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В изпълнение на заповед № Ж-01-100/06.02.2013г. на Главния инспектор на 

ИВСС, на основание чл. 58, ал.1 Закона за съдебната власт, бе извършена 

проверка по повод постъпили в ИВСС сигнали  вх. № Ж-01-1062/19.11.2012г. от 

С. С. А. и вх. № Ж-01-100/01.02.2013г. от адв. Х. Г., представител на „Б.” ООД. 

Проверката бе осъществена в Софийски районен съд, в периода 13.02.2013г. 

– 15.02.2013г., от инспектор ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА и експерт ДИАНА 

ИВАНОВА. 

Проверени бяха гр. дело № 22960/2012 г. и ч.гр. дело № 19314/2012 г. по 

описа на СРС, за които са подадените сигнали в ИВСС, и двете на доклад на 

съдия Емилиян Лаков, 73 състав. Проверката обхвана и други дела с докладчик 

съдия Лаков; натовареността на 73 състав, съпоставимо с натовареността на 

останалите съдии от ІІ ГО на СРС; общ брой дела на доклад на съдия Лаков към 

06.02.2013г., брой дела по общия исков ред и брой частни гр. дела; общ брой 

постановени решения за периода 01.04.2012г. – 06.02.2013г.; брой постановени 

решения по дела, разпределени на 73 състав извън законоустановения 

едномесечния срок, за същия период, както и дела, по които съдебното дирене е 

приключено през периода 01.04.2012г. – 31.12.2012г. от съдия Лаков и към 

06.02.2013г. няма обявен съдебен акт в срочната книга, с актуализирана 

информация към 15.02.2013г. 

Метод на извършената проверка - непосредствена проверка на цитираните 

дела, на срочната книга на състава, анализ на документацията, индивидуални 

разговори с ръководството на СРС. 

На проверяващия екип бяха предоставени изготвените от СРС справки, 

изискани с писмо на ИВСС от 06.02.2013г., извлечения от електронната 

деловодна система, заповеди, копия от записи по срочната книга на състава и др.  

Съдия Емилиян Лаков, считано от 27.09.2010г. е поел председателстването 

на 73 състав във ІІ ГО на съда, съгласно заповед № АС- 201/23.09.2010г. на 

Председател на СРС. 

За периода преди 01.04.2012г. бе извършена предходна проверка в 

изпълнение на заповед № ЗП-2/21.03.2012г. на Главния инспектор на ИВСС и 

изготвен Акт за резултатите от нея, по повод сигнали с вх. № Ж-01-

189/01.03.2012г. от адв. Виктор Тотев, САК и вх. № Ж-01-235/16.03.2012г. от адв. 

Иглика Иванова, САК. Съобразно издадената заповед на основание чл. 58, ал.1 

Закона за съдебната власт, бяха проверени гр. дело № 20986/2009 г. и гр. дело № 

26146/2011 г., и двете по описа на СРС, на доклад на съдия Лаков, 73 състав, 

както и всички съдебни актове, постановени през 2011г. и 2012г. по делата, 

разпределени на същия съдия или обявени за решаване, но без постановен 

съдебен акт към момента на проверката - 28.03.2012г. 

Препоръките на ИВСС, дадени на основание чл. 58, ал.2 ЗСВ, бяха 

следните: 

1. до съдия Емилиян Лаков, 73 състав - да администрира разпределените му 

дела своевременно и при спазване на законовоустановените процесуални 

срокове, както и да  постановява съдебните актове в едномесечен срок, 

съгласно чл. 235, ал. 5 ГПК; 
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2. до Административния ръководител - председател на Софийски районен 

съд 

  да упражни правомощията си по чл. 311, т. 1, във връзка с чл. 308, 

ал. 1, т. 2 от ЗСВ и да наложи дисциплинарно наказание 

„ПОРИЦАНИЕ” на съдия Лаков, за допуснати дисциплинарни 

нарушения по чл. 307, ал. 1 - 3 ЗСВ – системно неспазване на 

сроковете, предвидени в процесуалните закони; 

 да издаде индивидуална заповед, с която да  определи краен срок за 

приключването на неизготвените от съдия Лаков съдебни актове, 

констатирани от проверяващия екип, както и да  задължи същия с 

конкретни мерки по ежеседмичното администриране и обработване 

на постъпилия доклад.  

 да предостави на ИВСС копие от издадената заповед по т.3, след 

изтичане на срока по която ИВСС ще извърши контролна проверка 

по изпълнението й; 

 да продължи  установената добра практика в СРС да се следят и 

проверяват действията на съдиите по своевременно администриране 

на делата, както и тяхното приключване, при спазване на сроковете, 

предвидени в процесуалните закони.  

На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт бе определен срок 

постоянен за изпълнение на препоръките по. т. 2 и т. 5., препоръката по т. 1 да се 

изпълни своевременно, съобразно законовопредвидената процедура, а 

препоръките по т. 3 и т. 4 да се изпълнят в едноседмичен срок. 

Изискано бе, на основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, 

Председателят на СРС да уведоми писмено Главния инспектор на Инспектората 

към ВСС за изпълнението на дадените препоръки. 

По известни кадрови причини (с решение по т. 2.2 от Протокол № 

14/05.04.2012г. от заседание на ВСС, Красимир Красимиров Влахов – 

административен ръководител – председател на Софийски районен съд е 

назначен на длъжност "Заместник на административния ръководител - 

заместник-председател" на Върховния касационен съд и ръководител на 

Гражданска колегия, на основание чл. 160 във вр. с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ), 

препоръките на ИВСС до Административния ръководител – председател на СРС 

не са изпълнени. 

В хода на извършената на място /от 13.02.2013г. до 15.02.2013г./  нова 

проверка, обхващаща следващ период  в работата на съдия Емилиян Лаков – от 

01.04.2012г. – до 06.02.2013г., в изпълнение на заповед № Ж-01-100/06.02.2013г. 

на Главния инспектор на ИВСС, се направиха следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

І. По жалба с вх. № Ж-01-1062/19.11.2012г. от Силвия Ананиева, гр.София, 

ж.к. „Люлин” бл. 430, вх. Б, съдържащ оплаквания срещу бездействието на съдия 

Лаков, 73 състав, СРС по гр. дело № 22960/2012г. по описа на съда. 

Жалбоподателката Ананиева твърди, че гр. дело № 22960/2012г. е 

образувано по реда на бързото производство (иск за неизплатено трудово 
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възнаграждение по КТ), но към 19.11.2012г. вече 7 месеца се чака насрочването 

му, след разпореждането по чл. 131 ГПК. Със сигнала е изразено възмущение от 

бездействието на съдия Лаков, с което е нарушено правото на г-жа Ананиева 

делото да се разгледа в законоустановените бързи срокове. Настоява да бъде 

извършена проверка по случая, с оглед и на факта, че има семейство с 

двугодишно дете и спешно се нуждае от претендираните средства – неизплатено 

трудово възнаграждение. 

При проверката бе установено следното: 

Гр.дело № 22960/2012г. е образувано на 10.05.2012г. по искова молба с 

правно основание чл. 79 и чл. 86 ЗЗД – неизпълнение на трудов договор с цена на 

иска 8039.15 лв., ведно с мораторни лихви върху нея. Според разпоредбата на чл. 

310, ал.2 ГПК, делото следва да се разглежда по общия исков ред, поради което 

при образуване и разпределянето му е поставен и съответния код - 210. С 

разпореждане от 12.06.2012г., един месец след образуване на делото, съдия 

Лаков е указал на ищеца в 7 дневен срок да посочи цената на исковете си, както и 

обстоятелствата, въз основа на които претендира забава, с конкретизиране на 

периодите. По делото са представени две молби от ищеца – на 04.06.2012г. и на 

10.07.2012г., върху които има нечетливи резолюции на съдия Лаков, съответно 

от 12.06.2012г. и от 10.07.2012г. Месец по –  късно, с определение в з.з. от 

09.08.2012г., съдът е наредил да се връчат на ответника преписи от исковата 

молба с приложенията и уточняващите молби и е дал указания по отношение на 

отговора. Ответникът, съгласно приложената разписка, е уведомен на 

03.09.2012г., а отговор по делото е изпратен по пощата на 03.10.2012г. (видно от 

пощенското клеймо) и входиран в СРС на 05.10.2012г. 

След 1 месец и 14 дни, с ръкописно, нечетливо определение от 19.11.2012г., 

на основание чл. 140 ГПК, делото е насрочено в о.с.з. на 19.12.2012г., когато е 

допусната СЧЕ и същото е отложено за 11.02.2013г. Заключението по 

допуснатата съдебна експертиза е представено по делото на 01.02.2013г. В о.с.з. 

на 11.02.2013г. е приключено съдебното дирене и съдът е дал ход по същество. С 

решение, обявено в о.с.з., съдия Лаков е уважил частично иска и е осъдил 

ответника, допуснал е предварително изпълнение на решението и е указал да се 

издаде изпълнителен лист. 

