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          Основание на проверката –  чл.54 от Закона за съдебната власт, 

Решение по протокол № 20 от заседание на Комисията по 

дисциплинарните производства при Висшия съдебен съвет, проведено 

на 28.05.2013г., и заповед № Ж-02-15/01.10.2013г. на главния 

инспектор на  Инспектората към Висшия съдебен съвет 

 

Предмет на проверката:  

 

 „Организация на работата на съдебните състави в 

Софийски районен съд за спазване на началния час за 

провеждане на насрочени открити съдебни заседания за 

първото полугодие на 2013 г.”  

 

Проверката  е извършена от екип в състав: инспектор Албена 

Кузманова и експерти Иван Тенчев, Соня Стайкова и Петя 

Михайлова. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на 

приетата от Инспектората към ВСС обща методология за извършване 

на  проверки. 

  Подготвителният етап на проверката включва: изискване и 

проучване на предоставените от СРС справки, съдържащи информация, 

свързана с предмета на проверката.  

 

I.КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

В изпълнение на заповедта на главния инспектор на ИВСС, бе 

извършена проверка на следните състави в Софийски районен съд: 

 

 Трето гражданско отделение – 113, 117 и 125; 

 Наказателно отделение – 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23.  

 

 

ТРЕТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

 
 

             113 - ти състав с председател на състава съдия Мая 

Михайлова 

            

          На случаен принцип бяха проверени следните дела:  
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           117 - ти състав с председател на състава съдия Николай 

Маджаров 

 

          На случаен принцип бяха проверени следните дела:  

 

 

 

 Номер на 

 гр. дело 

 

 Насрочено за 
 /дата/  

 Час за о.с.з. 

 по график 

 О.с.з. 

 започнало в  
 / по протокол/ 

 23606/2012 г.  17.01.2013 г.  11:00 ч.  11:08 ч. 

 12066/2012 г.   07.03.2013 г.  9:30 ч.  9:26 ч. 

 16198/2012 г.  27.03.2013 г.  13:30 ч.  13:42 ч. 

 12722/2012 г. 17.04.2013 г.  първо от 13:30 ч.  13:32 ч. 

 19450/2012 г. 17.04.2013 г.  второ от 13:30 ч.  13:44 ч. 

 15171/2012 г. 09.05.2013 г.   10:00 ч.  10:28 ч. 

 1167/2013 г.  06.06.2013 г.  11:00 ч.  11:00 ч. 

 Номер на 

 гр. дело 

 

 Насрочено за 
 /дата/  

 Час за о.с.з. 

 по график 

 О.с.з. 

 започнало в  
 / по протокол/ 

 25258/2012 г.  07.02.2013 г.  10:00 ч.  10:06 ч. 

 25415/2012 г.   07.02.2013 г.  10:00 ч.  10:00 ч. 

 635/2012 г.  14.02.2013 г.  13:30 ч.  13.30 ч. 

 22120/2012 г.  07.03.2013 г.  10:00 ч.  10:00 ч. 

 1865/2013 г.  07.03.2013 г.  13:30 ч.  13:55 ч. 

 3245/2013 г.  16.05.2013 г.  09:30 ч.  09:40 ч. 

 2493/2013 г.  16.05.2013 г.  13:30 ч.  13:53 ч. 

 4615/2013 г.  27.06.2013 г.  първо от 15:30 ч.  15:38 ч. 

 4260/2013 г.  27.06.2013 г.  второ от 15:30 ч.  15.46 ч. 
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           125 - ти състав с председател на състава съдия Мая 

Михайлова 

 

          На случаен принцип бяха проверени следните дела:  

 

 

 

     

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ  

 

 

15 - ти състав с председател на състава съдия Веселина 

Ставрева 

 

На случаен принцип бяха проверени следните дела:  

 

 

 

 

 

 Номер на 

 гр. дело 

 

 Насрочено за 
 /дата/  

 Час за о.с.з. 

 по график 

 О.с.з. 

 започнало в  
 / по протокол/ 

 19357/2012 г.  21.02.2013 г. 

 

 09:30 ч. 

 

 09:58 ч. 

 15144/2012 г.  06.03.2013 г. 

 

 15:30 ч. 
 

 16:14 ч. 

 

 15136/2012 г.  06.03.2013 г. 

 

 16:00 ч. 

 

 16: 27 ч. 

 13736/2012 г.  03.04.2013 г.  14:00 ч.  14:06 ч. 

