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 На основание чл. 132а, ал. 7 от Конституцията на Република 

България, чл. 58 от Закона за съдебната власт, чл. 18 от Правилника за 

организацията на дейността на Инспектората към ВСС и за дейността на 

администрацията и на експертите, както и решение по Протокол № 

24/12.06.2014 г. на Висшия съдебен съвет, бе издадена Заповед № Ж-02-

18/18.06.2014 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет за извършване на проверка по смисъла на чл. 56, ал. 1, предл. 

2-ро от Закона за съдебната власт в Софийски градски съд и Софийски 

апелативен съд. 

 

Проверката бе извършена на 24.06.2014 г. от инспектор Весела 

Николова и експертите: Ирина Цачева и Николай Илиев. 

                    

Заповедта на главния инспектор на ИВСС е издадена във връзка с 

писмо вх. рег. № Ж-02-18 от 16.06.2014 г. по описа на ИВСС, постъпило от 

Висшия съдебен съвет. Към писмото е приложено извлечение от Протокол 

№ 24 от заседанието на ВСС проведено на 12.06.2014 г., от което се 

установява, че Висшият съдебен съвет е сезиран със сигнал, подаден от В. 

П. – председател на Софийски апелативен съд, на основание на което е 

образувана преписа № 94-00-408/09.05.2014 г. по описа на ВСС.  

Във връзка с образуваната преписа № 94-00-408/09.05.2014 г. ВСС е 

взел решение - точка 23.1. от Протокол № 24/12.06.2014 г., с което на 

основание чл. 30, ал. 1 , т. 18 от ЗСВ във вр. с чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗСВ, 

е възложил на Инспектората към ВСС да извърши проверка на 

организацията по образуването и движението на следните дела: НАХД № 

9005/2011 г. по описа на СРС; НАХД № 9006/2011 г. по описа на СРС; 

КНАХД № 4932/2012 г. по описа на АССГ; КНАХД № 965/2013 г. по описа 

на АССГ; гр. д. № 2023/2013 г. по описа на СГС и в. гр. д. № 1410/2014 г. 

по описа на Апелативен съд – София. 

 

Предмет на настоящата проверка са: гр. д. № 2023/2013 г. по описа на 

СГС и в. гр. д. № 1410/2014 г. по описа на Апелативен съд – София.  След 

извършено предварително проучване се установи, че в Софийски 

апелативен съд е образувано въззивно търговско дело № 1410/2014 г. 

 

Със заповедта на главния инспектор е определена задачата за 

извършване на проверката: извършване на проверка по образуването, 

случайното разпределение, движението и приключването на гр. д. № 

2023/2013 г. по описа на СГС; извършване на проверка по образуването, 

случайното разпределение, движението и приключването на в. т. д. № 

1410/2014 г. по описа на Софийски апелативен съд. 
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1. Проверка по образуването, случайното разпределение, 

движението и приключването на гр. д. № 2023/2013 г. по описа на СГС. 

 

По искова молба, подадена на 12.02.2013 г. от Военно-апелативен съд 

– гр. София, представляван от полк. П. П.,  срещу ответника Министерство 

на финансите на Р. България, в качеството му на Управляващ орган по 

Оперативна програма „Административен капацитет”, с посочено правно 

основание чл. 79, ал. 1, предл. 1 от ЗЗД, е образувано гр. д. № 2023/2013 г. 

по описа на СГС.  

На 13.02.2013 г. е извършено случайното разпределение, по входящия 

номер на исковата молба (вх. рег. № 16039/12.02.2013 г.),  образувано е гр. 

д. № 2023/2013 г., разпределено на Първо гражданско отделение, І-17 

състав с председател съдия Теодора Нейчева, видно от приложения 

протокол за случайно разпределение.   

С исковата молба ищецът е поискал съдът да осъди ответника в 

качеството му на Управляващ орган по Оперативна програма 

„Административен капацитет” да му заплати сумата от 25 000.00 лв., 

представляваща част от общо дължимата сума от 178 402.42 лв., 

съставляваща извършени разходи при реализацията на проект 

„Информационна система за прозрачност във военните съдилища”, 

съгласно искане за междинно плащане № 3 от 05.10.2009 г. по договор с 

рег. № СО 8-15-3-С от 27.10.2008 г., ведно със законната лихва от 

депозирането на исковата молба до окончателното погасяване на 

задължението на осн. чл. 79, ал. 1, предл. 1 от ЗЗД, както и да заплати 

сумата от 5 000.00 лв., представляваща част от общо дължимата сума от 

235 415.34 лв., съставляваща извършени разходи при реализацията на 

проект „Информационна система за прозрачност във военните съдилища”, 

съгласно искане за плащане № 4 от 26.10.2009 г. по договор с рег. № СО 8-

15-3-С от 27.10.2008 г., ведно със законната лихва от депозирането на 

исковата молба до окончателното погасяване на задължението на 

основание чл. 79, ал. 1, предл. 1 от ЗЗД. 