От анализа на изложените фактически обстоятелства се налага извода, че 

съдия Лаков не е администрирал своевременно делото при образуването му, при 

нареждането препис от исковата молба с приложенията и молбите да се изпратят 

на ответника за отговор (а след 1 месец), както и при определението за 

насрочване на делото в о.с.з., което е постановено близо месец и половина след 

получаване на отговора от ответника. С действията си, съдия Лаков е допуснал 

забавяне на съдебното производство, което е и причина за подадения сигнал. Що 

се отнася до възраженията на жалбоподателката, свързани с разглеждане на 

делото по реда на бързото производство, същите са неоснователни по следните 

съображения: Предявени са  обективно съединени искове, разглеждани по реда 

на чл. 310 ГПК – Бързо производство и такива, подлежащи на разглеждане по 

общия исков ред, с оглед на което и на основание чл. 310, ал.2 ГПК не се допуска 

бързо производство. В тази връзка, не се потвърдиха възраженията на 

подателката, свързани с нарушения на процесуалните срокове при разглеждане 
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на спора по реда на бързото производство, съобразно Глава двадесет и пета. 

Бързо производство, ГПК. 

Предвид изложеното, сигналът е частично не се потвърдиха възраженията 

на подателката в тази част - досежно разглеждане на спора по реда на бързото 

производство и съответните срокове, предвидени от законодателя в „Глава 

двадесет и пета. Бързо производство.”, ГПК. 

 

ІІ. По жалба с вх. № Ж-01-100/01.02.2013г. от адв. Х. Г., представител на 

„Б.” ООД, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 37, ет. 1. Жалбоподателят 

Градинарски се оплаква от бездействието на съдия Лаков, 73 състав, СРС по 

ч.гр.дело № 19314/2012г. по описа на съда. Твърди, че на 17.04.2012г. /преди 

повече от 8 месеца/ от името на „Б.” ООД е подадено възражение по чл. 414 ГПК, 

заради което на 07.12.2012г. отново е подал молба, приложена към сигнала. 

Въпреки това, съдията-докладчик Емилиян Лаков в нарушение на служебните си 

задължения не е предприел никакви служебни действия по движение на 

производството. Настоява Председателят на СРС да провери причините за 

бездействието на съдия Лаков, а ИВСС да извърши проверка по случая. 

Жалбоподателят сочи, че след 31.07.2012г. не може да извърши никаква справка 

по делото, а в същото време търпи съществени вреди от неоснователно 

продължаващото изпълнително производство и бездействието на съдия Лаков. 

В хода на проверката на място, бе установено следното: 

Ч.гр.дело № 19314/2012г. е образувано по заявление по чл. 417 ГПК 

входирано на 19.04.2012г. с вх. № 3116506. На 08.05.2012г. е издадена заповед за 

изпълнение на парично задължение. С разпореждане от 08.05.2012г. съдия Лаков 

е дал указания в 7 дневен срок от съобщението заявителят да представи 

оригинала на постигнатата спогодба от 10.04.2012г., върху която да се отбележи, 

че е издаден изпълнителен лист, съобразно чл. 418,ал.2 ГПК. В противен случай 

издадената заповед ще бъде служебно обезсилена и делото прекратено. 

Заявителят е уведомен за издадената заповед чрез пълномощника си на същата 

дата – 08.05.2012г., като е получил и препис от нея. На 17.05.2012г. е постъпило 

възражение от длъжника, на основание чл. 414 ГПК. След повече от месец, с 

разпореждане от 27.06.2012г. е указано длъжникът в 7 дневен срок да представи 

доказателства за датата, на която му е връчен препис от заповедта по чл. 417 ГПК 

от съдебния изпълнител. С молба от 31.07.2012г. С.П., като управител на 

длъжника „Б.” ООД, е представил удостоверение в изпълнение на указанието. 

Едва на 06.02.2013г., след повече от 6 месеца, с разпореждане съдия Лаков е 

указал, на осн. чл. 415 ГПК, че заявителят може в едномесечен срок от 

съобщението да предяви иск относно вземането си, като довнесе дължимата д.т. 

Същият ден е изпратено съобщение на заявителя.  

Установи се, че същият сигнал е подаден и до Председателя на СРС и по него е 

извършена проверка от зам. председателя на съда – съдия Десислава Попколева. 

Резолюцията й от 06.02.2013г. е, че е налице забава на произнасянето на съда по 

подаденото възражение срещу заповедта по чл. 417 ГПК, което проверяващият екип 

споделя категорично. Доказателства за датата на връчване на поканата за 

доброволно изпълнение са представени от длъжника на 31.07.2012г., а 

разпореждането на съда с указанията по чл. 414 ГПК е от 06.02.2013г. Веднага след 
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това и вследствие на започнатата проверка от ИВСС, съдия Лаков е постановил 

разпореждането на същата дата - 06.02.2013г. 

 

  С поведението си съдия Емилиян Лаков, 73 състав е предизвикал необосновано 

забавяне на съдебното производство, което не кореспондира с изискването по чл. 13 

ГПК и § 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и човешките 

свободи делата да се разглеждат и решават в разумен срок. 

 

 

III. Натовареност. Постановени съдебни актове на съдия Емилиян 

Лаков за периода 01.04.2012г.-06.02.2013г.  

 

С писмо изх. № Ж-01-100/06.02.2013г. бе изискана и представена справка от  

Председателя на СРС за делата на доклад на съдия от съдия Е. Лаков, 73 състав, 

от която и от Срочната книга на състава е видно следното: 

За периода 01.04.2012г. - 06.02.2013г. районен съдия Лаков, 73 състав, СРС 

има приключени общо 836 бр. съдебни производства, от които: 420 заповедни 

производства; 37 бр. дела, прекратени в открито съдебно заседание; 63 бр. дела, 

прекратени в закрито заседание; 47 съдебни акта, постановени в 

законоустановения едномесечен срок по чл. 235, ал.5 ГПК;  74 съдебни акта, 

постановени след едномесечния срок; 178 дела, обявени за решаване, без обявен 

съдебен акт в едномесечен срок към 06.02.2013г.; 17 дела без съдебен акт, по 

които не е изтекъл едномесечния срок към 06.02.2013г.  

  Гражданските дела, разглеждани по общия исков ред, на доклад на съдия 

Лаков, по които за периода 01.04.2012г. – 06.02.2013г. съдебният акт е 

постановен в едномесечен срок, са 47 бр., както следва: 
 

 

№ на дело 

Година на 

образуване Индекс 

Дата на 

обяв. на 

делото  за 

решаване 

Дата на 

произнасяне на 

съд.акт 

38260 2011 800 01.6.2012 03.7.2012 

57913 2010 210 04.6.2012 04.7.2012 

60421 2011 210 08.6.2012 03.7.2012 

44054 2011 210 18.6.2012 03.7.2012 

1330 2011 800 18.6.2012 03.7.2012 

32434 2011 800 22.6.2012 13.7.2012 

57295 2011 210 22.6.2012 13.7.2012 

242 2012 800 22.6.2012 13.7.2012 

47542 2011 210 26.6.2012 23.7.2012 

59688 2011 210 26.6.2012 23.7.2012 

25605 2010 800 02.7.2012 23.7.2012 

31912 2011 210 02.7.2012 23.7.2012 

29026 2011 210 02.7.2012 23.7.2012 

11257 2012 520 02.7.2012 23.7.2012 

7012 2012 210 02.7.2012 13.7.2012 

3862 2012 800 02.7.2012 23.7.2012 

24524 2011 800 08.10.2012 31.10.2012 
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47118 2011 210 12.10.2012 12.11.2012 

22945 2012 800 19.10.2012 01.11.2012 

22911 2012 500 19.10.2012 01.11.2012 

13494 2012 800 19.10.2012 01.11.2012 

5432 2012 210 19.10.2012 01.11.2012 

28247 2011 210 26.10.2012 21.11.2012 

3242 2012 210 26.10.2012 23.11.2012 

30929 2012 800 22.10.2012 19.11.2012 

28311 2012 800 22.10.2012 19.11.2012 

24640 2012 800 05.11.2012 22.11.2012 

27895 2012 800 05.11.2012 22.11.2012 

4874 2012 800 30.11.2012 12.12.2012 

37800 2010 800 18.12.2012 03.1.2013 

29030 2011 800 28.1.2013 06.2.2013 

13766 2012 800 28.1.2013 06.2.2013 

32089 2012 800 28.1.2013 06.2.2013 

48536 2011 210 28.1.2013 06.2.2013 

9753 2012 800 28.1.2013 06.2.2013 

20005 2012 210 28.1.2013 06.2.2013 

40588 2011 210 28.1.2013 31.1.2013 

12209 2012 210 28.1.2013 31.1.2013 

646 2012 800 28.1.2013 06.2.2013 

12822 2012 800 28.1.2013 31.1.2013 

31776 2012 210 28.1.2013 31.1.2013 

25618 2012 210 31.1.2013 06.2.2013 

61668 2010 210 31.1.2013 06.2.2013 

37042 2012 500 31.1.2013 06.2.2013 

38966 2012 800 31.1.2013 06.2.2013 

40202 2012 500 31.1.2013 06.2.2013 

33981 2012 800 31.1.2013 06.2.2013 

 

 

Гражданските дела, разглеждани по общия исков ред, на доклад на съдия 

Лаков, по които за периода 01.04.2012г. – 06.02.2013г. съдебният акт е 

постановен извън едномесечния срок по чл. 235,ал.5 ГПК, са 74 бр., както следва: 
 

