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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и чл. 18 от 

Правилника за организацията и дейността на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет и за дейността на администрацията и експертите, във връзка 

със сигнал с вх. № Ж-01-175/27.02.2012 г., по описа на ИВСС, изпратен от 

Администрацията на Президента на Република България, дирекция 

„Приемна”, със Заповед № Ж-01-175/13.03.2012 г. на главния инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет се извърши проверка в Софийски 

градски съд. 

Проверката бе извършена в периода от 14.03.2012 г. до 16.03.2012 г. 

от екип в състав: инспектор Весела Николова и експерти Адриана 

Тодорова и Николай Илиев. 

 

Цел и обхват на проверката:  
1. Проверка по образуването и движението на в. гр. д. № 987/2010 г. 

на Софийски градски съд, ІV-б въззивен състав; 

2. Проверка на произволен принцип по образуването, движението и 

приключването на други въззивни граждански дела по описа на Софийски 

градски съд, ІV-б въззивен състав. 

  

Щатна осигуреност на отделението 

 

Към момента на извършване на проверката в Софийски градски съд, 

Въззивно отделение, въззивните състави са структурирани както следва: 

 ІІ – А състав: съдия Албена Александрова, съдия Соня Найденова и 

младши съдия; 

 ІІ – Б състав: съдия: Розинела Янчева, съдия Ралица Димитрова и 

младши съдия; 

 ІІ – В състав: съдия Златка Чолева, съдия Петя Алексиева и младши 

съдия; 

 ІІ – Г състав: съдия Любка Бакърджиева, съдия Татяна Нецова и 

съдия Светла Димитрова; 

 ІI – Д състав: съдия Драгомир Драгнев, съдия Мая Дамянова и 

съдия Милка Итова; 

 ІV – А състав: съдия Стела Кацарова, съдия Джулиана Петкова и 

младши съдия; 

 ІV – Б състав: съдия Рени Коджабашева, съдия Хрипсиме 

Магърдичян и младши съдия; 

 ІV – В състав: съдия Ерик Василев, съдия Майя Русева и младши 

съдия; 

 ІV – Г състав: съдия Геника Михайлова, съдия Милен Василев и 

младши съдия; 

 ІV – Д състав: Здравка Иванова, съдия Цветомира Кордоловска и 

младши съдия. 
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До месец май 2011 г. ІV – Б състав е включвал съдиите Рени 

Коджабашева, Мария Яначкова и Здравка Иванова, след което съгласно 

Заповед № 897/09.05.2011 г. на и. д. председател на Софийски градски съд 

за разпределение на старшите и младшите съдии във Въззивно отделение и 

Наказателно отделение на СГС, съставът е преструктуриран и допълнен с 

двама младши съдии – Елена Шипковенска и Моника Добринова, а съдия 

Здравка Иванова е преместена в ІV – Д състав.  

От края на 2011 г. съдия Мария Яначкова е командирована и не е 

част от Въззивно отделение на СГС, а съставът е допълнен със съдия 

Хрипсиме Магърдичян. 

 Съгласно справка, изготвена от Софийски градски съд за отпуските, 

използвани през 2011 г. от съдиите на ІV – Б състав, се установява, че 

съдиите от състава не са ползвали отпуск по болест, а само платен годишен 

отпуск, както следва: 

 Съдия Рени Христова Коджабашева 

  - от 07.02. до 09.02. включително; 

  - от 04.04. до 08.04. включително; 

  - на 03.06.; 

  - от 23.06. до 28.06. включително; 

  - от 18.07. до 22.07. включително; 

  - от 15.08. до 02.09. включително; 

  - от 27.12. до 30.12. включително. 

 Съдия Мария Кръстева Яначкова 

  - от 01.03. до 02.03. включително; 

  - от 03.05. до 11.05. включително; 

  - от 06.04. до 08.04. включително; 

  - от 17.10. до 21.10. включително; 

 Съдия Здравка Ангелова Иванова - Рогачева 

 - от 24.01. до 28.01. включително; 

 - от 01.04. до 08.04. включително; 

 - от 10.06. до 13.06. включително; 

 - от 21.06. до 24.06. включително; 

 - от 01.09. до 21.09. включително. 

 

І. Проверка, извършена във връзка със сигнал вх. № Ж-01-

175/27.02.2012 г., изпратена от дирекция „Приемна” на 

Администрацията на Президента на Република България 

 

Обстоятелства по сигнала 
 

В Инспектората към Висшия съдебен съвет под горния номер е 

постъпил сигнал, изпратен от дирекция „Приемна” на Администрацията на 

Президента на Република България, съдържащ писмено изложение от г-н 

Т. А. С., адресирано до вицепрезидента на Република България г-жа М. П., 
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както и молба, депозирана по в. гр. д. № 987/2010 г., ІV-б въззивен състав 

на Софийски градски съд, с искане за пренасрочване на конкретното дело 

за по - ранна дата от определената за неговото разглеждане в открито 

съдебно заседание - 29.10.2012 г. 

В изложението до вицепрезидента на Република България се излагат 

факти, свързани с движението и приключването на в. гр. д. № 987/2010 г. 

на Софийски градски съд, Въззивно отделение, ІV-б състав, по което 

жалбоподателят е въззиваем. Конкретно се сочи, че на съда били 

необходими 15 /петнадесет/ месеца за образуване на делото и насрочването 

му в първо открито съдебно заседание за 28.10.2010 г. Твърди се, че в 

първото открито съдебно заседание не били предприети никакви действия, 

като производството било отложено и насрочено за след 5 месеца 

/28.03.2011 г./. На тази дата съдът допуснал експертиза, определил вещо 

лице и делото било отложено за след 8 месеца. На 21.11.2011 г., когато 

било проведено следващото съдебно заседание, съдът, след като 

констатирал, че съдебният експерт не бил призован, определил 29.10.2012 

г. за дата, на която делото да се разгледа отново. 

С оглед на тези обстоятелства, в сигнала се развиват съображения за 

неоснователно продължителни периоди на пренасрочване на съдебното 

производство, които жалбоподателят обосновава с липсваща правна и 

фактическа сложност на делото, като отбелязва и факта на напредналата си 

възраст. В допълнение се твърди, че с молба, депозирана в края на месец 

декември 2011 в Софийски градски съд, страната е направила процесуално 

искане за пренасрочване на следващото открито съдебно заседание за 

възможно най-ранната дата, мотивирано с възрастта и здравословното 

състояние на въззиваемия, по която, по информация на процесуалните 

представители на г-н С., липсвало произнасяне от страна на съдебния 

състав. 

 

Във връзка с поставените от жалбоподателя проблеми при 

проверката се установи следното: 

 

В. гр. д. № 987/2010 г. е образувано на 28.01.2010 г. по въззивна 

жалба на М. И. В. срещу решение на Софийски районен съд по гр. д. № 

406/2008 г., 51-състав, постъпила в СГС с вх. № 5392/27.01.2010 г. и 

разпределена на доклад на съдия Мария Яначкова. Производството пред 

първоинстанционния съд е образувано по реда на ГПК /отм./ на 02.01.2008 

г. по установителен иск за собственост по чл. 97, ал. 1 от ГПК /отм./. След 

образуване на производството във въззивната инстанция, с разпореждане 

от 10.02.2010 г съдът е насрочил производството в открито съдебно 

заседание за 28.10.2010 г. /9 месеца след образуването/. В първото 

открито съдебно заседание страните са направили изявления, че нямат 

нови доказателствени искания, след което съдът е дал ход по същество и 

обявил делото за решаване, като счел същото за изяснено. С определение 
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от 25.11.2010 г., постановено в срока за постановяване на краен съдебен 

акт по същество, съдът е отменил протоколното определение, с което е дал 

ход по същество и насрочил производството в ново открито съдебно 

заседание за 28.03.2010 г. /след 4 месеца/. За да постанови цитираното 

определение, съдебният състав е приел, че за изясняване на делото от 

фактическа и правна страна е необходимо да бъде допусната съдебно-

техническа експертиза, съгласно указания на ВКС, дадени в т. 10 от 

Тълкувателно решение № 1/2000 г. по гр. д. № 1/2000 г. на ОСГК на ВКС 

на РБ. С определението си съдът още е определил размер на депозит, 

вносим в 15 дневен срок от получаване на съобщението от ответника по 

жалбата – Т. А. С., и определил за вещо лице С. Б. Препис от съдебния акт 

е връчен на страните със съобщения, изпратени на 01.12.2010 г., получени 

на 13.12.2010 г. от Т. С., съответно на 28.01.2011 г. от въззивника М. В. От 

съдебния протокол за съдебното заседание, проведено на 28.03.2011 г., е 

видно, че вещото лице не е призовавано и не се е явило. Допълнително се 

установява, че въззиваемият не е изпълнил указанията на съда за 

внасяне на определения депозит, за които е бил уведомен още на 

13.12.2010 г.. Тези обстоятелства са наложили съдебният състав да 

определи нов 15 дневен срок за внасяне на депозита, както и да отложи и 

насрочи делото за нова дата – 21.11.2011 г. /след близо 8 месеца/. 