С разпореждане от 25.03.2013 г. е постановено да се изпрати на 

ответника препис от исковата молба с приложенията за отговор в 1-месечен 

срок – чл. 131, ал. 1 ГПК. В разпореждането е посочено, че съдията-

докладчик е бил в отпуск по болест (до 22.03.2013 г., включително – общо 

17 дни).  

Съобщението е изпратено на 27.03.2013 г. и е връчено на ответника 

на 01.04.2013 г. На 08.05.2013 г. (п. к. 07.05.2013 г.) е постъпила „писмена 

защита” от ответника – Министерство на финансите на Р. България. 

На 07.06.2013 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, делото 

е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 29.11.2013 г. С 

определението на съда е допусната съдебно-икономическа експертиза.  

На 21.06.2013 г. е постъпила молба от ищеца с доказателство за 

внесен депозит за вещо лице. 

С определение от 02.07.2013 г. съдът е назначил вещо лице. 
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На 15.11.2013 г. е представено заключението на вещото лице. 

На 26.11.2013 г. е постъпила молба от ответника с представени 

писмени документи в изпълнение на указанията, дадени с определението на 

съда от 07.06.2013 г.  

Първото съдебно заседание е проведено на 29.11.2013 г. – изготвен е 

доклад по делото, приети са писмените доказателства, прието е 

заключението на вещото лице и съдът е дал ход по същество на делото. 

С решение от 27.12.2013 г. съдът е осъдил Министерство на 

финансите на Р. България, в качеството му на Управляващ орган по 

Оперативна програма „Административен капацитет”, да заплати на Военно-

апелативен съд – гр. София, представляван от председателя полк. П. П., на 

осн. чл. 79, ал. 1, предл. първо от ЗЗД, сумата от 25 000.00 лв., 

представляваща част от общо дължимата сума от 178 402.42 лв., 

съставляваща извършени разходи при реализацията на проект 

„Информационна система за прозрачност във военните съдилища”, 

съгласно искане за междинно плащане № 3 от 05.10.2009 г. по договор с 

рег. № СО 8-15-3-С от 27.10.2008 г., ведно със законната лихва, считано от 

12.02.2013 г. до окончателното й изплащане, на основание чл. 86 от ЗЗД. 

Съдът е осъдил Министерство на финансите на Р. България, в качеството 

му на Управляващ орган по Оперативна програма „Административен 

капацитет”, да заплати на Военно-апелативен съд – гр. София, 

представляван от председателя полк. П. П., на осн. чл. 79, ал. 1, предл. 

първо от ЗЗД, сумата от 5 000.00 лв., представляваща част от общо 

дължимата сума от 235 415.34 лв., съставляваща извършени разходи при 

реализацията на проект „Информационна система за прозрачност във 

военните съдилища”, съгласно искане за плащане № 4 от 26.10.2009 г. по 

договор с рег. № СО 8-15-3-С от 27.10.2008 г., ведно със законната лихва 

върху тази сума, считано от 12.02.2013 г. до окончателното й изплащане, на 

основание чл. 86 ЗЗД.  

Съдът е осъдил Министерство на финансите на Р. България, в 

качеството му на Управляващ орган по Оперативна програма 

„Административен капацитет”, да заплати на Военно-апелативен съд – гр. 

София, представляван от председателя полк. П. П., сумата от 1450.00 лв. 

представляваща направените от ищеца разноски по делото. 

Съобщенията с препис от решението са изпратени на 27.12.2013 г. и 

връчени на 07.01.2014 г. и съответно на 08.01.2014 г. 

На 20.01.2014 г. е постъпила въззивна жалба от Министерство на 

финансите на Р. България. С разпореждане от 21.02.2014 г. въззивната 

жалба е оставена без движение с указания за представяне на доказателство 

за внесена ДТ по сметка на САС. На 17.03.2014 г. е постъпила молба с 

изпълнени указания.  