№ на дело 

Година на 

образуване Индекс 

Дата на 

обяв. на 

делото  за 

решаване 

Дата на 

произнасяне на 

съд.акт 

24537 2011 800 02.4.2012 03.7.2012 

6645 2010 800 06.4.2012 22.10.2012 

29542 2010 800 09.4.2012 22.10.2012 

18224 2010 210 09.4.2012 03.7.2012 

2430 2011 800 09.4.2012 13.7.2012 

26935 2011 210 09.4.2012 03.7.2012 

39771 2011 210 20.4.2012 03.7.2012 

19129 2011 500 23.4.2012 03.7.2012 

21975 2011 500 23.4.2012 03.7.2012 

36769 2011 800 27.4.2012 31.10.2012 

20385 2011 210 27.4.2012 12.11.2012 

27153 2011 210 27.4.2012 12.11.2012 

36713 2011 800 11.5.2012 23.7.2012 

9827 2011 210 11.5.2012 23.7.2012 

22753 2011 210 11.5.2012 03.7.2012 
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27435 2011 800 11.5.2012 12.11.2012 

45945 2011 800 11.5.2012 12.11.2012 

16494 2011 210 14.5.2012 12.11.2012 

34213 2011 210 18.5.2012 12.9.2012 

37057 2011 800 18.5.2012 16.10.2012 

27417 2011 800 18.5.2012 22.10.2012 

57995 2010 800 18.5.2012 12.11.2012 

35314 2011 800 28.5.2012 12.11.2012 

29692 2011 210 28.5.2012 03.7.2012 

25735 2011 800 28.5.2012 12.11.2012 

31616 2011 210 28.5.2012 12.11.2012 

30299 2011 210 28.5.2012 12.11.2012 

34404 2011 800 28.5.2012 13.7.2012 

28144 2011 800 04.6.2012 22.10.2012 

50399 2009 800 08.6.2012 22.10.2012 

49777 2009 800 08.6.2012 16.10.2012 

12325 2010 800 08.6.2012 22.10.2012 

49034 2010 800 08.6.2012 22.10.2012 

47263 2011 210 08.6.2012 12.11.2012 

17529 2011 800 18.6.2012 16.10.2012 

38115 2011 800 18.6.2012 12.11.2012 

51469 2010 800 18.6.2012 12.11.2012 

17817 2010 800 18.6.2012 22.10.2012 

21432 2010 800 22.6.2012 22.10.2012 

56842 2011 800 26.6.2012 31.10.2012 

50129 2011 210 26.6.2012 12.11.2012 

57280 2011 210 26.6.2012 12.11.2012 

55144 2011 210 26.6.2012 12.9.2012 

1773 2012 210 26.6.2012 12.9.2012 

5150 2012 800 26.6.2012 24.9.2012 

21550 2011 800 26.6.2012 22.10.2012 

1627 2012 210 26.6.2012 19.11.2012 

57632 2011 210 26.6.2012 19.11.2012 

56247 2011 210 26.6.2012 12.9.2012 

56262 2011 800 02.7.2012 12.11.2012 

41749 2011 800 02.7.2012 22.10.2012 

19272 2009 800 27.9.2012 12.11.2012 

54199 2011 500 27.9.2012 12.11.2012 

7287 2011 210 27.9.2012 12.11.2012 

460 2012 800 27.9.2012 12.11.2012 

37769 2011 800 28.9.2012 19.11.2012 

9264 2012 800 28.9.2012 31.10.2012 

19344 2012 800 28.9.2012 31.10.2012 

62456 2010 800 28.9.2012 31.10.2012 

10346 2011 800 28.9.2012 01.11.2012 

21553 2011 800 28.9.2012 31.10.2012 

57753 2010 800 28.9.2012 31.10.2012 

11707 2011 800 28.9.2012 31.10.2012 

24636 2011 210 28.5.2012 16.1.2013 

19933 2012 210 29.10.2012 02.1.2013 

28371 2012 210 29.10.2012 02.1.2013 

22282 2011 800 16.11.2012 03.1.2013 

2525 2012 520 19.11.2012 09.1.2013 

24528 2012 520 26.11.2012 16.1.2013 

20483 2012 520 26.11.2012 16.1.2013 

30924 2011 800 30.11.2012 07.1.2013 
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Видно е, че единадесет (от 74 -те извън срока) съдебни акта, съдия Лаков е 

постановил в шест, дори в повече от седем месеца, след като е обявил делата за 

решаване: 

Гр. дело № 24636/2011г. - В о.с.з. на 28.05.2012 г. делото е разгледано от 

съдия Лаков и е обявено за решаване. Съдебният акт е обявен в срочната книга 

на 16.01.2013г., седем месеца и дванадесет дни след приключване на устните 

състезания; 

Гр. дело № 6645/2010г. - В о.с.з. на 06.04.2012 г. делото е разгледано от 

съдия Лаков и е обявено за решаване. Съдебният акт е обявен в срочната книга 

на 22.10.2012 г., шест месеца и шестнадесет дни след приключване на устните 

състезания; 

Гр. дело № 20385/2011г. - В о.с.з. на 27.04.2012 г. делото е разгледано от 

съдия Лаков и е обявено за решаване. Съдебният акт е обявен в срочната книга 

на 12.11.2012 г., шест месеца и четиринадесет дни след приключване на устните 

състезания; 

Гр. дело № 27153/2011г. - В о.с.з. на 27.04.2012 г. делото е разгледано от 

съдия Лаков и е обявено за решаване. Съдебният акт е обявен в срочната книга 

на 12.11.2012 г., шест месеца и четиринадесет дни след приключване на устните 

състезания; 

Гр. дело № 29542/2010г. - В о.с.з. на 09.04.2012 г. делото е разгледано от 

съдия Лаков и е обявено за решаване. Съдебният акт е обявен в срочната книга 

на 22.10.2012 г., шест месеца и тринадесет дни след приключване на устните 

състезания; 

Гр. дело № 58704/2010г. - В о.с.з. на 17.10.2011г. делото е разгледано от 

съдия Лаков и е обявено за решаване. Съдебният акт е обявен в срочната книга 

на 24.04.2012 г., шест месеца и осем дни след приключване на устните 

състезания; 

Гр. дело № 36/2011г. - В о.с.з. на 2704.2012 г. делото е разгледано от съдия 

Лаков и е обявено за решаване. Съдебният акт е обявен в срочната книга на 

31.10.2012 г., шест месеца и четири дни след приключване на устните 

състезания; 

Гр. дело № 27435/2011г. - В о.с.з. на 11.05.2012 г. делото е разгледано от 

съдия Лаков и е обявено за решаване. Съдебният акт е обявен в срочната книга 

на 12.11.2012 г., шест месеца след приключване на устните състезания; 

Гр. дело № 45945/2011г. - В о.с.з. на 11.05.2012 г. делото е разгледано от 

съдия Лаков и е обявено за решаване. Съдебният акт е обявен в срочната книга 

на 12.11.2012 г., шест месеца след приключване на устните състезания; 

Гр. дело № 16494/2011г. - В о.с.з. на 14.05.2012 г. делото е разгледано от 

съдия Лаков и е обявено за решаване. Съдебният акт е обявен в срочната книга 

на 12.11.2012 г., почти шест месеца след приключване на устните състезания; 

Гр. дело № 57995/2010г. - В о.с.з. на 18.05.2012 г. делото е разгледано от 

съдия Лаков и е обявено за решаване. Съдебният акт е обявен в срочната книга 

на 12.11.2012 г., почти шест месеца след приключване на устните състезания. 

52400 2011 500 10.12.2012 21.1.2013 

58704 2010 800 17.10.2011 24.4.2012 
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В рамките на пет месечен срок след приключване на съдебното дирене са 

постановени решенията по 13 броя дела: гр.дело № 37057/2011г., гр.дело № 

27417/2011г., гр.дело № 35314/2011г., гр.дело № 25735/2011г., гр.дело № 

31616/2011г., гр.дело № 30299/2011г., гр.дело № 47263/2011г., гр.дело № 

38115/2011г., гр.дело № 51469/2010г., гр.дело № 50129/2011г., гр.дело № 

57280/2011г., гр.дело № 1627/2012г. и гр.дело № 57632/2011г. 

Останалите 51 съдебни акта са постановени в рамките на месец и половина 

до 4 месеца след приключване на устните състезания. 

Следователно, съдия Лаков е обявил 74 съдебни акта в нарушение на 

процесуалния срок  по чл. 235, ал. 5 ГПК. 

 

Гражданските дела, разглеждани по общия исков ред, на доклад на съдия 

Лаков, по които е изтекъл едномесечния срок по чл. 235,ал.5 ГПК, но съдебният 

акт не е постановен към 06.02.2013г. са 178 броя, както следва: 

 

№ на дело 

Година на 

образуване Индекс 

Дата на 

обяв. на 

делото  за 

решаване 

Дата на 

произнасяне на 

съд.акт 

Дела решени 

след 

06.02.2013г.- 

в хода и след 

проверката 

59712 2010 400 02.4.2012 няма произнасяне   

62481 2010 800 02.4.2012 няма произнасяне   

27005 2010 210 02.4.2012 няма произнасяне   

58961 2010 520 02.4.2012 няма произнасяне   

52744 2010 500 02.4.2012 няма произнасяне   

9483 2011 210 06.4.2012 няма произнасяне   

20815 2011 510 06.4.2012 няма произнасяне   

29256 2010 210 09.4.2012 няма произнасяне   

17725 2011 800 20.4.2012 няма произнасяне   

34348 2011 520 20.4.2012 няма произнасяне   

35345 2009 400 23.4.2012 няма произнасяне   

44278 2010 800 23.4.2012 няма произнасяне   

47518 2010 520 23.4.2012 няма произнасяне   

61018 2010 500 23.4.2012 няма произнасяне   

35983 2008 210 11.5.2012 няма произнасяне   

2557 2008 400 14.5.2012 няма произнасяне   

6121 2009 800 18.5.2012 няма произнасяне   

1824 2011 500 18.5.2012 няма произнасяне   

53894 2010 520 28.5.2012 няма произнасяне   

12048 2010 800 28.5.2012 няма произнасяне   

54869 2010 520 28.5.2012 няма произнасяне   

33860 2011 400 01.6.2012 няма произнасяне   

26599 2011 210 01.6.2012 няма произнасяне   

27670 2011 500 04.6.2012 няма произнасяне   

33794 2011 210 07.6.2012 няма произнасяне   

58372 2011 800 08.6.2012 няма произнасяне   

6036 2010 800 08.6.2012 няма произнасяне   

37594 2008 400 08.6.2012 няма произнасяне   

24136 2010 210 08.6.2012 няма произнасяне   

10602 2008 400 15.6.2012 няма произнасяне   

21411 2011 210 15.6.2012 няма произнасяне   

58008 2010 210 15.6.2012 няма произнасяне   
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58299 2011 520 15.6.2012 няма произнасяне   