Доказателство за внесения депозит е представено с молба от 07.04.2011 г. 

С разпореждане от 12.04.2011 г., положено върху молбата, съдът е 

разпоредил да се призове вещото лице. Преди това, на 04.04.2011 г., е 

изпратена призовка на вещото лице за насроченото съдебно заседание за 

21.11.2011 г., получена лично на 13.04.2011 г. На 18.11.2011 г., 3 дни 

преди съдебното заседание, е депозирана молба от съдебния експерт, с 

която уведомява съда, че е запозната със задачата, но не е готова със 

заключението. Сочи причини за „изключителна професионална 

натовареност” през настоящия месеца, в който била призована да се яви по 

16 дела. В заседанието от 21.11.2011 г., съдът е докладвал молбата на 

вещото лице и страните са изразили становища да се даде възможност за 

изготвяне на експертизата. За изслушване на съдебно-техническата 

експертиза делото е отложено и насрочено за 29.10.2012 г. /за след 11 

месеца/. По делото, от въззиваемия Т. А. С., на 07.12.2011 г. е постъпила 

молба, в която излага съображения за влошено здравословно състояние и 

моли съда за пренасрочване на следващото открито съдебно заседание за 

възможно най-ранна дата. С разпореждане от 15.12.2011 г., постановено от 

съдия Мария Яначкова, съдът е оставил молбата без уважение, като е 

обосновал невъзможността за пренасрочване на делото с голям брой 

висящи дела на състава и невъзможност за промяна в графика. Като 

допълнителен аргумент, съдът е отбелязал, че пренасрочването на 

заседанието ще наложи отлагането на друго дело за по-късна дата. 
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 ІІ. Проверката по образуването, движението и приключването на 

други въззивни граждански дела по описа на Софийски градски съд, 

разпределени на ІV-б въззивен състав 

 

І. Дела, разгледани от съдия Мария Яначкова 

 

 - в. гр. д. № 749/2011 г. е образувано на 08.06.2011 г. по въззивна 

жалба срещу решение на Софийски районен съд, постановено по гр. д. № 

54330/2010 г., 62 състав, постъпила с вх. № 51942/07.06.2011 г. 

Претенцията е на основание чл. 128 от КТ /по Глава Двадесет и пета 

„Бързо производство”/. С разпореждане от 27.06.2011 г. съдът е насрочил 

делото в открито съдебно заседание за 17.11.2011 г. /над 4 месеца/. В 

първото открито съдебно заседание е даден ход по същество. Решението, 

съгласно датата, отразена в съдебния акт, е постановено на 16.12.2011 г. 

 - в. гр. д. № 1988/2011 г. е образувано на 16.02.2011 г. по въззивна 

жалба, депозирана в Софийски градски съд с вх. № 13312/16.02.2011 г. 

Производството е по чл. 32, ал. 2 от ЗС. С разпореждане от 11.03.2011 г. 

съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 21.11.2011 г. /над 

9 месеца/. На тази дата съдът е дал ход по същество и обявил делото за 

решаване. Съдебно решение съгласно датата, отразена в съдебния акт, е 

постановено на 19.01.2012 г. Делото се администрира, във връзка с 

постъпила на 05.03.2012 г. касационна жалба. 

 - в. гр. д. № 2905/2011 г.  е образувано на 10.03.2011 г. по въззивна 

жалба, депозирана в Софийски градски съд с вх. № 20106/09.03.2011 г. 

Производството е по искове за обезщетение срещу Прокуратурата на РБ. С 

разпореждане от 02.05.2011 г. съдът е насрочил делото в открито съдебно 

заседание за 30.01.2012 г. /над 10 месеца от образуване на делото/. 

 - в. гр. д. № 40/2008 г. е образувано на 08.01.2008 г., след връщане 

на делото от ВКС и постъпило в СГС на 02.01.2008 г. Производството е 

образувано по реда на ГПК /отм./. Делото е насрочено в открито съдебно 

заседание за 10.10.2008 г. /9 месеца от образуването/. С протоколно 

определение от тази дата съдът е разпоредил делото да се върне във ВКС 

за евентуална преценка за развиване на производство за поправка на явна 

фактическа грешка, отложил и насрочил следващо открито съдебно 

заседание за 02.04.2009 г. С разпореждане от 05.10.2009 г. делото е 

насрочено в ново открито съдебно заседание за 21.01.2010 г. За събиране 

на доказателства, делото е насрочено за 11.10.2010 г. /над 8 месеца/. В 

съдебно заседание от тази дата съдът е дал указания, на основание чл. 131 

от ГПК /отм./ и определил следващото съдебно заседание за краен срок за 

събиране на доказателства,като го насрочва за 18.04.2011 г. /6 месеца/. На 

18.04.2011 г. са разпитани свидетели и е даден ход по същество. Решение е 

постановено на 11.07.2011 г., каквато дата е посочена в съдебния акт. 

Изискани са обяснения от длъжностното лице по призоваване за 

причините, поради които не са връчени всички уведомления за решението, 
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съответно са предприети действия по уведомяване чрез началника на 

Областна дирекция „Охрана”. 

 - в. гр. д. № 828/2007 г. е образувано по реда на ГПК /отм./ на 

20.03.2007 г. по въззивна жалба срещу решение на Софийски районен съд 

по гр. д. № 1355/2000 г. С разпореждане от 02.04.2007 г. делото е 

насрочено в открито съдебно заседание за 04.02.2008 г. /за след 10 месеца/. 

Първоначално делото е разпределено на доклад на съдия Георги Иванов. 

Съдебни заседания са проведени на 04.02.2008 г., 13.10.2008 г. /не е 

проведено поради сигнал за взривно устройство в сградата и пренасрочено 

от съдия Мария Яначкова/, 19.02.2009 г., 22.10.2009 г. /след 8 месеца/, 

15.02.2010 г. /за след по-малко от 4 месеца/. Съдебните заседания са 

отлагани за събиране на доказателства. В съдебно заседание от 15.02.2010 

г. съдът е дал ход по същество. Преди това с определение, постановено в 

закрито съдебно заседание на 26.01.2010 г., съдът е оставил без уважение 

процесуално искане за спиране на производството, на основание чл. 182, 

ал. 1 б. „г” от ГПК /отм./. С определение, постановено на 01.06.2010 г. в 

срока за решаване на делото, съдът е отменил дадения ход по същество и 

спрял производството по делото, на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК 

/отм./, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на гр. д. № 5097/2007 г. 

на СРС, 58 състав. Последното е обжалвано с частна жалба пред ВКС и на 

16.12.2010 г. образувано ч. гр. д. № 657/2010 г. С Определение № 

232/28.04.2011 г., постановено по цитираното дело, Върховният 

касационен съд е отменил определението за спиране и върнал делото на 

Софийски градски съд за продължаване на процесуалните действия. След 

връщането на 29.04.2011 г., СГС е насрочил делото в открито заседание за 

12.12.2011 г. /след 6 месеца/, на която дата е даден ход по същество и 

делото е обявено за решаване. Решение е постановено на 27.01.2012 г., 

съобщения за което са изпратени на страните на 01.02.2012 г. 

 - в.гр.д.№ 8094/2011 г. - делото е постъпило в СГС на 17.06.2011 г. и 

на 20.06.2011 г., при спазване на принципа за случайното разпределение, е 

определен докладчик съдия М. Яначкова - трудов спор за незаконно 

уволнение, бързо производство. С разпореждане от 27.06.2011 г. делото е 

насрочено в с.з. за 24.11.2011 г. /след почти 5 месеца/, когато е даден ход 

по същество, съд. акт е обявен на 11.01.2012 г.; 

 - в.гр.д.№ 1726/2011 г. - делото е образувано на 14.02.2011 г., на 

доклад на съдия Яначкова, няма приложен протокол за избор на 

докладчик. С Определение от 11.03.2011 г. са оставени без уважение, като 

неоснователни, доказателствените искания, направени във въззивната 

жалба, а делото е насрочено за 10.11.2011 г., когато е даден ход по 

същество. Съдебният акт е обявен на 19.12.2011 г.; 

 - в.гр.д.№ 1849/2006 г. - делото е образувано на 31.05.2006 г.,с пр. 