С разпореждане от 18.03.2014 г. съдът е постановил да се изпрати на 

другата страна препис от въззивната жалба ведно с приложенията към нея 

за отговор в двуседмичен срок. Съобщението е изпратено на 19.03.2014 г., 

връчено на 24.03.2014 г. на Военно-апелативен съд – София. 
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На 09.04.2014 г. (п. к. 07.04.2014 г.) е постъпил отговор на въззивната 

жалба от Военно-апелативен съд – гр. София. С разпореждане от 10.04.2014 

г. съдът е постановил въззивната жалба, отговора и делото да бъдат 

изпратени на САС. 

На 11.04.2014 г. делото, ведно с въззивната жалба и отговора на 

въззивната жалба е изпратено на Софийски апелативен съд. 

 

 

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ: 

 

Проверката на гр. д. № 2023/2013 г. по описа на СГС, ГО, І-17 състав 

с председател Теодора Нейчева, установи, че исковата молба е постъпила 

на 12.02.2013 г., делото е образувано и разпределено на 13.02.2013 г.  

Със Заповед № 158 от 01.02.2012 г. на председателя на СГС 

Владимира Янева са утвърдени ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за случайно 

разпределение на делата в Софийски градски съд, считано от 01.02.2012 г. 

Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на съдия Богдана 

Желявска – заместник-председател на СГС. От приложения протокол за 

случайно разпределение, както и от извършената проверка на файл „Архив” 

от програмата за случайно разпределение „Law Choice” за разпределените 

на 13.02.2013 г. дела се установи, че начинът на извършеното 

разпределение на делото е „случаен избор”, не е извършен повторен избор 

или избор с „определен” съдия, няма изключени съдии от избора. 

Проверката констатира, че разпределението на гр. д. № 2023/2013 г. по 

описа на СГС е извършено при спазване на чл. 9 от ЗСВ и съгласно 

утвърдените Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в 

СГС.  

Първото разпореждане на съда е от 25.03.2013 г., т. е. 1 месец и 10 

дни след образуване на делото. От предоставената справка за ползван 

отпуск за 2013 г. от съдия Теодора Нейчева се установи, че в периода от 

06.03.2013 г. до 22.03.2013 г., включително съдия Нейчева е била в отпуск 

по болест така, както е отразено в разпореждането на съда от 25.03.2013 г. 

Определението на съда по чл. 140 ГПК е постановено 1 месец след 

изтичане срока за отговор, а първото съдебно заседание е насрочено 4 

месеца и 20 дни след постановяване на определението по чл. 140 ГПК като 

в този период влиза и съдебната ваканция. Производството по делото е 

приключило с 1 съдебно заседание, решението е постановено в срока по чл. 

235, ал. 5, изр. първо ГПК.  

Проверката не установи забава по движението на делото, 

производството е приключило в разумен срок. 
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2. Проверка по образуването, случайното разпределение, 

движението и приключването на в. т. д. № 1410/2014 г. по описа на 

Софийски апелативен съд. 

 

На 14.04.2014 г. гр. д. № 2023/2013 г. по описа на СГС е постъпило в 

Софийски апелативен съд (САС) с вх. рег. № 1626/14.04.2014 г. и на същата 

дата е образувано в. т. д. № 1410/2014 г. по описа на САС.  

 

Делото е разпределено на съдия Бистра Николова, 9 състав, видно от 

протокола за случайно разпределение от 14.04.2014 г., с председател на 

състава: Людмила Цолова и членове: Светлин Михайлов и Бистра 

Николова. 

С разпореждане от 16.04.2014 г., съдът на осн. чл. 101 ГПК е указал 

на ответника (Военно-апелативен съд – София) в 1-седмичен срок да 

потвърди извършените без представителна власт действия по изпращане на 

отговор срещу въззивната жалба или в същия срок да представи 

пълномощно на адв. К. Г. относно подаване на отговор по реда на чл. 263 

ГПК.  

На 28.04.2014 г. е постъпила молба с изпълнени указания от Военно-

апелативен съд – София. 

С разпореждане от 28.04.2014 г. делото е насрочено за 11.06.2014 г.  

На 30.05.2014 г. е постъпило писмо от Военноокръжна прокуратура – 

София, подписано от Военноокръжен прокурор на Военноокръжна 

прокуратура – София – полк. И., с което е изискан препис от решението, 

постановено по т. д. № 1410/2014 г. по описа на САС. 