 13721/2012 г.  03.04.2013 г.  14:30 ч.  14:35 ч. 

 14506/2012 г.  17.04.2013 г. 

 

 16:00 ч. 
 

 16:20 ч. 

 15636/2012 г.  17.04.2013 г. 

 

 15.00 ч. 

 

 15.02 ч. 

19358/2012 г.  29.05.2013 г.  13:30 ч.  13:14 ч. 
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16-ти състав с председател на състава съдия Даниела Тошева 
             
   На случаен принцип бяха проверени следните дела:  

 

          

 Вид и номер 

 на дело 

 

 Насрочено за 
 /дата/  

 Час за о.с.з. 

 по график 

 О.с.з. 

 започнало в  
 / по протокол/ 

НАХД № 15749/2012г.  04.12.2013 г. 

 

 11:00 ч. 

 

 11:05 ч. 

НОХД № 3655/2013 г.   05.06.2013 г. 

 

 13:30 ч. 

 

 13:40 ч. 

НОХД № 16821/2012г.  29.01.2013 г.  09:30 ч.  09.30 ч. 

НОХД № 19502/2012г.  24.01.2013 г. 

 

 13:30 ч. 

 

 13:32 ч. 

НОХД № 21334/2011г.  13.03.2012 г. 

 

 11:30 ч.  12:15 ч. 

 

НОХД № 17683/2012г.  29.01.2013 г. 

 

 10:30 ч.  10:30 ч. 

НОХД № 6470/2012 г.  18.06.2012 г.  16:30 ч.  16:35 ч. 

НОХД № 7826/2009 г.  19.10.2011 г. 16:00 ч. 16:08 ч. 

 Вид и номер 

 на дело 

 Насрочено за 
 /дата/  

 Час за о.с.з. 

 по график 

 О.с.з. 

 започнало в  
 / по протокол/ 

НОХД № 6533/2012 г.  06.03.2013 г. 

 

 9:30 ч. 

 

 9:30 ч. 

НОХД № 9982/2012 г.   11.03.2013 г.  9:30 ч. 

 

 9:30 ч. 

НОХД № 19149/2011г.  27.03.2013 г.  9:30 ч. 

 

 9:30 ч. 

НОХД № 429/2011 г. 27.03.2013 г. 10:30 ч. 13:00 ч. 

НОХД № 11404/2011г. 27.03.2013 г. 11:30 ч. 15:30 ч. 

НОХД № 21070/2012г.  27.03.2013 г. 13:30 ч. 16:33 ч. 
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Забележка: В с.з. на 27.03.2013 г. НОХД № 19149/2011 г. и 

НОХД № 429/2011 г. са разгледани от съдия-докладчик Даниела 

Тошева, а НОХД № 11404/2011 г. и НОХД № 21070/2012 г. - от съдия-

докладчик Пенка Велинова. НОХД № 429/2011 г. е приключило в 15:25 

ч., поради което следващите дела са започнали със закъснение от 

няколко часа: НОХД № 11404/2011 г. е започнало в 15:30 ч. вместо в 

11:30 ч., а НОХД № 21070/2012 г. е започнало в 16:33 ч. вместо в 

13:30 ч.  

 

 

17-ти състав  с председател на състава съдия Снежана 

Чалъкова 

  

На случаен принцип бяха проверени следните дела:  

 

 

 

 

18 - ти състав с председател на състава съдия Ангел Павлов 

 

На случаен принцип бяха проверени следните дела:  

 

 Вид и номер 

 на дело 

 

 Насрочено за 
 /дата/  

 Час за о.с.з. 

 по график 

 О.с.з. 

 започнало в  
 / по протокол/ 

НОХД № 761/2012 г.  08.02.2013 г. 

 

 13:00 ч. 

 

 13:00 ч. 

НОХД № 16526/2011г.   06.03.2013 г.  9:00 ч. 

 

 9:10 ч. 

НОХД № 7791/2004 г.  06.03.2013 г.  13:30 ч. 

 

 13:30 ч. 

НОХД № 11328/2013г.  10.05.2013 г.  15:00 ч.  15:55 ч. 

НОХД № 5013/2012 г.  22.05.2013 г.  9:30 ч.  9:30 ч. 

НОХД № 14546/2012г.  22.05.2013 г.  10:00 ч. 10:00 ч. 

НОХД № 12560/2012г.  28.06.2013 г.  9:30 ч.  9:30 ч. 