основание чл. 19, ал.3 ЗЗД. Проведени са 9 с.з., отлагани за събиране на 

доказателства, както следва, на: 19.04.2007 г., 01.10.2007 г., 14.02.2007 г., 

13.11.2008 г., 16.04.2009 г., 10.12.2009 г., 21.06.2010 г., 28.02.2011 г., 



 8 

12.12.2011 г., когато е даден ход по същество, съд. акт е обявен на 

20.01.2012 г. Съдия Яначкова е докладчик по делото от 13.11.2008 г.  

 

ІІ. Дела, разгледани от съдия Рени Коджабашева 

 

 - в. гр. д. № 2751/2008 г. /съдия Майя Русева и съдия Рени 

Коджабашева/ е образувано по въззивна жалба, постъпила на 26.08.2008 г. 

в Софийски градски съд. Делото е разпределено за разглеждане от съдия 

Майя Русева. С определение от 19.09.2008 г. съдия Русева е допуснала 

писмени доказателства, разпоредила издаване на съдебно удостоверение и 

насрочила производството в открито съдебно заседание за 07.05.2009 г. 

/над 8 месеца/. В съдебно заседание от тази дата делото е докладвано от 

съдия Пламен Колев; отложено и насрочено за 16.11.2009 г. /6 месеца/, 

поради нередовна процедура по призоваване. Нови съдебни заседания са 

проведени от съдия Рени Коджабашева на: 16.11.2009 г., 12.04.2010 г. 

/близо 5 месеца/; 27.05.2010 г. /1 месец/; 11.11.2010 г., 31.03.2011 г.; 

10.11.2011 г. На последната дата съдът е прекратил производството, 

поради оттегляне на въззивната жалба, на основание чл. 203 от ГПК /отм./. 

Делото е отлагано поради нередовна процедура по призоваване до 

11.11.2010 г. На тази дата, редовно уведомен въззивникът депозира молба 

за отлагане, като прилага медицинско направление и удостоверение от 

„Майчин дом”, касаещо издаден болничен лист. По делото са изисквания 

обяснения, относно процедурата по призоваване. 

 - в. гр. д. № 2798/2009 г. /съдия Валентин Бойкинов и съдия Рени 

Коджабашева/ е образувано на 27.03.2009 г., по въззивна жалба срещу 

решение на Софийски районен съд, постъпила в СГС на 26.03.2009 г. 

Първо открито съдебно заседание по делото е насрочено за 16.11.2009 г. 

/над 7 месеца/ и докладчик съдия Рени Коджабашева. Нови съдебни 

заседания са проведени на 03.05.2010 г. и 03.02.2011 г. /9 месеца/. Трите 

съдебни заседания са отлагани, поради нередовна процедура по 

призоваване. По делото е класирано писмо от Върховния касационен съд, 

адресирано до Софийския апелативен съд с вх. № 7640/12.08.2010 г., към 

което е приложена касационна жалба, подадена от една от въззиваемите 

страни. В писмото на ВКС се сочи, че жалбата се изпраща по 

компетентност на САС, на основание чл. 255 и сл. от ГПК /нов/. Върху 

писмото е изписана резолюция от 13.08.2010 г.: „жалба за бавност на СГС 

за администриране”. В касационната жалба, по естеството си жалба за 

бавност, се съдържат оплаквания за факта, че СГС неоправдано и 

неоснователно е насрочил съдебно заседание за такъв продължителен 

период от време – от 03.05.2010 г. за 03.02.2011 г. С резолюция от 

18.08.2010 г. съдия Рени Коджабашева, по повод подадената жалба за 

бавност, е изложила обстоятелства, че не могат да бъдат извършени 

промени в графика на насрочените от състава открити заседания, тъй като 

понастоящем ІV-б състав е най-тежкия въззивен състав на СГС; 



 9 

висящността на образуваните на състава дела е около 700 бр., в съдебните 

заседания се разглеждат средно около 18-21 дела, което води до много 

голямо натоварване и опасност от навлизане в графика на заседаващия в 

същата съдебна зала след ІV-б състав на СГС. Посочено е още, че към 

момента членовете на състава насрочват постъпващите дела за 

разглеждане в открити съдебни заседания за края на месец март 2011 г. В 

съдебно заседание от 03.02.2011 г. съдебният състав е констатирал отново 

нередовно призоваване на въззиваема страна, указал е да се направи 

служебна справка от Национална база данни „Население” при МРРБ, 

относно актуална адресна регистрация, като за следващо съдебно 

заседание се извърши призоваване със съдействието на Главна дирекция 

„Охрана” при МП. Следващи съдебно заседания са проведени на 

06.06.2011 г. и 17.11.2011 г., когато е даден ход на делото по същество. 

Решение е постановено на 13.01.2012 г. 

 - в.гр.д.№ 2008/2010 г., обр. на 22.02.2010 г., докладчик съдия 

Коджабашева, няма приложен протокол от случайния избор. С 

разпореждане от 24.02.2010 г. делото е насрочено за разглеждане на 

11.11.2010 г., даден е ход по същество, решението е обявено на 31.01.2012 

г.; 

 - в.гр.д.№ 11483/2010 г., обр. на 13.10.2010 г., няма приложен 

протокол за избор на докладчик, на доклад на съдия Р. Коджабашева. 

Проведено е едно с.з. на 13.06.2011 г., когато е даден ход по същество, 

решението е обявено на 20.01.2012 г.; 

 - в.гр.д.№ 102/2010 г., обр. на 05.01.2010 г., докладчик съдия 

Коджабашева, няма приложен протокол за избор на докладчик. Проведени 

са с.з. на: 11.10.2010 г., 14.04.2011 г., и двете отложени за събиране на 

доказателства, с.з. на  02.02.2012 г., когато е даден ход по същество, 

решението е обявено в законоустановения срок. 

 - в.гр.д.№8248/2010 г., обр. на 14.07.2010 г., докладчик съдия 

Коджабашева, няма приложен протокол от случайния избор. На 12.10.2010 

г. е постановено определение по чл. 267 ГПК, във вр. чл. 266 ГПК, делото е 

насрочено за разглеждане в с.з. на 31.03.2011 г., отложено, тъй като съдът е 

дал възможност на въззиваемата страна, която е редовно призована, но 

няма представител, да се запознае с представените в с.з. доказателства и 

изрази становище по приемането им. На 21.11.2011 г., поради направен 

отказ от иска и отказ от въззивната жалба, съдът на осн. чл. 233 ГПК е 

обезсилил постановеното първоинстанционно решение и е прекратил 

производството по жалбата; 

 - в.гр.д.№ 12878/2011 г., обр. на 04.10.2011 г., на доклад на съдия 

Рени Коджабашева, има протокол за избор на докладчик. С разпореждане 

от 10.10.2011 г. делото е насрочено за 11.10.2012 г. 

 

ІІІ. Дела, разгледани от съдия Здравка Иванова 
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 - в. гр. д. № 10065/2009 г. е образувано на 21.10.2009 г. по въззивна 

жалба, постъпила в Софийски градски съд с вх. № 55066/20.10.2009 г. 

Производството е по реда на ГПК /отм./. С изрично определение от 

15.12.2009 г. съдът е приел, че жалбата е допустима, произнесъл се е по 

доказателствените искания на страните и е насрочил производството в 

открито съдебно заседание за 26.04.2010 г. /след 4 месеца/. В първото 

открито съдебно заседание делото е отложено за събиране на 

доказателства и ново съдебно заседание е насрочено за 22.11.2010 г. /след 

7 месеца/. Нови съдебни заседания, за събиране на доказателства, са 

проведени още на 06.06.2011 г. /след повече от 6 месеца/; 13.10.2011 г. /4 

месеца/; 22.03.2012 г. /5 месеца/ 

 - в.гр.д.№ 4193/2007 г., делото е обр. на 28.12.2007 г., има избор на 

докладчик - младши съдия. Проведени са с.з. на: 20.10.2008 г., 07.05.2009 

г., 14.12.2009 г., 13.05.2010 г., като в първите две с.з докладчик е младши 

съдия, а от третото с.з съставът заседава в състав: с-я  Рени Коджабашева - 

председател и членове: Мария Яначкова и Здравка Иванова, с докладчик 

съдия Иванова. На 13.05.2010 г. е даден ход по същество, отменен с 

Определение от 07.06.2010 г., поради постъпила частна жалба срещу 

определение на съда от 13.05.2010 г., с което е отказано конституирането 

на необходим другар по делото, а делото е насрочено в с.з. за 10.02.2011 г., 

отложено поради нередовно призоваване за 27.10.2011 г.  