С разпореждане от 03.06.2014 г. е постановено да се отговори на 

Военноокръжна прокуратура, че делото е насрочено за разглеждане в о. с. з. 

на 11.06.2014 г. и към 03.06.2014 г. няма постановен съдебен акт.  

На 15.05.2014 г. е постъпила молба от Министерство на финансите за 

спиране на производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК – съдът 

спира производството когато при разглеждането на едно гражданско дело 

се разкрият престъпни обстоятелства, от установяването на които ще 

зависи изходът на гражданския спор. С разпореждане от 16.05.2014 г. съдът 

е постановил да се изпрати препис от молбата на ответника за становище в 

1-седмичен срок. 

На 04.06.2014 г. е постъпило становище от проц. представител на 

Военно-апелативен съд – София. 

В с. з. проведено на 11.06.2014 г. е даден ход на делото, съдът е 

оставил без уважение искането за спиране на производството с мотив, че не 

са налице обстоятелства за прилагането на посочената правна норма, тъй 

като няма разкрити в хода на настоящото гражданско дело престъпни 

обстоятелства, а са налице твърдения на едната от страните за образувано 

досъдебно производство във връзка с установяването на такива. Съдът е 

дал ход по същество на делото. 
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Към момента на извършване на проверката (24.06.2014 г.) от ИВСС 

няма постановен съдебен акт. 

 

 

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ: 

 

Проверката на в. т. д. № 1410/2014 г. по описа на САС установи, че 

делото е постъпило в съда на 14.04.2014 г. и на същата дата е извършено 

разпределението и е образувано делото.  

От приложения протокол за случайно разпределение, както и от 

извършената проверка на файл „Архив” за 14.10.2014 г. от „Модул за 

случайно разпределение”, вграден в Автоматизираната система за 

управление на делата (АСУД), се установи, че делото е разпределено на 

съдия Бистра Николова. Начинът на разпределение на делото е 

„автоматично” измежду поименно изброени 15 съдии, всички с определена 

100 % натовареност. Изключение се установи в процентната натовареност 

на съдия Стефан Гроздев – заместник-председател на съда и ръководител 

на търговско отделение, който е с 60 % натовареност.  

Със Заповед № А-89 от 03.02.2014 г. на председателя на Софийски 

апелативен съд Веселин Пенгезов са определени съдиите от 9-ти състав на 

търговско отделение на съда, считано от 03.02.2014 г.: председател: 

Людмила Цолова; членове: Светлин Михайлов и Бистра Николова – 

съставът, който е разгледал в. т. д. № 1410/2014 г. по описа на САС.   

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание 

близо 2 месеца след образуването му. Съдът се е произнасял по 

постъпилите книжа в срок до 3 дни. Производството е приключило с 1 

съдебно заседание. Проверката от ИВСС се извърши след обявяване на 

делото за решаване, но преди изтичане на срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо 

ГПК.  

 

Във връзка с извършената проверка по образуването и случайното 

разпределение на в. т. д. № 1410 /2014 г. по описа на Софийски апелативен 

съд, бяха изискани и предоставени ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за случайното 

разпределение на делата в Софийски апелативен съд.  

В т. 12, раздел ІV „Организация на изпълнение на принципа на 

случайно разпределение” от Вътрешните правила за случайно 

разпределение на делата в САС е посочено, че в алгоритъма на случайното 

разпределение е заложена 5 % разлика между броя дела за даден съдия и 

средния брой дела, получен за съответната група/подгрупа, като тази 

разлика гарантира случайността на разпределението, а не неговата 

равномерност. В раздела са посочени групите за разпределение на делата от 

гражданско и търговско отделение, както и от наказателно отделение. В т. 

17 от посочения раздел са изброени случаите, в които се извършва 

корекция на броя разпределени дела в индивидуалния профил на съдиите: 

при ползване на продължителен неплатен годишен отпуск – повече от 1 
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месец; при ползване на отпуск поради временна нетрудоспособност – 

повече от 1 месец; при отпуск за отглеждане на дете; при заемане на 

длъжност след 31 януари на съответната година; при случай на 

разпределено дело, което е с особена фактическа и правна сложност; при 

сформиране на нови състави и за изравняване на броя на делата между 

съдиите.  