43405 2009 520 18.6.2012 няма произнасяне   

17000 2011 500 18.6.2012 няма произнасяне   

56614 2010 210 18.6.2012 няма произнасяне   

25710 2011 210 18.6.2012 няма произнасяне   

28252 2011 520 22.6.2012 няма произнасяне   

33110 2011 210 22.6.2012 няма произнасяне   

51004 2010 500 22.6.2012 няма произнасяне   

60743 2010 210 26.6.2012 няма произнасяне   

187 2012 210 26.6.2012 няма произнасяне   

24205 2010 800 02.7.2012 няма произнасяне   

20194 2011 800 02.7.2012 няма произнасяне   

7520 2012 800 28.9.2012 няма произнасяне   

19450 2010 400 01.10.2012 няма произнасяне   

60199 2010 500 01.10.2012 няма произнасяне   

31754 2011 210 05.10.2012 няма произнасяне   

23699 2011 800 05.10.2012 няма произнасяне   

12345 2011 800 08.10.2012 няма произнасяне   

22272 2009 210 08.10.2012 няма произнасяне   

12723 2012 500 08.10.2012 няма произнасяне   

6507 2012 520 08.10.2012 няма произнасяне   

28462 2011 210 08.10.2012 няма произнасяне   

42215 2011 800 12.10.2012 няма произнасяне   

24321 2011 210 12.10.2012 няма произнасяне   

28507 2011 210 12.10.2012 няма произнасяне   

31221 2011 210 12.10.2012 няма произнасяне   

43561 2011 800 12.10.2012 няма произнасяне   

61343 2011 210 12.10.2012 няма произнасяне   

6101 2012 520 12.10.2012 няма произнасяне   

14364 2012 520 12.10.2012 няма произнасяне   

21198 2012 520 15.10.2012 няма произнасяне   

30681 2011 800 15.10.2012 няма произнасяне   

29131 2009 400 19.10.2012 няма произнасяне   

5158 2011 800 19.10.2012 няма произнасяне   

25176 2011 210 19.10.2012 няма произнасяне   

49019 2011 210 19.10.2012 няма произнасяне   

11416 2012 210 26.10.2012 няма произнасяне   

49400 2010 210 26.10.2012 няма произнасяне   

35362 2011 500 26.10.2012 няма произнасяне   

23187 2011 210 22.10.2012 няма произнасяне   

39595 2011 800 22.10.2012 няма произнасяне   

2155 2012 210 22.10.2012 няма произнасяне   

28252 2011 520 22.10.2012 няма произнасяне   

26514 2011 800 06.11.2012 няма произнасяне   

14749 2011 210 16.11.2012 няма произнасяне   

1811 2011 520 16.11.2012 няма произнасяне   

4997 2011 210 16.11.2012 няма произнасяне   

7569 2011 210 16.11.2012 няма произнасяне   

14492 2011 800 23.11.2012 няма произнасяне   

53058 2011 520 23.11.2012 няма произнасяне   

42923 2008 210 26.11.2012 няма произнасяне   

56306 2011 800 07.12.2012 няма произнасяне   

58514 2010 500 07.12.2012 няма произнасяне   

6008 2011 520 07.12.2012 няма произнасяне   

21301 2011 800 07.12.2012 няма произнасяне   

3769 2011 500 10.12.2012 няма произнасяне   
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32678 2011 520 10.12.2012 няма произнасяне   

27953 2011 400 10.12.2012 няма произнасяне   

50858 2011 210 14.12.2012 няма произнасяне   

39909 2011 520 17.12.2012 няма произнасяне   

36532 2012 210 17.12.2012 няма произнасяне   

10979 2012 210 17.12.2012 няма произнасяне   

9974 2012 800 18.12.2012 няма произнасяне   

25277 2011 520 19.12.2012 няма произнасяне   

811 2012 800 19.12.2012 няма произнасяне   

16322 2012 800 19.12.2012 няма произнасяне   

14267 2012 500 19.12.2012 няма произнасяне   

57872 2010 500 11.5.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.  11.2.2013 

36530 2011 210 11.5.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   11.2.2013 

19212 2011 520 14.5.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   11.2.2013 

48460 2011 210 26.6.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   11.2.2013 

21563 2011 500 02.7.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   11.2.2013 

40829 2011 210 28.9.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   11.2.2013 

59340 2010 800 01.10.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   11.2.2013 

45456 2011 210 08.10.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   13.2.2013 

51928 2011 800 08.10.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   11.2.2013 

51998 2011 210 12.10.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   13.2.2013 

59691 2011 210 12.10.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   12.2.2013 

14305 2012 500 19.10.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   12.2.2013 

48138 2011 210 26.10.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   12.2.2013 

24896 2012 210 26.10.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   12.2.2013 

18902 2012 210 29.10.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   08.2.2013 

18862 2012 210 29.10.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   12.2.2013 

23976 2012 210 29.10.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   13.2.2013 

10729 2012 210 29.10.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   13.2.2013 

18897 2012 210 29.10.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   13.2.2013 

24368 2012 210 29.10.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   11.2.2013 

21050 2011 800 29.10.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   11.2.2013 

18890 2012 210 29.10.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   11.2.2013 

35369 2011 520 05.11.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   11.2.2013 

36523 2011 210 16.11.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   12.2.2013 

47714 2011 210 16.11.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   12.2.2013 

48223 2011 210 16.11.2012 Няма произнасяне 11.2.2013 
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до 06.02.2013г.   

18907 2012 210 23.11.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   13.2.2013 

28641 2012 800 30.11.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   11.2.2013 

37955 2012 800 30.11.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   11.2.2013 

30423 2012 800 30.11.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   11.2.2013 

41603 2011 210 30.11.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   12.2.2013 

19152 2012 210 07.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   12.2.2013 

40416 2011 210 07.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   13.2.2013 

22153 2012 210 10.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   10.2.2013 

15742 2012 210 10.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   13.2.2013 

10299 2012 210 10.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   12.2.2013 

19605 2012 210 14.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   11.2.2013 

26992 2012 800 14.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   11.2.2013 

57731 2010 800 14.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   11.2.2013 

7307 2011 800 14.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   11.2.2013 

25713 2011 210 17.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   12.2.2013 

32054 2012 210 17.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   12.2.2013 

44345 2012 210 17.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   12.2.2013 

41337 2012 210 17.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   11.2.2013 

14748 2011 800 18.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   11.2.2013 

9473 2012 800 18.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   11.2.2013 

28187 2011 800 18.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   11.2.2013 

38096 2011 800 18.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   08.2.2013 

8644 2011 800 18.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   11.2.2013 

58887 2011 800 18.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   08.2.2013 

41442 2012 800 19.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   08.2.2013 

41955 2012 800 19.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   08.2.2013 

25502 2012 800 19.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   11.2.2013 

19955 2012 800 19.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   08.2.2013 

39311 2012 800 19.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   08.2.2013 

23049 2012 800 19.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   11.2.2013 

24391 2012 800 19.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   11.2.2013 
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22163 2011 800 21.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   08.2.2013 

7504 2012 210 07.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   14.2.2013 

7463 2012 210 29.10.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   14.2.2013 

53555 2010 210 17.2.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   14.2.2013 

61178 2011 210 17.12.2012 Няма произнасяне ... 14.2.2013 

40048 2012 210 17.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   14.2.2013 

6503 2012 210 07.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   14.2.2013 

22318 2012 800 29.10.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   18.2.2013 

22293 2012 800 22.10.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   18.2.2013 

17416 2012 800 29.10.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   18.2.2013 

8848 2012 800 26.10.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   18.2.2013 

15540 2011 800 07.5.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   18.2.2013 

61276 2011 800 28.9.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   18.2.2013 

8642 2011 800 11.6.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   18.2.2013 

7043 2011 800 18.6.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   18.2.2013 

44856 2011 800 28.9.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   18.2.2013 

8870 2011 800 05.10.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   18.2.2013 

24185 2011 800 28.5.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   18.2.2013 

33155 2012 210 04.2.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.  14.2.2013 

19152 2012 210 07.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   12.2.2013 

40416 2011 210 07.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   13.2.2013 

22153 2012 210 10.12.2012 

Няма произнасяне 

до 06.02.2013г.   10.2.2013 

 

 

Следователно, към 06.02.2013г. не са постановени съдебните актове по: 

-  14 бр. дела, обявени за решаване в о.с.з. в периода 02.04.2012г. – 

23.04.2012г. (забава 8, 9 месеца) – гр. дело № № 59712/2010г., 62481/2010г., 

27005/2010г., 58961/2010г., 52744/2010г., 9483/2011г., 20815/2011г., 29256/2010г., 