С Определение от 28.04.2011 г. по ч.гр.д.№ 74/2011 г. ВКС, ГК, І-во 

отд. е отменил обжалваното определение и е върнал делото на СГС за 

извършване на необходимите процесуални действия. 

На 27.10.2011 г., с докладчик - мл. съдия, е даден ход по същество, 

съд. акт е обявен на 20.01.2012 г.; 

 - в.гр.д.№ 4098/2006 г., обр. на 29.11.2006 г., на доклад на мл. съдия. 

С разпореждане от 09.01.2007 г. делото е насрочено за разглеждане на 

01.11.2007 г. Проведени са 8 с.з., всичките отложени за събиране на 

доказателства, а именно, на: 01.11.2007 г., 03.04.2008 г., 27.10.2008 г., 

06.04.2009 г., 19.11.2009 г. /делото е с докладчик съдия Здравка Иванова/, 

03.05.2010 г., 31.01.2011 г., 13.10.2011 г. /делото е с докладчик мл. съдия/, 

когато е даден ход по същество. Решението е обявено на 23.12.2011 г.;  

 - в.гр.д.№ 10610/2009 г., обр. на 02.11.2009 г., на доклад на съдия З. 

Иванова, няма протокол за избор на докладчик, производството е по реда 

на ГПК /отм./. С Определение от 04.02.2010 г. делото е насрочено в о.с.з. 

на 27.05.2010 г. Проведени са още две с.з. на: 03.02.2011 г., 17.11.2011 г., 

отложени за събиране на доказателства. Делото е висящо, насрочено за 

21.04.2012 г.; 

 - в.гр.д.№ 6991/2010 г., обр. на 15.06.2010 г., на доклад на съдия З. 

Иванова, няма протокол за избор на докладчик, производството е по реда 

на ГПК /отм./. С разпореждане от 23.08.2010 г. делото е насрочено в с.з. на 

17.03.2011 г., отложено за събиране на доказателства за 24.11.2011 г. /на 
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доклад на мл. съдия/, отново отложено за събиране на доказателства. 

Делото е висящо, насрочено за 31.05.2012 г. 

 

 ІV. Данни за делата, разгледани от Въззивно отделение на 

Софийски градски съд през 2011 г. 

 

 Данни за движението и приключването на общия брой дела, които 

всеки един от въззивните състави е имал за разглеждане през 2011 г., 

отразени в справка на съдебната статистика за дейността на Гражданско 

отделение, Въззивни състави, изготвена и предоставена от Софийски 

градски съд. 

 

 

ІІ – А състав – общо съставът през 2011 г. е имал за разглеждане 

1354 броя дела, от които 522 броя дела са останали несвършени от 

предходен период, а 832 са новопостъпили. В края на 2011 г. съставът е 

свършил общо 675 броя дела, а несвършени са останали 679 броя дела. 

Само въззивните дела, отчетени като свършени в края на 2011 г., са 399 

броя дела; 

През 2011 г. съставът е разгледал в открито съдебно заседание общо 

640 броя дела в 47 заседателни дни, или по 13,61 броя дела в заседателен 

ден. 

 

ІІ – Б състав – общо съставът през 2011 г. е имал за разглеждане 

1228 броя дела, от които 383 останали от предходен период, а 845 броя 

дела са новопостъпили. В края на 2011 г. съставът е свършил общо 753 

броя дела, а несвършени са останали 475 броя дела. Само въззивните дела, 

отчетени като свършени в края на 2011 г., са 477 броя дела; 

През 2011 г. съставът е разгледал в открито съдебно заседание общо 

737 броя дела в 49 заседателни дни, или по 15,04 броя дела в заседателен 

ден. 

 

ІІ – В състав – общо съставът през 2011 г. е имал за разглеждане 

1541 броя дела, от които 648 останали от предходен период, а 893 броя 

дела са новопостъпили. В края на 2011 г. съставът е приключил общо 723 

броя дела, а останали несвършени са 818 броя дела. Само въззивните дела, 

отчетени като свършени в края на 2011 г., са 408 броя дела; 

През 2011 г. съставът е разгледал в открито съдебно заседание общо 

777 броя дела в 44 заседателни дни, или по 17,65 броя дела в заседателен 

ден. 

 

ІІ – Г състав - общо съставът през 2011 г. е имал за разглеждане 

1396 броя дела, от които 357 броя дела са останали от предходен период, а 

1039 броя дела са новопостъпили. В края на 2011 г. съставът е приключил 
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общо 938 броя дела, а останали несвършени са 458 броя дела. Само 

въззивните дела, отчетени като свършени в края на 2011 г., са 476 броя 

дела; 

През 2011 г. съставът е разгледал в открито съдебно заседание общо 

690 броя дела в 32 заседателни дни, или по 21,56 броя дела в заседателен 

ден. 

 

ІI – Д състав - общо съставът през 2011 г. е имал за разглеждане 

1207 броя дела, от които 391 броя дела са останали от предходен период, а 

816 броя дела са новопостъпили. В края на 2011 г. съставът е приключил 

общо 773 броя дела, а останали несвършени са 434 броя дела. Само 

въззивните дела, отчетени като свършени в края на 2011 г., са 444 броя 

дела; 

През 2011 г. съставът е разгледал в открито съдебно заседание общо 

635 броя дела в 46 заседателни дни, или по 13,80 броя дела в заседателен 

ден. 

 

ІV – А състав - общо съставът през 2011 г. е имал за разглеждане 

1310 броя дела, от които 438 броя дела са останали от предходен период, а 

872 броя дела са новопостъпили. В края на 2011 г. съставът е приключил 

общо 860 броя дела, а останали несвършени са 450 броя дела. Само 

въззивните дела, отчетени като свършени в края на 2011 г., са 106 броя 

дела; 

През 2011 г. съставът е разгледал в открито съдебно заседание общо 

647 броя дела в 38 заседателни дни, или по 17,02 броя дела в заседателен 

ден. 

 

ІV – Б състав – подробни данни за делата, разгледани от състава 

през 2011 г., включително за съдебните заседания, са изнесени по-долу 

в обстоятелствената част на акта; 

 

ІV – В състав - общо съставът през 2011 г. е имал за разглеждане 

1142 броя дела, от които 295 броя дела са останали от предходен период, а 

847 броя дела са новопостъпили. В края на 2011 г. съставът е приключил 

общо 706 броя дела, а останали несвършени са 436 броя дела. Само 

въззивните дела, отчетени като свършени в края на 2011 г., са 436 броя 

дела; 

През 2011 г. съставът е разгледал в открито съдебно заседание общо 

643 броя дела в 45 заседателни дни, или по 14,28 броя дела в заседателен 

ден. 

 

ІV – Г състав - общо съставът през 2011 г. е имал за разглеждане 

977 броя дела, от които 198 броя дела са останали от предходен период, а 

779 броя дела са новопостъпили. В края на 2011 г. съставът е приключил 
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общо 749 броя дела, а останали несвършени са 228 броя дела. Само 

въззивните дела, отчетени като свършени в края на 2011 г., са 464 броя 

дела; 

През 2011 г. съставът е разгледал в открито съдебно заседание общо 

525 броя дела в 42 заседателни дни, или по 12,5 броя дела в заседателен 

ден. 

 

ІV – Д състав - общо съставът през 2011 г. е имал за разглеждане 

923 броя дела, от които 232 броя дела са останали от предходен период, а 

691 броя дела са новопостъпили. В края на 2011 г. съставът е приключил 

общо 490 броя дела, а останали несвършени са 433 броя дела. Само 

въззивните дела, отчетени като свършени в края на 2011 г., са 318 броя 

дела. 

През 2011 г. съставът е разгледал в открито съдебно заседание общо 

454 броя дела в 47 заседателни дни, или по 9,65 броя дела в заседателен 

ден. 

 

Разгледани дела от ІV – Б състав, Въззивно отделение на 

Софийски градски съд през 2011 г., разпределени общо на състава и 

конкретно на всеки един от съдиите, включени в състава 
 

ІV – Б състав - общо съставът през 2011 г. е имал за разглеждане 

1580 броя дела, от които 631 броя дела са останали от предходен период, а 

949 броя дела са новопостъпили. В края на 2011 г. съставът е приключил 

общо 768 броя дела, а останали несвършени са 812 броя дела. Само 

въззивните дела, отчетени като свършени в края на 2011 г., са 335 броя 

дела. 

 

1. Съдия Рени Коджабашева – общо през 2011 г. съдията е 

разгледала 613 броя дела, от които 255 броя дела са останали от предходен 

период, а 358 броя дела са й разпределени като новопостъпили. В края на 

2011 г. съдията е приключила общо 241 броя дела, а останали несвършени 

са 372 броя дела. Само въззивните дела, отчетени като свършени в края на 

2011 г., са 105 броя дела. 

