постоянни преподаватели по гражданско и 
наказателното право в Софийски районен съд са проведени практически 
стажове на кандидатите за младши съдии.
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И през 2021г. съдии от Софийски районен съд взеха активно участие в 
работни групи, сформирани към Висш съдебен съвет и Министерство на 
правосъдието, чиято дейност е била съсредоточена върху въвеждането на 
електронното правосъдие, както и работни групи, чиято дейност е била 
насочена към формулиране на предложения за актуализиране коефициентите 
на натовареност на съдиите, създаването детайлизиран каталог от индекси, 
поставяни след проведен инстанционен контрол върху съдебните актове.

АКЦЕНТ 

ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО 
В СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

И през настоящата година изключително задоволство предизвиква 
фактът, че в Софийски районен съд са приключени повече на брой дела, 
отколкото са постъпили. Така вече е оформена устойчива тенденция в 
дейността на съда, която е във възходяща посока, което пък от своя страна 
обосновава извод за трайно повишена ефективност на правораздаването, 
осъществявано от най-големия и най-натоварения съд в страната.

Зад съществуването на тази тенденция стоят огромните усилия на 
съдиите и служителите от Софийски районен съд. Големият брой дела, които 
постъпват, съчетан със значителната тежест на голяма част от 
производствата, които характеристики са обусловени от особеностите на 
съдебния район -  включващ около 2000000 души население и огромна 
концентрация на търговска дейност, съответно изискват и огромен обем 
усилия, за да бъдат разгледани и решени всички тези дела. Въпреки всичко са 
постигнати тези забележителни резултати, които говорят сами по себе си.

Освен простите числови измерители на тази тенденция, следва да се 
отбележи, че всъщност ключовото й значение се състои в ползата й за 
обществото. Дългогодишните проблеми, свързани със забавеното
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правораздаване, в значителен период от време се отразяваха негативно на 
имиджа на институцията, а с оглед на обема на дейността й и като цяло на 
имиджа на съдебната система. Ускоряването на разглеждането на делата и 
намаляването на броя дела, които остават неприключени всяка година, 
съответно трайното подобряване на ефективността на правораздаването, 
несъмнено отговаря на обществените очаквания и потребности и именно това 
е начинът, чрез който да се повиши удовлетвореността на гражданите от 
дейността на съда, а от там и да се издигне доверието към него.

X. Заключение

В заключение може да се каже, че независимо от предизвикателствата, 
ограниченията и извънредните мерки, породени от кризата с COVID-19 през 
2021 година, дейността на Софийски градски съд заслужава положителна 
оценка при изключителната натовареност на работещите както съдии, така и 
съдебни служители.

Благодаря на всички колеги и съдеби[ц=ед^^ители за положения труд 
през изминалата година. й '

А Л Ж С №  Ш Ш 0 Н О В  
ПРЕ^
НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
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