НОХД № 12903/2012г.  28.06.2013 г.  10:00 ч.  10:00 ч. 
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19 - ти състав с председател на състава съдия Силвия 

Георгиева 

 

На случаен принцип бяха проверени следните дела:  

 

 

 

 Вид и номер 

 на дело 

 

 Насрочено за 
 /дата/  

 Час за о.с.з. 

 по график 

 О.с.з. 

 започнало в  
 / по протокол/ 

НОХД № 19901/2012г.  25.04.2013 г. 

 

 13:00 ч. 

 

 13:00 ч. 

НОХД № 19891/2012г.   25.04.2013 г. 

 

 10:30 ч. 

 

 10:52 ч. 

НОХД № 14339/2011г.  25.04.2013 г. 

 

 09:00 ч. 

 

 09:00 ч. 

НОХД № 11816/2013г.  10.05.2013 г. 

 

 13:30 ч.  13:38 ч. 

 

НОХД № 17040/2012г.  17.06.2013 г.  09:00 ч.  09:04 ч. 

 Вид и номер 

 на дело 

 

 Насрочено за 
 /дата/  

 Час за о.с.з. 

 по график 

 О.с.з. 

 започнало в  
 / по протокол/ 

НАХД № 302/2012 г.  19.03.2013 г. 

 

 09:00 ч. 

 

 09:05 ч. 

НАХД № 15339/2012г.   12.02.2013 г. 

 

 09:00 ч. 

 

 09:36 ч. 

НАХД № 6713/2012 г.  16.10.2013 г.  09:00 ч.  09.10 ч. 

НОХД № 19502/2012г.  24.01.2013 г. 

 

 13:30 ч. 

 

 13:32 ч. 

НАХД № 23478/2012г.  14.03.2013 г. 

 

 10:10 ч.  10:39 ч. 

 

НОХД № 2692/2012 г.  13.03.2012 г. 

 

 11:00 ч.  12:20 ч. 

НОХД № 15168/2012г.  30.10.2012 г.  09:30 ч.  09:45 ч. 

НОХД № 14305/2011г.  01.11.2011 г.  11:30 ч.  11:30 ч. 
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20 - ти състав с председател на състава съдия Емануела 

Куртева 

 

На случаен принцип бяха проверени следните дела:  

 

 

 

 

21 - ти състав с председател на състава съдия Иво Петров 

 

На случаен принцип бяха проверени следните дела:  

 

 Вид и номер 

 на дело 

 

 Насрочено за 
 /дата/  

 Час за о.с.з. 

 по график 

 О.с.з. 

 започнало в  
 / по протокол/ 

НОХД № 7220/2009 г.  31.01.2013 г. 

 

 15:00 ч. 

 

 15:10 ч. 

НАХД  № 9108/2012 г.   05.02.2013 г. 

 

 13:00 ч. 

 

 13:25 ч. 

НОХД № 7979/2011 г.  05.02.2013 г.  13:00 ч.  13:25 ч. 

НОХД № 7626/2012 г.  12.03.2013 г.  09:30 ч. 

 

 09:50 ч. 

НАХД №14232/2012 г.  12.03.2013 г. 

 

 09:30 ч.  10:55 ч. 

 

НОХД № 4153/2011 г.  30.04.2013 г. 

 

 13:00 ч.  13:30 ч. 

НОХД №20487/2011 г.  30.04.2013 г.  09:00 ч.  09:20 ч. 

НОХД № 9434/2012 г.  30.04.2013 г. 10:00 ч. 10:00 ч. 

Вид и номер 

 на дело 

 

 Насрочено за 
 /дата/  

 Час за о.с.з. 

 по график 

 О.с.з. 

 започнало в  
 / по протокол/ 

НЧХД №23946/2011 г.  05.02.2013 г. 

 

 09:00 ч. 

 

 09:19 ч. 

НОХД №15856/2012 г.   19.02.2013 г. 

 

 09:00 ч. 

 

 09:26 ч. 

НОХД № 7415/2011 г.  09.02.2013 г.  09:30 ч.  09:39 ч. 

НЧХД №13085/2013 г.  05.03.2013 г. 

 

 09:50 ч. 

 

 10:18 ч. 
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22 - ти състав с председател на състава съдия Ваня Горанова 

 

На случаен принцип бяха проверени следните дела:  

 

 

 

НАХД № 9073/2011 г.  05.03.2013 г. 