 2. Съдия Мария Яначкова – общо през 2011 г. съдията е разгледала 

527 броя дела, от които 173 броя дела са останали от предходен период, а 

354 броя дела са й разпределени като новопостъпили. В края на 2011 г. 

съдията е приключила общо 267 броя дела, а останали несвършени са 260 

броя дела. Само въззивните дела, отчетени като свършени в края на 2011 

г., са 109 броя дела. 

 3. Съдия Здравка Иванова – общо до месец май 2011 г., като член-

съдия на ІV-б състав, съдията е разгледала 372 броя дела, от които 189 

броя дела са останали от предходен период, а 183 броя дела са й 

разпределени като новопостъпили. В края на 2011 г. от тези дела съдията е 
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приключила общо 229 броя дела, а останали несвършени са 143 броя дела. 

Само въззивните дела, отчетени като свършени в края на 2011 г., са 90 

броя дела. Като съдия от ІV-д състав, съдия Здравка Иванова е разгледала 

още 219 броя дела, от които 30 останали от предходен период и 

новоразпределени – 189 броя дела. През 2011 г. съдията е имала за 

разглеждане и в двете отделения общо 591 броя дела. 

Горните данни са отчетени за всеки един от съдиите в състава, с 

изключение на младшите съдии. 

 

През 2011 г. съставът е разгледал в открито съдебно заседание общо 

547 броя дела в 35 заседателни дни, или по 15,62 броя дела в заседателен 

ден. 

 

 Част от данните, констатирани горе, отразени в табличен вид: 

 

Таблица № 1 

 
Въззивни 

състави 

Общ брой 

дела за 

разглеждане 

през 2011 г. 

Новообразув

ани 

Дела,остана

ли от 

предходен 

период 

Брой дела, 

разгледани в 

о.с.з. през 

2011 г. 

Брой 

заседателни 

дни през 

2011 г. 

Среден брой 

дела в 

заседателен 

ден 

ІІ-А  1354 832 522 640 47 13,61 

ІІ-Б  1228 845 383 737 49 15,04 

ІІ-В 1541 893 648 777 44 17,65 

ІІ-Г 1396 1039 357 690 32 21,56 

ІІ-Д 1207 816 391 635 46 13,80 

ІV-А 1310 872 438 647 38 17,02 

ІV-Б 1580 949 631 547 35 15,62 

ІV-В 1142 847 295 643 45 14,28 

ІV-Г 977 779 198 525 42 12,5 

ІV-Д 923 691 232 454 47 9,65 

 

 

Заб. В общия брой дела за разглеждане на всички състави са 

отчетени всички категории производства, образувани пред Въззивно 

отделение - по въззивни жалби, секретни производства, производства 

по частни жалби, както и по допускане на обезпечения. 

 

 Данни по съдебни състави съгласно справка, изготвена от СГС на 

произволен принцип, съдържаща информация за периодите на 

отсрочване на делата от съдебни заседания, проведени през месеците 

януари и февруари 2012 г.: 
 

 ІІ-А въззивен състав – от съдебни заседания, проведени на 06.02.12 

г.; 09.02.12 г.; 13.02.12 г.; 16.02.12 г.; 20.02. 12 г. и 23.02.2012 г., нови 

съдебни заседания са насрочвани за след между 3 и 9 месеца; 
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 ІІ-Б въззивен състав – от съдебни заседания, проведени на 23.01.12 

г.; 24.01.12 г.; 30.01.12 г.; 31.01.12 г.; 13.02.12 г.; 14.02.12 г.; 20.02.12 г.; 

21.02.12 г.; 27.02.12 г. и 28.02.2012 г., нови съдебни заседания са 

насрочвани за след между 3 и 7 месеца, като по-честите случаи са на 

кратките периоди на отлагане на делата; 

 ІІ-В въззивен състав – от съдебни заседания, проведени на 27.01.12 

г.; 01.02.12 г.; 03.02.12 г.; 08.02.12 г.; 10.02.12 г.; 22.02.12 г.; 24.02.12 г. и 

29.02.2012 г., нови съдебни заседания са насрочвани за след между 2 и над 

8 месеца, като по-чести са случаите на кратките периоди на отлагане – 2-3 

месеца; 

 ІІ-Г въззивен състав – от съдебни заседания, проведени на 01.02.12 

г.; 03.02.12 г.; 08.02.12 г.; 15.02.12 г. и 29.02.2012 г., нови съдебни 

заседания са насрочвани за след между 4 и 9 месеца; 

 ІІ-Д въззивен състав – от съдебни заседания, проведени на 07.02.12 

г.; 10.02.12 г.; 15.02.12 г.; 17.02.12 г.; 22.02.12 г. и 24.02.2012 г., нови 

съдебни заседания са насрочвани за след между 1 и над 8 месеца, като 

случаите на по-големи периоди на отлагане са изключение и най-често 

съставът е насрочвал за след между 2 и 3 месеца; 

ІV-А въззивен състав – от съдебни заседания, проведени на 02.02.12 

г.; 06.02.12 г.; 09.02.12 г.; 23.02.12 г. и 27.02.2012 г., нови съдебни 

заседания са насрочвани за след 8 месеца; 

ІV-Б въззивен състав – от съдебни заседания, проведени на 02.02.12 

г.; 09.02.12 г.; 16.02.12 г. и 27.02.2012 г., нови съдебни заседания са 

насрочвани между 2 и 11 месеца, като по-чести са големите периоди на 

отлагане на делата; 

ІV-В въззивен състав – от съдебни заседания, проведени на 08.02.12 

г.; 09.02.12 г.; 15.02.12 г.; 16.02.12 г.; 22.02.12 г. и 23.02.2012 г., нови 

съдебни заседания са насрочвани между 2 и 9 месеца, като за състава се 

констатира, че е отлагал както за кратки периоди – 2 до 4 месеца, така и за 

периоди между 7 и 9 месеца; 

ІV-Г въззивен състав – от съдебни заседания, проведени на 01.02.12 

г.; 06.02.12 г.; 14.02.12 г.; 21.02.12 г. и 28.02.2012 г., нови съдебни 

заседания са насрочвани между 20 дни и 2 месеца, което прави съставът с 

най-кратки периоди на отлагане на делата, отчетено за този период на 

годината; 

ІV-Д въззивен състав – от съдебни заседания, проведени на 07.02.12 

г.; 08.02.12 г.; 13.02.12 г.; 16.02.12 г.; 20.02.12 г. и 23.02.2012 г., нови 

съдебни заседания са насрочвани за след 8 месеца и само едно от делата е 

насрочено за след 1 месец. 

 

V. Дела, по които са отчетени просрочия от над 3 /три/ месеца 

при постановяване на съдебните решения по дела, обявени за решаване 

от съдии от ІV-б състав през 2011 г. 
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От Книгата за открити съдебни заседания се установява, че съставът 

е постановявал съдебни решения над приетия за разумен тримесечен срок 

за Софийски градски съд, отразяваща просрочията по докладчици, както 

следва: 

Таблица № 2 

 
 Дело № Съдия-докладчик Дата на 

последното 

заседание 

Дата на 

обявяване на 

съдебното 

решение 

Срок, в 

който е 

постановено 

решението  

1. 11076/10. Рени Коджабашева 31.01.11г. 03.08.11г. 6 месеца 

2. 10887/10г. Рени Коджабашева 03.02.11г. 15.07.11г. Над 5 м. 

3. 7185/09г. Рени Коджабашева 10.02.11г. 08.07.11г. Почти 5 м. 

4. 2929/10г. Рени Коджабашева 10.02.11г. 01.12.11г. Над 9 м. 

5. 6366/10г. Рени Коджабашева 10.02.11г. 11.07.11г. 5 м. 

6. 3964/08г. Рени Коджабашева 17.02.11г. 11.11.11г. Над 8 м. 

7. 10314/10г. Рени Коджабашева 17.02.11г 15.07.11г. Почти 5 м. 

8. 4013/09г. Рени Коджабашева 28.02.11г. 31.01.12г. 11м. 

9. 6124/10г. Рени Коджабашева 28.02.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

10. 6169/10г. Рени Коджабашева 28.02.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

11. 5699/10г. Рени Коджабашева 28.02.11г. 15.07.11г. Над 4 м. 

12. 3134/09г. Рени Коджабашева 10.03.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

13. 5418/09г. Рени Коджабашева 10.03.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

14. 11810/09г. Рени Коджабашева 10.03.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

15. 7528/10 Рени Коджабашева 10.03.11г. 05.08.11г. Над 4м. 

16. 940/09г. Рени Коджабашева 14.03.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

17. 2224/10г. Рени Коджабашева 14.03.11г 03.08.11г. Над 4м. 