17725/2011г., 34348/2011г., 35345/2009г., 44278/2010г., 47518/2010г., 

61018/2010г.; 

-  12 бр. дела, обявени за решаване в о.с.з. в периода 11.05.2012г. – 

28.05.2012г. (забава 7, 8 месеца) – гр. дело № № 24185/2011г., 15540/2011г.,  

19212/2011г., 36530/2011г.,  57872/2010г., 35983/2008г., 2557/2008г., 6121/2009г., 

1824/2011г.,  53894/2010г., 12048/2010г., 54869/2010г.; 

-  24 бр. дела, обявени за решаване в о.с.з. в  периода 01.06.2012г. – 

26.06.2012г. (забава 6, 7 месеца)  – гр. дело № № 7043/2011г., 8642/2011г.,  

 48460/2011г.,      33860/2011г.,      26599/2011г.,       27670/2011г.,      33794/2011г., 
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 58372/2011г., 6036/2010г., 37594/2008г., 24136/2010г., 10602/2008г., 

21411/2011г., 58008/2010г., 58299/2011г., 43405/2009г., 17000/2011г., 

56614/2010г., 25710/2011г., 28252/2011г., 33110/2011г., 51004/2010г., 

60743/2010г.,       187/2012г.; 

-  3 бр. дела, обявени за решаване в о.с.з.  на 02.07.2012г. (забава 6 месеца); 

-  4 бр. дела, обявени за решаване в о.с.з.  на 28.09.2012г. (забава повече от 3 

месеца); 

-  55 бр. дела, обявени за решаване в о.с.з. в периода 01.10.2012г. – 

22.10.2012г.; 

-  6 бр. дела, обявени за решаване в о.с.з в периода 06.11.2012г. – 

26.11.2012г.; 

-  16 бр.  дела, обявени за решаване в о.с.з в периода 07.12.2012г. – 

21.12.2012г. 

Гражданско дело № 33155/2012г. е обявено за решаване в открито съдебно 

заседание, състояло се на 04.02.2012г. и към момента 06.02.2013г. – повече от 

една календарна година все още не е постановен съдебният акт. В срока на 

изготвянето на настоящия акт, бе получено писмо от Председателя на СРС, от 

което е видно, че съдия Лаков е обявил решението по това дело в срочната книга 

на 14.02.2013г. - повече от 11 месеца забава. 

 

От 178 бр. дела без постановени съдебни актове към 06.02.2013г., в хода на 

проверката и изготвянето на настоящия акт бяха обявени решенията по 79 бр. 

дела, отразени по-горе в табличен вид. 

 

От гражданските дела с просрочени съдебни актове, бяха проверени 

следните:  

Гр. дело № 24636/2011г. е образувано по искова молба на физическо лице 

срещу застрахователно дружество, с цена на иска 7527.53 лв., по исковата молба 

от 09.06.2011г. На 29.06.2011г. е постановено разпореждане за отстраняване на 

нередовностите. От същата дата е и определение, с посочено правно основание 

чл. 131 ГПК, с указания за връчване на преписи от исковата молба на ответника, 

за отговор. Отговорът на исковата молба е постъпил на 09.08.2011г. Последващо 

ръкописно, нечетливо разпореждане по чл. 129, ал.2 ГПК, е изготвено на 

16.09.2011г. Платежно нареждане за внесена д.т. е постъпило с молба от 

11.10.2011г. С определение по чл. 140 ГПК от 21.01.2012г., делото е насрочено за 

02.04.2012г., като е допусната и СМЕ. Заключението по съдебната експертиза е 

депозирано на 26.03.2012г. В съдебното заседание е докладван спора, приети са 

писмените доказателства, включително и е допусната СЧЕ, като делото е 

отложено за 28.05.2012г. Производството е приключено в с.з. на определената 

дата и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение, като е дадена възможност 

за писмени защити. На 12.11.2012г. е постъпила молба от пълномощника на 

ищеца, с която е депозиран отказ от предявения иск и е поискал прекратяване на 

делото. С определение от същия ден, на основание чл. 233 ГПК производството 

по делото е прекратено. 

Гр. дело № 16494/2011г. е образувано по искова молба от застрахователна 

компания срещу Столична община, с интерес 183. 89 лв. На 01.06.2011г. са 
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постановени разпореждане и определение за отстраняване на нередовности и 

връчване на преписи от и.м. на ответника за отговор. На 15.08.2011г. е постъпил 

такъв от ответната община. На 23.08.2011г. е постановено определението по чл. 

140 ГПК и заседанието е насрочено в о.с.з. на 10.10.2011г., с допускане на СТЕ. С 

молба от 29.09.2011г. е приложено платежно нареждане за внесен депозит от 200 

лв. за вещо лице. В с.з. от 31.10.2011г. е прието заключението и е допуснато 

събиране на гласни доказателства. На 28.11.2011г. ход на делото не е даден, не се 

е явил свидетеля и делото е отложено за 24.02.2012г. В делото не се намира 

протокол от с.з. на 24.02.2012г., нито данни за отсрочването му. Съдебното 

дирене е приключено в о.с.з. на 14.05.2012г. Съдебното решение е постановено с 

№ 48 и датирано на 31.10.2012г. След справка в срочната книга, делото е върнато 

и решението е обявено на 12.11.2012г. На 29.11.2012г. ищецът е депозирал 

въззивна жалба, по която все още няма произнасяне към 14.02.2013г.  

Гр. дело № 27153/2011г., образувано по искова молба на застрахователно 

дружество срещу друго такова от 24.06.2011г., с цена на иска 3434.06 лв. На 

16.09.2011г. е постановено определение по чл. 140 ГПК и делото е насрочено за 

11.11.2011г., когато е отложено по доказателства за 03.02.2012г. За изслушване 

на експертиза, делото отново е отложено за 26.03.2012г., когато също е отложено 

по искане на в.л. за 27.04.2012г. На тази дата е приключено съдебното дирене. 

Решение № 91 е от 29.08.2012г., а при справка в срочната книга, се установи, че 

делото е върнато в канцеларията на съда, удостоверено и с подпис на 

деловодител, на 12.11.2012г.  Към делото стои без произнасяне молба от ищеца 

за поправка на ОФГ от 26.11.2012г. 

От делата с постановени съдебни актове през проверявания период, към 

момента на проверката бяха проверени тези, със забава над пет месеца от датата 

на приключване на съдебното дирене – 24 на брой.   

По предмет тези дела се оказаха два вида – 11 бр. са установителни искове, 

образувани след издадена заповед по чл. 410 и сл. ГПК, по искови молби на 

„Топлофикация” ЕАД – София срещу длъжници – физически лица:  

Гр. дело № 36769/2011г. е образувано по искова молба от 26.08.2011г. на 

„Топлофикация” ЕАД – София, за сумата от 4436.48 лв. (главница и лихви), 

срещу Е.А.С. от гр. София.  С разпореждания, и двете от з.з. на 09.09.2011г., е 

конституирано трето лице-помагач и е наредено връчване на копие от исковата 

молба на ответника, с разяснено право на отговор по нея. С определение от 

16.01.2012 г. делото е насрочено в о.с.з., като е допусната и съдебно счетоводна 

експертиза. Отговор от ответника е депозиран на 20.04.2012г., с възражение за 

изтекла давност. В с.з. от 27.04.2012г., след отмяна на определението за 

допускане на ССчЕ, производството е обявено за приключено. Решение № 89, 

носещо датата 31.08.2012г., е обявено в срочната книга на 31.10.2012г., когато е и 

върнато в канцеларията на съда. Налице е несъответствие с действителната дата 

от два месеца. 

Гр. дело № 29542/2010г. е образувано по искова молба от 25.06.2010г. на 

„Топлофикация” ЕАД – София, за сумата от 6355.26 лв. (главница и лихви), 

срещу И.А.И. от гр. София, с приложено заповедно дело № 858/2009год. С 

разпореждания от з.з. на 11.01.2011г. и повторно от 19.03.2011 г., е наредено 

връчване на копие от исковата молба на ответника, с разяснено право на отговор 
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по нея и е конституирано трето лице-помагач на страната на ищеца. С 

определение по чл. 140 ГПК от 29.07.2011 г. делото е насрочено в о.с.з., като е 

допусната и съдебно счетоводна експертиза. Отговор от ответника е депозиран 

на 17.06.2011г. и на 21.11.2011г., с частично възражение за изтекла давност. 

Съдебните заседания от 21.10.2011г., 28.11.2011г. и 30.01.2012г. са отложени по 

доказателствата. Съдебното дирене е приключено на 09.04.2012г. Решение № 27, 

носещо датата 31.08.2012г., е обявено в срочната книга на 22.10.2012г. 

Гр. дело № 35314/2011г. е образувано по искова молба с вх. № 35277 от 

17.08.2011г. на „Топлофикация” ЕАД – София, за сумата от 605.84 лв. (главница 

и лихви), срещу М.В.Т. от гр. София.  След разпореждане от з.з. на 22.08.2011г. 

по чл. 131 ГПК, определение от 04.01.2012г. по чл. 140 ГПК, с изготвен проект за 

доклад, отговор по исковата молба от 27.10.2011 г. и две проведен о.с.з., на 

28.05.2012г., производството е обявено за приключено. Решение № 74, носещо 

датата 31.10.2012г., с което исковете са отхвърлени, е обявено в срочната книга 

на 12.11.2012г. 