 

 09:30 ч.  10:29 ч. 

 

НОХД № 347/2012 г.  05.03.2013 г. 

 

 13:00 ч.  13:29 ч. 

НАХД №12313/2012 г.  14.03.2013 г.  09:00 ч.  09:50 ч. 

НОХД №10869/2012 г.  25.06.2013 г.  09:00 ч.  09:53 ч. 

НОХД № 6383/2010 г.  25.06.2013 г.  13:00 ч.  13:29 ч. 

НОХД №11807/2012 г.  15.10.2013 г.  09:30 ч.  10:00 ч. 

Вид и номер 

 на дело 

 

 Насрочено за 
 /дата/  

 Час за о.с.з. 

 по график 

 О.с.з. 

 започнало в  
 / по протокол/ 

НОХД №17331/2010 г.  12.02.2013 г. 

 

 10:15 ч. 

 

 10:16 ч. 

НОХД №10055/2005 г.   12.02.2013 г. 

 

 13:15 ч. 

 

 13:15 ч. 

НОХД №14548/2012 г.  19.03.2013 г.  09:30 ч.  09:30 ч. 

НОХД №17535/2011 г.  19.03.2013 г. 

 

 10:15 ч. 

 

 10:36 ч. 

НАХД №22545/2011 г.  04.04.2013 г. 

 

 09:00 ч.  09:25 ч. 

 

НОХД № 6700/2010 г.  04.04.2013 г. 

 

 09:30 ч.  09:36 ч. 

НОХД №17774/2012 г.  04.04.2013 г.  11:45 ч.  11:45 ч. 

НОХД № 1256/2012 г.  25.06.2013 г.  09:30 ч.  09:30 ч. 

НОХД №15839/2012 г.  25.06.2013 г.  13:00 ч.  13:29 ч. 

НОХД №11807/2012 г.  25.06.2013 г.  10:15 ч.  10:24 ч. 

НОХД № 7499/2012 г.  25.06.2013 г.  10:15 ч.  10:16 ч. 
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23 - ти състав с председател на състава съдия Станимир 

Миров 

 

На случаен принцип бяха проверени следните дела:  

 

 

 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат 

следните  

 

ИЗВОДИ: 

 

          Въз основа на проверените протоколи от открити съдебни 

заседания по граждански и наказателни дела може да бъде направен 

изводът, че се спазва предварително определения начален час на 

съответното заседание. Установените отклонения от часовете по 

графика, за които са насрочени делата, могат да бъдат определени като 

минимални или поне в допустимите граници. Причините за това са 

обективни. Изключителната натовареност на съдиите от Софийски 

районен съд, липсата на достатъчна кадрова обезпеченост и крайно 

незадоволителната материално-битова среда, включително и липсата на 

достатъчен брой съдебни зали пряко рефлектират върху  графика на 

съдиите за провеждане на открити съдебни заседания. Един 

заседателен ден, включващ множество граждански  или  наказателни 

общ характер дела, няма как да бъде напълно прецизиран 

предварително във времево отношение.  

 Вид и номер 

 на дело 

 

 Насрочено за 
 /дата/  

 Час за о.с.з. 

 по график 

 О.с.з. 

 започнало в  
 / по протокол/ 

НОХД № 20531/2012г. 05.02.2013 г. 

 

 10:00 ч. 

 

 10:00 ч. 

НОХД № 14536/2012г.   07.03.2013 г. 

 

 11:30 ч. 

 

 11:30 ч. 

НОХД № 3883/2012 г.  25.03.2013 г. 

 

 10:00 ч. 

 

 10:00 ч. 

НОХД № 16156/2010г.  25.03.2013 г. 

 

 10:30 ч.  10:30 ч. 

 

НАХД № 16501/2012г.  24.06.2013 г.  09:30 ч.  10:14 ч. 
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           Съгласно разпоредбата на чл. 98, ал. 3 от Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, 

военните и апелативните съдилища, съдията-докладчик определя 

датата и часа на съдебните заседания, като съобразява определените от 

закона срокове за решаване на делото.   

  

 На основание чл. 58, ал. 3 от ЗСВ настоящият Акт  за резултати 

да се изпрати на административния ръководител на Софийски районен 

съд, който в 7-дневен срок от връчването му може да направи 

възражения пред главния инспектор на ИВСС. 

                                 

          

     ИНСПЕКТОР:   

   

            АЛБЕНА КУЗМАНОВА 