18. 8131/10г. Рени Коджабашева 14.03.11г Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

19. 8302/10г. Рени Коджабашева 17.03.11г. 03.01.12г. Над 9м. 

20. 6540/10г. Рени Коджабашева 28.03.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

21. 9067/10г. Рени Коджабашева 28.03.11г 10.08.11г. Над 4м. 

22. 9860/10г. Рени Коджабашева 28.03.11г Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 
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23. 11448/10г. Рени Коджабашева 31.03.11г. 03.08.11г. Над 4м. 

24. 3339/07г. Рени Коджабашева 31.03.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

25. 9595/10г. Рени Коджабашева 11.04.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

26. 10113/10г. Рени Коджабашева 11.04.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

27. 14656/10г. Рени Коджабашева 11.04.11г. 15.07.11г. Над 3м. 

28. 10748/10г. Рени Коджабашева 14.04.11г. 03.01.12г. Над 8м. 

29. 665/11г. Рени Коджабашева 14.04.11г. 03.08.11г. Над 3м. 

30. 3650/08г. Рени Коджабашева 18.04.11г. 14.02.12г. Почти 10м. 

31. 12699/09г. Рени Коджабашева 18.04.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

32. 3341/08г. Рени Коджабашева 28.04.11г. 10.08.11г. Над 3м. 

33. 13738/10г. Рени Коджабашева 28.04.11г. 03.08.11г. Над 3м. 

34. 9236/11г. Рени Коджабашева 02.05.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

35. 6414/09г. Рени Коджабашева 12.05.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

36. 4416/09г. Рени Коджабашева 26.05.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

37. 1387/06г. Рени Коджабашева 02.06.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

38. 11251/10г. Рени Коджабашева 02.06.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

39. 11252/10г. Рени Коджабашева 02.06.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

40. 2374/11г. Рени Коджабашева 06.06.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

41. 11153/10г. Рени Коджабашева 06.06.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

42. 11261/10г. Рени Коджабашева 06.06.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

43. 11647/10г. Рени Коджабашева 06.06.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

42. 11483/10г. Рени Коджабашева 13.06.11г. 20.01.12г. Над 7 м. 

43. 1166/10г. Рени Коджабашева 29.09.11г. Към 15.03.2012  
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г. липсва обявен 

съдебен акт 

44. 12849/10г. Рени Коджабашева 29.09.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

45. 13563/10г. Рени Коджабашева 29.09.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

46. 3087/04г. Рени Коджабашева 10.10.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

47. 12149/10г. Рени Коджабашева 10.10.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

48. 12708/10г. Рени Коджабашева 10.10.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

49. 3909/08г. Рени Коджабашева 13.10.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

50. 9722/10г.. Рени Коджабашева 13.10.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

51. 14651/10г Рени Коджабашева 13.10.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

52. 3024/07г. Рени Коджабашева 20.10.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

53. 14942/10г. Рени Коджабашева 20.10.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

54. 14315/10г. Рени Коджабашева 24.10.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

55. 15044/10г. Рени Коджабашева 24.10.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

56. 14308/10г. Рени Коджабашева 27.10.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

57. 35/11г. Рени Коджабашева 27.10.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

58. 103/11 г. Рени Коджабашева 27.10.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

59. 5182/10г. Рени Коджабашева 10.11.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

60. 225/11г. Рени Коджабашева 10.11.11г. Към 15.03.2012  
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г. липсва обявен 

съдебен акт 

61. 7245/11г. Рени Коджабашева 10.11.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

62. 496/11г. Рени Коджабашева 10.11.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

63. 1239/11г. Рени Коджабашева 14.11.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

64. 7385/11г. Рени Коджабашева 14.11.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

65. 8230/09г. Рени Коджабашева 17.11.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

66. 583/11г. Рени Коджабашева 17.11.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

67. 415/11г. Рени Коджабашева 21.11.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

68. 7399/11г. Рени Коджабашева 21.11.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

69. 8336/11г. Рени Коджабашева 21.11.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

70. 12994/09г. Рени Коджабашева 24.11.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

71. 9189/11г. Рени Коджабашева 24.11.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

72. 750/08г. Рени Коджабашева 24.11.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

73. 3710/11г. Рени Коджабашева 05.12.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

74. 3907/11г. Рени Коджабашева 05.12.11г.. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

75. 1997/11г. Рени Коджабашева 08.12.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

76. 2464/11г. Рени Коджабашева 08.12.11г.. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

77. 880/08г. Рени Коджабашева 12.12.11г.. Към 15.03.2012  
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г. липсва обявен 

съдебен акт 

78. 2540/11г. Рени Коджабашева 12.12.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

79. 2681/11г. Рени Коджабашева 12.12.11г.. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

 

Таблица № 3 

 
 Дело № Съдия-докладчик Дата на 

последното 

заседание 

Дата на 

обявяване на 

съдебното 

решение 

Срок, в 

който е 

постановено 

решението  

1. 10782/09г. Здравка Иванова 31.01.11г. 02.12.11г. 10 м. 

2. 3195/10г. Здравка Иванова 31.01.11г. 03.09.11г. 7 м. 

3. 1151/09г. Здравка Иванова 03.02.11г. месец 11.11г. 9 м. 

4. 7228/10г. Здравка Иванова 10.02.11г. 03.10.11г. Над 7 м. 

5. 6158/10г. Здравка Иванова 17.02.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

6. 6243/10г. Здравка Иванова 28.02.11г. 30.09.11г. 7 м. 

7. 6330/10г. Здравка Иванова 28.02.11г. 30.09.11г. 7м. 

8. 1752/10г. Здравка Иванова 28.02.11г 01.09.11г. 6м. 

9. 11128/09г. Здравка Иванова 10.03.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

10. 5574/10г- Здравка Иванова 10.03.11г. 01.09.11г. Над 5м. 

11. 5719/10г. Здравка Иванова 10.03.11г. 01.09.11г. Над 5м. 

12. 6482/10г. Здравка Иванова 10.03.11г. 01.09.11г. Над 5м. 

13. 7487/10г. Здравка Иванова 10.03.11г. 12.01.12г. Над 9м. 

14. 6855/10г. Здравка Иванова 14.03.11г. 05.01.12г. Над 9м. 

15. 5725/10г. Здравка Иванова 17.03.11г. 03.10.11г. Над 6м. 

16. 7538/10г. Здравка Иванова 17.03.11г. 10.10.11г. Над 6м. 

17. 5938/10г. Здравка Иванова 17.03.11г. 03.01.12г. Над 9м. 

18. 6648/10г. Здравка Иванова 28.03.11г 31.01.12г. 10м. 

19. 7668/10г. Здравка Иванова 28.03.11г 01.09.11г. 5м. 

20. 8105/10г. Здравка Иванова 31.03.11г 31.01.12г. 10м. 

21. 8458/10г. Здравка Иванова 31.03.11г 03.01.12г. 9м. 

22. 8821/10г. Здравка Иванова 11.04.11г. 03.01.12г. Над 8м. 

23. 8895/10г. Здравка Иванова 11.04.11г. 11.10.11г. 6м. 

24. 9057/10г. Здравка Иванова 11.04.11г. 11.10.11г. 6м. 

25. 8051/10г. Здравка Иванова 14.04.11г. 12.01.12г. Почти 9м. 

26. 11015/10г. Здравка Иванова 18.04.11г. 16.01.12г. Почти 9м. 

27. 992/10г. Здравка Иванова 28.04.11г. 31.01.12г. 9 м. 

28. 10594/10г. Здравка Иванова 28.04.11г. 31.01.12г. 9 м. 

29. 11602/10г. Здравка Иванова 28.04.11г. 03.01.12г. Над 8 м. 

30. 11652/10г. Здравка Иванова 28.04.11г. 03.01.12г Над 8 м. 

31. 9119/10г. Здравка Иванова 02.05.11г. Към 15.03.2012  
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г. липсва обявен 

съдебен акт 

32. 9647/10г. Здравка Иванова 02.05.11г. 01.09.11г. Почти 4 м. 

33. 723/10г. Здравка Иванова 02.05.11г. 16.01.12г. Над 8 м. 

 

 

Таблица № 4 

 
 Дело № Съдия-докладчик Дата на 

последното 

заседание 

Дата на 

обявяване на 

съдебното 

решение 

Срок, в 

който е 

постановено 

решението  

1. 5722/10г. Мария Яначкова 03.02.11г. 12.05.11г. Над 3м. 

2. 10062/09г. Мария Яначкова 10.02.11г. 12.05.11г. Над 3м. 

3. 31/08г. Мария Яначкова 17.02.11г. 05.12.11г. Над 9 м. 