Гр. дело № 57995/2010г. е образувано по искова молба от 29.11.2010г. на 

„Топлофикация” ЕАД – София, за сумата от 5837.35 лв. (главница и лихви), 

срещу Д.П.Р. от гр. София.  С разпореждане от з.з. на 21.11.2010г. са дадени 

указания за отстраняване на нередовности,  с  определение от 21.12.2010 г. е 

наредено връчване на копие от исковата молба на ответника, с разяснено право 

на отговор по нея, а с  определения от 15.02.2011г. и от 29.07.2011 г. е допусната 

съдебно - счетоводна експертиза, депозирана по делото на 17.11.2011г. Отговор 

от ответника е приобщен на 15.04.2012г. Съдебни заседания са проведени на 

28.10.2011г., на 28.11.2011г., на 02.03.2012г. и на 18.05.2012г., когато 

производството е обявено за приключено. Решение № 72, носещо датата 

31.10.2012г., е обявено в срочната книга на 12.11.2012г. 

Гр. дело № 45945/2011г. е образувано по искова молба от 28.10.2011г. на 

„Топлофикация” ЕАД – София, за сумата от 5552.92 лв. (главница и лихви), 

срещу С.Д.Б. от гр. София.  С разпореждания от з.з. на 11.11.2011г. са дадени 

указания за отстраняване на нередовности, с определение от 16.11.2011г. е 

конституирано трето лице-помагач, с друго такова от същата дата е наредено 

връчване на копие от исковата молба на ответника, с разяснено право на отговор 

по нея, делото е насрочено за о.с.з., допуснати са СТЕ и ССчЕ. Отговор от 

ответника е депозиран на 12.01.2012г. След проведени о.с.з. на 27.04.2012г. и 

14.05.2011г., производството е обявено за приключено. Решение № 37, също 

носещо датата 31.10.2012г., с което исковете са отхвърлени, е обявено в срочната 

книга на 12.11.2012г. 

Гр. дело № 27435/2011г. е образувано по искова молба от 30.06.2011г. на 

„Топлофикация” ЕАД – София, за сумата от 3621 лв. (главница и лихви), срещу 

С.Т.В. от гр. София. С  определение от 01.08.2011г. е наредено връчване на копие 

от исковата молба на ответника, с разяснено право на отговор по нея, с друго – от 

21.01.2012г. делото е насрочено за о.с.з. и е допусната ССчЕ. Отговор от 

ответника е депозиран на 27.12.2011г. След проведени о.с.з. на 02.04.2012г. и на 

14.05.2011г., производството е обявено за приключено. Решение № 36, също 

носещо датата 31.10.2012г., е обявено в срочната книга на 12.11.2012г. 



 18 

Гр. дело № 6645/2010г. е образувано по искова молба от 12.02.2010г. на 

„Топлофикация” ЕАД – София, за сумата от 4645.39 лв. (главница и лихви), 

срещу Ф.И.Б. от гр. София.  Производството е обявено за приключено в с.з. на 

06.04.2012 г. Решение № 18, носещо датата 31.08.2012г., е обявено в срочната 

книга на 22.10.2012г. 

Гр. дело № 51469/2010г. е образувано по искова молба от 26.10.2010г. на 

„Топлофикация” ЕАД – София, за сумата от  5570.76 лв. (главница и лихви), 

срещу Ц.Т.К. от гр. София.  С разпореждане от з.з. на 10.11.2010г. са дадени 

указания за отстраняване на нередовности, отстранени на 01.12.2010 г., с 

определение от 23.12.2010г. е наредено връчване на исковата молба на 

ответника, с разяснено право на отговор по нея. Такъв е депозиран на 09.02.2012 

г., като за цялата 2011г. няма данни за действия по делото. С определение от 

16.02.2012г. делото е насрочено за 23.04.2012 г., допусната е ССчЕ, с определен 

депозит и заседанието е отложено за 18.06.2012г., когато съдебното дирене е 

приключено. Решение № 116, и то с дата 31.10.2012г., е обявено в срочната книга 

на 12.11.2012г. 

Гр. дело № 38115/2011г. е образувано по искова молба от 08.09.2011г. на 

„Топлофикация” ЕАД – София, за сумата от 2669.75 лв. (главница и лихви), 

срещу Г.А.Д. от гр. София.  С  определение по чл. 140 ГПК от 22.11.2011г., е 

изготвен проекто-доклад по делото, допусната е ССчЕ и същото е насрочено за 

о.с.з. за 30.01.2011г. Отговор от ответника е депозиран на 26.10.2011г. След 

проведени о.с.з. на 06.04.2012г. и на 18.06.2012г., производството е обявено за 

приключено. Решение № 100, също носещо датата 31.10.2012г., е обявено в 

срочната книга на 12.11.2012г. 

Гр. дело № 27417/2011г. е образувано по искова молба от 27.06.2011г. на 

„Топлофикация” ЕАД – София, за сумата от 7515.57 лв. (главница и лихви), 

срещу В.Т.А. от гр. София.  След постановени  определения от 01.08.2011г. и от 

16.01.2012г. по чл. 131 и чл. 140 ГПК, е наредено връчване на копие от исковата 

молба на ответника, с разяснено право на отговор по нея, (получен на 

17.10.2011г.) и делото е насрочено за о.с.з. Проведени са заседания на 

19.03.2012г., на 23.03.0.2012г., на 06.04.2012г. и на 18.05.2012г., когато 

производството е обявено за приключено. Решение № 61, носещо датата 

31.08.2012г., е обявено в срочната книга на 22.10.2012г. 

Гр. дело № 37057/2011г. е образувано по искова молба от 29.08.2011г. на 

„Топлофикация” ЕАД – София, за сумата от 7601.48 лв. (главница и лихви), 

срещу Р.Н.К. от гр. София.  След постановени  определения от 09.09.2011г. и от 

16.01.2012г. по чл. 131 и чл. 140 ГПК, е наредено връчване на копие от исковата 

молба на ответника, с разяснено право на отговор по нея (получен на 

07.11.2011г.) и делото е насрочено за о.с.з., с допускане на експертиза. 

Проведени са заседания на 12.03.2012г. и на 18.05.2012г., когато производството 

е обявено за приключено. Решение № 60, носещо датата 31.08.2012г., е обявено в 

срочната книга на 16.10.2012г. 

 

Втората група дела са с правно основание чл. 213, ал. 1 КЗ, вр. чл. 45 и чл. 

49 ЗЗД, образувани по иск от застрахователни дружества срещу други такива или 

Столична община. 
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Гр. дело № 20385/2011г. е с интерес 1081.65 лв., претендиран на основание 

чл. 213, ал. 1 КЗ, вр. чл. 45 ЗЗД. Съдебното дирене по делото е обявено за 

приключено в о.с.з. на 27.04.2012г. Съдебният акт – решение № 90, носи датата 

31.10.2012 г. Обявено е в срочната книга на 12.11.2012 г. 

Гр. дело № 30299/2011г. е образувано по искова молба от 14.07.2011г., с 

интерес 14718.45 лв., претендиран на основание чл. 213, ал. 1 КЗ. Съдебното 

дирене по делото е обявено за приключено в о.с.з. на 28.05.2012г., след 

изслушване на заключение на вещо лице. Съдебният акт – решение № 85, носи 

датата 31.10.2012 г. Обявено е в срочната книга на 12.11.2012 г. 

Гр. дело № 31616/2011г. е образувано по искова молба от 20.07.2011г., с 

интерес 512.70 лв., претендиран на основание чл. 213, ал. 1 КЗ. Съдебното 

дирене по делото е обявено за приключено след две  о.с.з. на 28.05.2012г., след 

изслушване на заключение на вещо лице. Съдебният акт – решение № 83, носи 

датата 29.08.2012 г. Обявено е в срочната книга на 12.11.2012 г. 

Гр. дело №  50129/2011г. е образувано по искова молба от 21.11.2011г., с 

интерес 259.89 лв. и 87.75 лв. лихви, претендирани на основание чл. 213, ал. 1 

КЗ. Съдебното дирене по делото е обявено за приключено след две о.с.з. на 

26.06.2012г. Съдебният акт – решение № 151, носи датата 29.08.2012 г. Обявено е 

в срочната книга на 12.11.2012г. 

Гр. дело № 1627/2012г. е образувано по искова молба от 13.01.2012г., с 

интерес 691.87 лв., претендиран на основание чл. 213, ал. 1 КЗ по застраховка 

„Каско” с встъпване в правата на застрахования срещу лицето, причинило 

вредите. Съдебното дирене по делото е обявено за приключено след две о.с.з. на 

26.06.2012г. Съдебният акт – решение № 166, носи датата 31.10.2012 г. Обявено е 

в срочната книга на 19.11.2012г. 

Гр. дело № 57632/2011г. е образувано по искова молба на ЗД срещу СО, с 

интерес 418.89 лв., претендиран на основание чл. 213, ал. 1 КЗ във вр. с чл. 49 и 

ч. 45 ЗЗД. Съдебното дирене по делото е обявено за приключено след две о.с.з. 

на 26.06.2012г. Съдебният акт – решение № 168, носи датата 31.10.2012 г. 

Обявено е в срочната книга на 19.11.2012г. Съобщението за изготвения акт е 

получено от ищеца на 27.11.2012г., а това до ответната община – на 06.12.2012г. 

На 05.12.2012г. по делото е депозирана въззивна жалба, която към момента на 

проверката – 13.02.2013г., все още не е администрирана от съдията-докладчик. 