4. С-42/10 Мария Яначкова 02.05.11г. Към 15.03.2012 

г. липсва обявен 

съдебен акт 

 

5. 2649/06г. Мария Яначкова 16.05.11г. 22.08.11г. Над 3м. 

6. 4236/06г. Мария Яначкова 16.05.11г. 22.08.11г. Над 3м. 

 

 За съдия Здравка Иванова в таблицата са отчетени само 

просрочията по делата, които са й разпределени за решаване като 

съдия от ІV-Б състав на Софийски градски съд.  

 

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ПО В. ГР. Д. № 987/2010 Г.: 
 

От установените в хода на предварителното проучване факти, 

действително се установява забавяне на движението и приключването на 

въззивното производството по в. гр. д. № 987/2010 г., висящо пред 

Софийски градски съд. 

Видно е, че след своевременното образуване и първоначално 

администриране на делото, с разпореждане от 10.02.2010 г., 

производството се е забавило, заради големите периоди от време между 

отделните открити съдебни заседания, определяни от съда – съответно 4, 8 

и 9 месеца. Най-големият период от време, през който делото е 

пренасрочено, се констатира между съдебното заседание, проведено на 

21.11.2011 г. и последното открито заседание, насрочено за 29.10.2012 г. 

/11 месеца/. При създалата се фактическа обстановка, дори и да се приеме, 

че в съдебното заседание от тази дата съдът ще обяви делото за решаване, 

общата продължителност на производството по въззивната жалба, 

депозирана на 28.01.2010 г., ще е приблизително 3 /три/ години. 

 Освен времето между отделните съдебни заседания и тяхната 

многобройност /като се отчита обстоятелството, че производството се 

развива по реда на ГПК /отм./, следваща основна причина, довела до 

несвоевременното приключване на делото, е процесуалното поведение на 
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всеки един от участниците в съдебното производство, което е определяло 

фактическата нужда делото да се отлага и насрочва в нови съдебни 

заседания. 

Фактите сочат, че след като в първото съдебно заседание от 

28.10.2010 г. съдът е счел делото за изяснено и го е обявил за решаване, в 

срока за постановяване на съдебен акт по същество е констатирал, че за 

изясняване на спора от правна и фактическа страна следва да бъде 

допусната съдебно-техническа експертиза. Това свое процесуално 

действие съдебният състав е обосновал с Тълкувателно решение № 1/2000 

г. по гр. д. № 1/2000 г. на ОСГК на ВКС, което обаче при липсата на 

процесуални искания на страните, както и на въвеждане на нови 

релевантни обстоятелства по спора, съдът е следвало да съобрази в много 

по-ранен момент от срока за решаване на делото по същество. 

С определението от 25.11.2010 г., с което делото е насрочено в ново 

открито съдебно заседание, съдебният състав е определил и размер на 

депозит по назначената експертиза, вносим от въззиваемия и настоящ 

жалбоподател, за което последният своевременно е бил уведомен на 

13.12.2010 г., съответно е разполагал с необходимото време до следващото 

съдебно заседание, проведено на 28.03.2011 г., да изпълни 

разпорежданията на съда. 

 Обоснованата от съда необходимост от събиране на доказателства, 

както и неизпълнението на указанията, дадени на въззиваемия, са 

предпоставили ново отлагане на разглеждането на делото и насрочването 

му за 21.11.2011 г., тоест за след близо 8 /осем/ месеца. 

 Най-сетне, производството е отложено за трети път към настоящия 

момент за 29.10.2012 г., по вина на съдебния експерт, който неоснователно 

не е изпълнил задължението си своевременно да изготви и представи в 

срок съдебното заключение за следващото съдебно заседание, насрочено за 

21.11.2011 г., доколкото за поставените задачи е бил уведомен още на 

13.04.2011 г. Едва 3 дни преди съдебното заседание вещото лице е 

депозирало в съда молба, с която уведомява съдебния състав за 

невъзможността в срок да представи заключението си, като излага 

съображения за професионална натовареност през текущия месец при 

условие, че за поставената задача е известено 7 /седем/ месеца по-рано. 

Следва да се отбележи, че последните обстоятелства, както и изложените 

от съдебния експерт причини, поради които не е изготвено експертното 

заключение своевременно, са възприети твърде безкритично от съдебния 

състав и същият не е предприел необходимите действия за 

дисциплиниране на участниците в процеса, както и за оптимизиране 

движението на въззивното производството. Нещо повече, с насрочването 

на делото за 29.10.2012 г. /над 10 месеца/, съдът допълнително е удължил 

срока за неговото приключване. 

 Твърденията, съдържащи се в настоящия сигнал за липса на 

произнасяне от страна на съда по направеното искане за пренасрочване на 
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делото за по-ранна дата, не отговарят на действителното положение, 

доколкото от данните по делото се установява, че съдът е оставил без 

уважение направеното искане с разпореждане от 15.12.2011 г., мотивирано 

с голям брой висящи дела за разглеждане от състава. 

 В заключение, видно от анализа и сравненията на периодите, в които 

останалите състави на Въззивно отделение са насрочвали делата си, както 

и тези, насрочвани от ІV-Б състав, е, че някои производства са отсрочвани 

в значително по-кратки периоди. Следва да се отбележи, че макар 

настоящият съдебен състав по конкретното дело, както и по в. гр. д. № 

2798/2009 г., проучено в хода на проверката, по процесуални искания, 

направени от страните за пренасрочване на съдебни заседания да е 

обосновавал невъзможност за определяне на по-ранни дати, поради 

изключителна натовареност, от констатациите в обстоятелствената част на 

настоящия акт става ясно, че ІV-Б въззивен състав не е използвал в 

максимална степен броя заседателни дни, в които е заседавал през 2011 г., 

за да насрочва оптимален брой дела за разглеждане през годината. 

Последното обстоятелство, както и големия брой дела, останали нерешени 

от предходен период до голяма степен са обусловили и съществените 

периоди на отлагане и насрочване на производствата за нови дати. 

 

 

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ІV-Б 

ВЪЗЗИВЕН СЪСТАВ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

НАСРОЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ: 
 

 От данните по-горе, част от които изнесени в Таблица № 1, е видно, 

че с най-голям общ брой дела за разглеждане през 2011 г. е ІV-Б въззивен 

състав - 1580 броя дела, следван от ІІ-В – 1541 бр. дела, ІІ-Г – 1396 бр. 

дела, ІІ-А – 1354 бр. дела, ІV-А – 1310 броя дела и т. н. Във формирането 

на общия брой дела за разглеждане през посочената година са включени 

съответния брой несвършени дела от предходен период, които за ІV-Б 

състав са 631 дела /вторият състав с най-голям брой дела, останали 

неприключени от 2010 г., непосредствено след ІІ-В състав /648 дела//. 

Това обстоятелство се е оказало от съществено значение при 

формиране на общата висящност на дела за разглеждане от състава през 

2011 г. Същевременно следва да бъде отчетен и факта, че ІV-Б състав е 

вторият състав с най-много разпределени за разглеждане новобразувани 

дела през 2011 г. – 949 броя дела, като по този показател с най-много 

разпределени новообразувани дела е ІІ-Г състав – 1039 броя дела. 

 Същевременно при най-голям брой дела за разглеждане през 

посочената година, ІV-Б състав е разгледал в открито съдебно заседание 

сравнително малък брой дела – 547, като по-малко дела в открито съдебно 

заседание през годината са разгледали само ІV-Г състав с 525 дела и ІV-Д 

състав с 454 дела, но които състави са имали и много по-малък общ брой 
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дела за разглеждане. Освен че е разгледал сравнително малко дела в 

открито съдебно заседание, съставът е заседавал и в значително малък 

брой заседателни дни – 35, отнесени към общото количество дела, 

образувани и висящи за разглеждане от него. 

 Анализът на показателите – общ брой дела; брой заседателни дни 

през годината; среден брой дела, разгледани в заседателен ден, показват, 

че останалите въззивни състави много по-пълноценно са организирали и 

оптимизирали разглеждането на висящите дела било посредством по-голям 

общ брой заседателни дни, било чрез по-голям брой дела, насрочвани за 

разглеждане в един заседателен ден. 

Справката показва, че ІІ-Г състав при общо 1541 броя дела - състав, 

чиято работа се съизмерва с тази на ІV-Б състав, през годината е разгледал 

в открито съдебно заседание 777 дела в по-малко заседателни дни – 32, но 

същевременно е влизал с най-голям брой дела за разглеждане в 

заседателен ден – средно по 21,56 дела. Разглежданият ІV-Б състав, освен, 

че не е заседавал в достатъчен брой дни през годината, не е направил опит 

да компенсира изоставането и е насрочвал сравнително малък среден брой 

дела в заседателен ден – 15,62 дела. 