Гр. дело № 660/2012г. е образувано по искова молба на ЗД срещу ЗД, с 

интерес 1051.64 лв., претендиран на основание чл. 213, ал. 1 КЗ. Съдебното 

дирене по делото е обявено за приключено след две о.с.з. на 26.06.2012г. 

Съдебният акт – решение № 167, носи датата 08.10.2012 г. Съобщението за 

изготвения акт е получено от ищеца на 27.11.2012г. На 26.11.2012г. по делото е 

депозирана въззивна жалба вх. № 1044218, която към момента на проверката – 

13.02.2013г., все още не е администрирана от съдията-докладчик. 

Гр. дело № 57280/2011г. е образувано по искова молба на ЗД срещу ЗД от 

16.12.2011г., с интерес 580.05 лв., претендиран на основание чл. 213, ал. 1 КЗ, 

във вр. с чл. 86 ЗЗД. Съдебното дирене по делото е обявено за приключено след 

две о.с.з. на 26.06.2012г. Съдебният акт – решение № 152, носи датата 29.08.2012 

г. Обявено е в срочната книга на 12.11.2012г. Съобщенията до страните са 

връчени съответно на 22.11.2012г. и на 26.11.2012г. На 06.12.2012г. по делото е 
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депозирана молба за допълване и изменение на решението в частта за съдебните 

разноски, която към момента на проверката – 13.02.2013г., все още не е 

администрирана от съдията-докладчик. 

 

И   З   В   О  Д   И  

 

Наред с изводите, направени заедно с констатациите по отделните дела и с 

оглед общите данни за дейността на съдия Лаков през проверявания период, 

може да се направи следното обобщение:  

 

От изисканата от СРС и представена справка за съдебните актове, 

постановени от съдия Е. Лаков, 73 състав и от Срочната книга на състава е 

видно, че общият брой актове за проверявания период 01.04.2012г. – 06.02.2013г. 

е 221 (решения 121 бр. и прекратителни определения 100 бр.), съдебните актове 

по ч.гр.дела /заповедни производства/ са 420 бр. или общо 641 бр. съдебни актове 

са постановени от съдия Лаков в посочения период. По 178 бр. дела, обявени за 

решаване през 2012г., съдебните актове не са постановени към 06.02.2013г., а на 

17 от делата, обявени за решаване не е изтекъл едномесечния срок към 

посочената дата, или както бе посочено приключените дела на състава са 836 бр. 

Негативната тенденция в работата на съдия Лаков е задълбочена, с оглед данните 

от предходната проверка, когато делата без обявен съдебен акт в 

законоустановения едномесечен  срок са били 44, а сега са четири пъти повече 

към 06.02.2013г.  

От постановените 641 бр. актове, в едномесечен срок са прекратени в з.з. 63 

бр. и в о.з. 37 бр., или общо 100 бр. От оставащите 541 бр. дела, 420 са заповедни 

производства или от 121 бр. дела, 47 са решени в законоустановения 

едномесечен срок и 73 бр. са извън него, като забавата е от един до шест и 

половина месеца (пр. – гр.дело № гр. дела № 24636/2011г., обявено за решаване 

на 28.05.2012г., обявено в срочната книга на 16.01.2013г. /забава 6.5 месеца/, гр. 

дело № 58704/2010г., обявено за решаване на 17.10.2011г., обявено в срочната 

книга на 24.04.2012г. /забава повече от 5 месеца/, гр. дело № 6645/2010г. и гр. 

дело № 29542/2010г., обявени за решаване на 06.04.2012г. и на 22.10.2012г. 

/забава 5.5 месеца/, съдебните актове са обявени в срочната книга на 22.10.2012г., 

и т.н.).  

От просрочените дела без постановен съдебен акт към 06.02.2013г. е видно, 

че по гр.дело № 53555/2010г., обявено за решаване на 17.02.2012г., съдебният акт 

не е постановен към момента на проверката – 06.02.2013г. – т.е. в продължение 

на близо една година. Най-голямата забава е по гр. дело № 33155/2012г. -  

обявено за решаване на 04.02.2012г. и към 06.02.2013г. – съдебният акт не бе 

постановен, т.е. повече от една година, след като съдебното дирене е било 

приключено (решението е обявено в срочната книга на състава на 14.02.2013г.). 

Констатирано бе, видно и от предоставената справка, че към 06.02. 2013г. не 

бяха постановени съдебните актове по 14 бр. дела, обявени за решаване м.април 

2012г. - т.е. 10 месеца; 12 броя дела, обявени за решаване през м.май 2012г. – т.е. 

9 месеца; 24 броя дела, обявени за решаване през м.юни 2012г.; 3 бр. дела, 

обявени за решаване през м.юли 2012г.; 4 бр. дела, обявени за решаване през м. 
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септември 2012г.; 51 бр. дела, обявени за решаване през м. октомври 2012г.; 17 

бр. дела, обявени за решаване през м. ноември 2012г.; 50 бр. дела, обявени за 

решаване през м. декември 2012г.  

След 06.02.2013г. на проверяващите бяха предоставени данни, че по 89 бр. 

дела от 178-те бр. дела без постановен съдебен акт, съдебните решения са 

обявени в срочната книга след 08.02.2013г.  

       При предходната проверка, извършена в изпълнение на заповед № ЗП-

2/21.03.2012г. на Главния инспектор на ИВСС, беше установено, че от началото 

на 2011г., г-н Красимир Влахов - Председател на СРС тогава, с нарочни заповеди 

№ № АС-23/08.02.2011г., АС-52/22.03.2011г., АС-92/11.05.2011г., АС-

133/08.07.2011г., АС-167/08.09.2011г., АС-224/17.11.2011г., АС-237/28.11.2011г., 

АС-12/27.01.2012г., АС-50/14.03.2012г., издадени във връзка с изискани от него и 

изготвени от съдебния статистик справки, е указал и предоставил възможност на 

съдиите, председателстващи съответни съдебни състави, да предприемат 

конкретни действия по предварителната подготовка за разглеждане в о.з. на дела, 

по които размяната на книжата е била извършена до определена в заповедите 

дата, както и да предприемат конкретни действия по изготвянето и обявяването 

на съдебните актове до определена дата, по дела обявени за решаване за 

посочения период. Във всички заповеди са цитирани изрично съдиите, 

председателствали съответните състави, като във всяка от тях фигурира съдия 

Лаков - 73-ти състав. Същевременно, Председателят на СРС е издал нарочна 

заповед № АС-157/24.08.2011г., с която е предоставил на съдия Емилиян Лаков, 

председател на 73 състав последна възможност да се произнесе по реда на чл. 140 

ГПК на дела, посочени в нарочна справка, както и да се произнесе с 

разпореждане за връчване на преписи за отговор на ответниците, съгласно чл. 

131 ГПК, респ. разпореждания по чл. 129, ал.1 ГПК за отстраняване на 

нередовностите на исковите молби, по делата, посочени в нарочна справка. С 

друга заповед № АС-207/26.10.2011г., Председателят на СРС е наредил в случай, 

че на 31.10.2011г. председателят на 73 състав Е. Лаков не е изготвил и обявил 

съдебните актове по делата, обявени от него за решаване до края на м. март 

2011г., да се организира поемането на председателстването на 73 състав от съдия 

Мария Дончева, а на 107 състав – от съдия Емилиян Лаков, като всеки от съдиите 

да се произнесе по разпределените му дела и молби до 31.10.2011г. 

 Въпреки многобройните заповеди на предходния председател на съда, 

съдия Лаков не е администрирал своевременно делата, нарушил е изискването по 

чл. 235, ал.5 ГПК и не е постановявал съдебните актове по обявените от него 

дела за решаване нито в законен, нито в разумен срок. В резултат на това, със 

заповед № АС-263/15.12.2011г. на Председателя на СРС, е образувано 

дисциплинарно производство срещу Емилиян Лаков, съдия в СРС за допуснато 

от него дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал.3, т.1 ЗСВ (системно неспазване 

на сроковете, предвидени в процесуалните закони), изразяващо се в неизготвяне 

в разумен срок на съдебните актове по делата, посочени в справка от 13.12.2011г. 

на съдебния статистик. Дисциплинарното производство не е било приключило. 

Тримесечният срок от образуването му е изтекъл, но според чл. 310, ал. 2 от ЗСВ, 

отговорността на съдия Лаков за допуснатите от него дисциплинарни нарушения 

– системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони, не е 
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отпаднала, поради което е извършена и предходната проверка на ИВСС през м. 

март 2012г. 

Независимо от установеното от предходния председател на съда и 

констатирано с Акта от извършената през м.март 2012г. проверка, в изпълнение 

на заповед № ЗП-2/21.03.2012г. на Главния инспектор на ИВСС, със съответните  

изводи и препоръки, не е налице подобрение в работата на 73 състав, а обратно. 

Съдия Лаков не е изпълнил дадените с Акта препоръки.  

При предходната проверка е имал 44 бр. дела без постановени съдебни 

актове в срок, а сегашната проверка констатира, че делата, по които няма 

постановен съдебен акт в едномесечен срок са 178 бр., а от постановените 

съдебни актове за същия период – само 47 са в законоустановения едномесечен 

срок и 73 бр. са извън него, като забавата е различна, до повече от 11 месеца 

(гр.дело № 33155/2012г.).  