Данните по справката показват, че някои от съдебните състави 

насрочват съдебните заседания в много по-кратки срокове, от този, който 

ІV-Б състав е определил за разглеждане на в. гр. д. № 987/2010 г. в 

следващо открито съдебно заседание за след 11 месеца. Действително, 

големи периоди на отсрочване на съдебни дела, между 7-9 месеца, се 

констатират и при други състави, но същевременно някои от въззивните 

състави са определяли нови дати за разглеждане на делата между 1 и 4 

месеца, които обстоятелства предпоставят изводи за нужда от 

оптимизиране на организацията на работа на конкретния въззивен състав. 

Предвид изложеното, ИВСС счита, че има възможност за 

пренасрочване на в. гр. д. № 987/2010 г., ІV-б състав, тъй като доводите на 

решаващия състав за „голям брой висящи дела и невъзможност за промяна 

в графика”, са неоснователни. Голямата „висящност” е преди всичко 

резултат от неоснователно дългото отстрочване във времето и 

неприключване на делата, а установен график за съдебни заседания няма и 

същите се насрочват по усмотрение на съставите. 

 

ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ІV-Б СЪСТАВ: 

 

1. По движението на делата. 

 

 ● От проучените дела, разпределени на проверявания състав, се 

установява, че отделните докладчици са се произнасяли по допустимостта 

на въззивната жалба в различни срокове от образуване на делата - от 2 дни 

до 3 месеца. По в. гр. д. № 8248/2010 г. жалбата е администрирана след 3 

месеца /съдия Коджабашева/; по в. гр. д. № 6991/2010 г. – над 2 месеца, в. 
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гр. д. № 10610/2010 г. – 3 месеца /съдия Здравка Иванова/. В посочените 

производства първоначалното администриране не е извършвано 

своевременно от съдиите-докладчици, което е предопределило и общото 

забавяне приключването на делата. 

 ● Делата са насрочвани в първо открито съдебно заседание в 

периоди от 4-10 месеца, като прави впечатление, че сроковете за 

насрочване не зависят от периодите на съдебни ваканции. По в. гр. д. № 

12878/2011 г. съдия Рени Коджабашева с разпореждане, постановено на 

10.10.2011 г., е насрочила производството в открито съдебно заседание за 

11.10.2012 г. - след 1 година.  

 ● Делата, в случаите в които са отлагани, са насрочвани в нови 

открити съдебни заседания за след 3 - 9 месеца. Най-често тези срокове са 

от 6 до 8 месеца, като също не може да бъде установена вътрешна логика и 

зависимост от някакви определени фактори, които да предопределят 

продължителността на периодите на отлагане на делата. 

 ● По голямата част от производствата, движението и приключването 

на делата, образувани пред състава, изначално е било забавено поради 

несвоевременно администриране на постъпилите въззивни жалби, 

големите периоди от време, в които са насрочвани в първо открито 

съдебно заседание, а впоследствие и отлагани за нови съдебни заседания.  

 Подобни констатации ИВСС е направил и в Акт за резултати от 

извършена проверка на Софийски градски съд, относно цялостната 

дейност на Въззивно отделение, изготвен на основание Заповед № 

40/18.03.2010 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет. 

 Установява, че по в. гр. д. № 749/2011 г. и в. гр. д. № 8094/2011 г., 

попадащи в приложното поле на Глава двадесет и пета „Бързо 

производство”, съдиите не са съобразявали кратките срокове, 

регламентирани за тази категория дела, за администриране, насрочване и 

приключване. 

 

2. По приключването на делата. 

 

● За съставът се установяват съществен брой дела, по които не са 

спазвани сроковете, предвидени в чл. 190 от ГПК /отм./, съответно чл. 235, 

ал. 5 от ГПК, за постановяване на съдебните актове от отделните 

докладчици, конкретизирани за всеки един от членовете на състава в 

Таблица № 2, Таблица № 3 и Таблица № 4.  

Съществен брой просрочия, по които решенията са обявени извън 

разумния тримесечен срок, се установяват за: 

1. Рени Коджабашева, председател на ІV-Б състав, приключила и 

непостановила решения по 79 броя дела в срок над 3 месеца, 

конкретизирани в обстоятелствената част на акта, от които по 60 броя дела 

няма решения и към момента на проверката; 
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По отношение на същия съдия, за периода на постъпването й в 

отделението месец октомври 2010 г., са установени в хода на годишна 

планова проверка на СГС за 2010 г., извършена на основание Заповед № 

40/18.03.2010 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет, просрочия по 102 дела в срок над 3 месеца.  

Със становище, изх. № Ж-02-1/23.01.2012 г., ИВСС е направил 

препоръка до административния ръководител на Софийски градски съд да 

наложи дисциплинарно наказание „забележка” на съдия Рени Христова 

Коджабашева, след като е констатирал, че не е постановила съдебно 

решение повече от 14 /четиринадесет/ месеца по в. гр. д. № 2008/2010 г., 

ІV-б състав на СГС. Със същото становище е изискано председателят на 

СГС да разпореди изготвянето на актуална справка за всички дела, обявени 

за решаване от съдия Рени Коджабашева в периода от 31.09.2010 г. до 

30.12.2011 г., която да отразява статуса на всяко от производствата, а 

именно: дата, на която делото е обявено за решаване, съответно дата на 

обявяване на съдебно решение. 

Към момента на изготвяне на настоящия акт, в ИВСС не е 

постъпвала информация, от която да е видно, че председателят на СГС е 

предприел действия във връзка с дадените препоръки. 

2. Здравка Иванова, член-съдия в ІV-Б състав, обявила решения 

по 33 дела в срок над 3 месеца, конкретизирани в обстоятелствената част 

на акта. 

По отношение на същия съдия, за периода на постъпването й в 

отделението месец октомври 2010 г., са установени в хода на годишна 

планова проверка на СГС за 2010 г., извършена на основание Заповед № 

40/18.03.2010 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет, просрочия по 79 дела в срок над 3 месеца. 

 

На основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС дава 

следните ПРЕПОРЪКИ на административния ръководител на 

Софийски градски съд: 

 

І. Да предприеме необходимите мерки за оптимизиране сроковете по 

насрочване, движение и приключване на делата във Въззивно отделение 

административният ръководител да предприеме мерки, като: 

1. Изисква справки на всяко тримесечие за общия брой дела, които 

са образувани и висящи пред всеки един от въззивните състави; 

2. Предварително одобрява график /ежемесечен, тримесечен, 

шестмесечен/ за броя заседателни дни по състави месечно и оптималния 

брой дела, които всеки съдия разглежда в един заседателен ден и за 

месеца; 

3. Изисква ежемесечни справки за отлагането и насрочването на 

делата в нови съдебни заседания, като следи същите да не се отлагат за 

периоди по-дълги от 4-5 месеца; 
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4. Изисква от въззивните състави производствата, образувани по 

реда на Глава двадесет и пета „Бързо производство” на ГПК, да бъдат 

администрирани и приключвани в кратките процесуални срокове; 

5. Упражнява ежемесечен контрол върху работата на съдиите за 

обявяване на съдебните актове в разумния тримесечен срок. 

 

ІІ. Административният ръководител на СГС да определи кратък 

срок, в който ІV Б въззивен състав да обяви всички ненаписани и 

необявени в тримесечен срок съдебни актове, неизпълнението на който да 

е свързано с налагане на дисциплинарна отговорност. 

 

ІІІ. Предвид всички изложени в обстоятелствената част на акта 

констатации, административният ръководител да обсъди с ІV-б състав 

възможността за пренасрочване разглеждането на в. гр. д. № 987/2010 г. за 

по-ранна дата. 

 

На основание 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт, действия във 

връзка с препоръките да се предприемат в срок от 2 месеца, считано от 

датата на връчване на настоящия акт. 

 

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

административният ръководител на Софийски градски съд да уведоми 

главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 

разпорежданията си, свързани с изпълнението на дадените препоръки, като 

отговорът следва да съдържа копия на актовете, постановени от 

председателя на съда във връзка с тяхното изпълнение. 

 

На основание чл. 58, ал. 3 от ЗСВ препис от Акта да се изпрати на 

административния ръководител на Софийски градски съд, на 

административния ръководител на Апелативен съд - София, на Висшия 

съдебен съвет и на Администрацията на Президента на Република 

България, дирекция „Приемна”. 

За съставения Акт за резултати от проверка да бъде уведомен 

жалбоподателят. 

 

 

 

 

ИНСПЕКТОР: 

 

а. т.; н. и.      /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 