След извършената на място проверка на ИВСС и препоръката от 

проверяващия екип, направена чрез съдия Десислава Попколева - 

зам.председател на СГС и ръководител на ІІ ГО да се администрират всички 

подадени молби по дела на доклад на съдия Лаков, с писмо от 19.02.2013г. ИВСС 

е уведомен, че към същата дата няма текущ доклад - съдия Лаков се е произнесъл 

по всички депозирани молби и жалби, което беше просрочил с месеци, както 

подробно бе изложено по-горе при описа на конкретните проверени дела. В тази 

връзка, препоръчваме (каквато добра практика бе установена в други проверени 

съдилища) Председателят на СРС да предложи за обсъждане и приемане на 

Общо събрание на гражданските съдии времеви стандарти при извършване на 

предварителни проверки по редовността на исковите молби/ молби след 

образуването на делата или при изпълнение от страните на дадените от съдията-

докладчик указания, при постановяване на разпорежданията по чл. 131 ГПК и 

определенията по чл. 140 ГПК (извън бързите производства), както и регламент 

за своевременно докладване на постъпващите в хода на производството по 

съответното дело молби и други документи от деловодител на съдията - 

докладчик, което да се удостоверява писмено с дата и подпис на деловодител 

върху специален контролен лист. С приемането на регламента, утвърден със 

заповед на Председателя на съда, се цели недопускане неоснователно забавяне на 

съдебното производство и по-ефективен, в интерес на страните съдебен процес. 

Или, с други думи, да се регламентират правилата за движението на 

образуваните дела, включително начин и срок за администриране на текущ 

доклад по гражданските дела, с нарочна заповед на Председателя на СРС, след 

обсъждане и приемане на регламента от Общо събрание на гражданската 

колегия. Такава заповед към момента на проверката има само за т.н. „бърз 

доклад”, досежно делата с кратки срокове, която бе предоставена на 

проверяващия екип. 

Дисциплинарното нарушение е извършено от съдия Лаков, въпреки, че 

видно от  предоставената от Председателя на СРС справки за 30 – те съдии от ІІ 

ГО на СРС, за период от 9 месеца (от 01.04.2012г. – до 31.12.2012г.), 73 –ти не е 

най-натовареният състав, с най-сложните от правна и фактическа страна дела. 

Съдия Лаков за този период има 774 бр. свършени дела, докато голяма част от 

съдиите от ІІ ГО са свършили повече дела: съдия Стефан Шекерджийски – 868 
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свършени дела, съдия Петър Сантиров – 800 свършени дела, съдия Венета 

Цветкова - 808 свършени дела, съдия Петър Славчев – 780 свършени дела, съдия 

Върбан Сучков – 842 свършени дела, съдия Радост Бошнакова – 800 свършени 

дела, съдия Аделина Андреева – 785 свършени дела, съдия Биляна Балинова – 

777 свършени дела, съдия Силвия Гълъбова – 795 свършени дела, съдия Цветан 

Ценов – 783 свършени дела. Натовареността на съдия Лаков спрямо средно 

разгледаните дела във ІІ ГО е 14.56%, а натовареността му спрямо средно 

свършените дела на ІІ ГО е 8.20 %. 

 

Съгласно действащата разпоредба на чл. 235, ал. 5 ГПК, съдът обявява 

решението си с мотивите най-късно в едномесечен срок след заседанието, в 

което е завършено разглеждането на делото.  

Обявяването на съдебните решения по описаните в настоящия Акт 

граждански дела с констатираните дълготрайни закъснения  спрямо срока по чл. 

235, ал. 5 ГПК,  представлява извършено от съдия Емилиян Лаков, 73 състав, 

СРС дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 1  ЗСВ – 

системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони. 

 Съдия Лаков не е администрирал своевременно ч.гр.дело № 19314/2012г., 

гр. дело № 16494/2011г., гр. дело № 27153/2011г., гр. дело № 57632/2011г. гр. 

дело № 660/2012г. гр. дело № 57280/2011г., като чрез бездействието си е забавил 

производствата по тези дела – осъществил е състава на дисциплинарното 

нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 2 ЗСВ. След намеса на ИВСС и видно 

от писмо вх. № Ж-01-100/19.02.2013г., съдия Лаков се е произнесъл по всички 

молби и жалби и няма текущ доклад. 

 

Сроковете, определени в процесуалните закони, според чл. 12, ал.2 ГПК, са 

задължителни за съдиите. В тази връзка, с оглед недопускане на просрочени 

съдебни актове в бъдеще, проверяващият екип счита за уместно да препоръча 

спазване на законоустановения едномесечен срок по чл. 235,ал.5 ГПК, на 

двуседмичния срок по чл. 316 ГПК - при бързите производства, както и  

прилагане разпоредбата по чл. 337 ЗСВ, според която Председателят на съда да 

не разрешава ползването на платен годишен отпуск преди съответният съдия да 

изготви своите актове и да върне делата, които са му възложени.  

Препоръчително е, също, Административният ръководител на съда да 

обвърже получаването на целевите персонални награди /средства за 

допълнително материално стимулиране, в случай, че се предвидят такива по 

съответния законоустановен ред/ на всеки магистрат и съдебен служител в СРС с 

конкретните, индивидуално постигнати резултати през съответната година. В 

тази връзка, ще бъде направена съответната препоръка. 

Препоръчително е Председателят на СРС да предприеме конкретни мерки и 

във връзка с констатираните несъответствия между посочените в решенията на 

съдия Лаков дати, с датите на обявяването им в Срочната книга на състава. 

 

С оглед изложеното и констатирано от проверяващия екип в хода на 

настоящата проверка, може да се направи категоричен извод, че съдия 

Емилиян Лаков, 73 състав, ІІ ГО, СРС е извършил дисциплинарни 
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нарушения по чл. 307, ал.4, т.1 и т.2 ЗСВ, като системно неспазва сроковете, 

предвидени в процесуалните закони и с бездействието си неоправдано 

забавя съдебното производство. 

 

 

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ И 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ  

 

 

 

П Р Е П О Р Ъ К И и П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я: 

 

 

 

1. Предлага на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 308, ал. 1, т. 3 от 

Закона за съдебната власт, да наложи дисциплинарно наказание 

„намаляване на основното трудово възнаграждение от 10 до 25 на сто 

за срок от шест месеца до две години” на съдия Емилиян Лаков, 73 

състав, СРС за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал.4, 

т.1 и т.2 ЗСВ - системно неспазване на сроковете, предвидени в 

процесуалните закони и с бездействието си неоправдано забавя 

съдебното производство през периода на проверката – м. април 2012г. 

– м. февруари 2013г.;  

 

2. Съдия Емилиян Лаков, 73 състав да администрира разпределените му 

дела своевременно и при спазване на установените процесуални 

срокове, както и да постановява съдебните актове съобразно 

изискванията на чл. 235, ал. 5 и чл. 316 ГПК; 

 

3. Административният ръководител - председател на СОФИЙСКИ 

РАЙОНЕН СЪД да издаде индивидуална заповед, с която да  определи 

краен срок за приключването на неизготвените от съдия Лаков 

съдебни актове, констатирани от проверяващия екип, както и да  

задължи същия с конкретни мерки по своевременното 

администриране и обработване на постъпилия доклад. Копие от 

издадената заповед да бъде предоставена на ИВСС; 

 

4. Административният ръководител - председател на СОФИЙСКИ 

РАЙОНЕН СЪД да продължи установената от предишния 

административен ръководител добра практика в СРС да се следят и 

проверяват действията на съдиите по своевременно администриране 

на делата, както и тяхното приключване, при спазване на сроковете, 

предвидени в процесуалните закони.  
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5. Административният ръководител - председател на СОФИЙСКИ 

РАЙОНЕН СЪД да издаде нарочна заповед, с която на основание чл. 

337 ЗСВ да не разрешава ползването на платен годишен отпуск преди 

съответният съдия (в това число и съдия Емилиян Лаков, 73 състав) 

да изготви своите актове и да върне делата, които са му възложени, да 

регламентира условията при получаване на целеви парични награди 

на всеки магистрат и съдебен служител в СРС (средства за 

допълнително материално стимулиране, в случай, че се предвидят 

такива по законоустановения ред), като ги обвърже с конкретните, 

индивидуално постигнати резултати през съответната година, както и 

да осъществява контрол по изпълнението й. 

 

На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям срок 

постоянен за изпълнение на препоръките по. т. 2 и т. 4. Препоръката по т. 3 да се 

изпълни в едноседмичен срок, а по тази по т. 5 – в едномесечен срок. 

 

На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, председателят на 

СРС в двумесечен срок да уведоми писмено Главния инспектор на Инспектората 

към ВСС за изпълнението на дадените препоръки. 

 

На основание чл.58, ал.3 от Закона за съдебната власт, настоящият Акт за 

резултати от извършена проверка да се изпрати на Административния 

ръководител - председател на СРС и на съдия Лаков. Председателят на СРС да 

връчи Акта с резултатите от проверката на съдия Емилиян Лаков, 73 състав. 

 

Препис от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет, с оглед 

предложението по т.1 за налагане на дисциплинарно наказание на съдия 

Емилиян Лаков, 73 състав, СРС по чл. 308, ал.1,т.3 , вр. чл. 307, ал.4, т.1 ЗСВ. 

 

                                                        ИНСПЕКТОР: 

                                                                           

                                                                                  ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА 

………………………………………….………………………………………………. 

Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на Методи Лалов - 

Председател на Софийски районен съд. 

На основание чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на съдия Емилиян Лаков, 

73 състав,  Софийски районен съд. 

На основание чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:……………………………………….  