Считаме, че посочената причина: „при случай на разпределено дело, 

което е с особена фактическа и правна сложност” за извършване на 

корекция на броя разпределени дела в профила на съдиите противоречи на 

чл. 9 от ЗСВ. Законът не е предвидил възможност да се изключват от 

разпределението съдии или да се извършва корекция на разпределените им 

дела в случаи на разпределени/разгледани дела с правна и фактическа 

сложност. Също така, следва да се отбележи, че в т. 13 от посочения раздел 

са изброени групите за разпределение на делата: въззивни граждански дела; 

въззивни търговски дела; въззивни частни граждански (вкл. търговски) 

дела, както и подгрупите. Въззивните граждански дела са разделени на 

следните подгрупи: по искове за заплащане на обезщетение по чл. 45 – 49 

ЗЗД, КЗ и ЗОДОВ; по вещни искове; по искове по ЗОПДНПИ; по 

облигационни искове и други граждански дела. Въззивните търговски дела 

са разпределени на следните подгрупи: търговски дела; дела по 

несъстоятелност; фирмени дела. Програмата за случайно разпределение на 

делата дава възможност да се посочат необходимия брой подгрупи като 

всяко отделение на съда може да прецени колко и какви подгрупи да се 

обособят, предвид предмета на делата и с оглед уеднаквяване 

натовареността на съдиите по отношение правната сложност на делата.  

Извършване на корекция в профила на съдиите за изравняване на 

броя на делата между съдиите следва да се прилага само в подточки 1, 2, 3, 

4 и 6 на точка 17 от раздел ІV на Вътрешните правила за случайно 

разпределение на делата в САС.  

В първата подточка на т. 21 на раздел V „Отклонения от принципа на 

случайно разпределение чрез електронната система за разпределение” от 

Правилата за случайно разпределение, е посочено, че по изключение, 

определен с електронното разпределение докладчик може да бъде заменен, 

когато по обективни причини отсъства в деня на насроченото заседание по 

делото и е заместен от друг съдия. В т. 22 от същия раздел е 

регламентирано, че административният ръководил и председател на съда 

или негов заместник издава писмена заповед, с която определя заместващия 

съдия. Считаме, че така регламентираният случай на заместване на 

отсъстващ съдия с друг е неправилно, тъй като би могло да създаде 

съмнение у страните за неспазване на принципа за случайно разпределение. 

В не малко случаи гражданските и търговските дела, образувани пред 

въззивната инстанция, приключват в едно съдебно заседание, което на 

практика означава, че делото ще бъде решено от съдия, който е различен от 

избрания докладчик при първоначалното разпределение на делото и би 

довело до неспазване на чл. 9 от ЗСВ. В случаите на отсъствие на 
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докладчика в деня на насроченото заседание, считаме, че по-удачно би 

било делото да се пренасрочи или отложи за възможно по-близка дата. 

Когато не е удачно делото да бъде пренасрочено/отложено за друга дата, 

същото следва да бъде преразпределено чрез програмата за случайно 

разпределение между останалите състави от съответното отделение като се 

посочи причината за наложилото се преразпределение.   

 

Проверката на гр. д. № 2023/2013 г. по описа на СГС, ГО, І-17 състав 

с председател Теодора Нейчева установи, че няма забава по образуването, 

движението и приключването на делото в установените срокове. 

Производството е приключило в срок до 1 година - на 13.02.2013 г. е 

образувано делото и на 27.12.2013 г. е постановено решението. Проверката 

установи, че при определяне на докладчика по делото е спазен принципът 

за случайно разпределение на делата, регламентиран в чл. 9 ЗСВ.  

 

Проверката на в. т. д. № 1410/2014 г. по описа на САС, ТО, 9 състав с 

докладчик Бистра Николова установи, че няма забава по образуването, 

движението и приключването на делото в установените срокове. На 

14.04.2014 г. е образувано делото и на 11.06.2014 г. е обявено за решаване. 

Проверката установи, че при определяне на докладчика по делото е спазен 

принципът за случайно разпределение на делата, регламентиран в чл. 9 

ЗСВ.  

 

Посочените по-горе констатации по отношение на утвърдените 

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Софийски 

апелативен съд, следва да се обсъдят на общо събрание на съдиите от 

Софийски апелативен съд като се съгласуват и приемат подгрупи за 

разпределение на делата във всяко отделение.  

  

 

 Въз основа на направените констатации и изводи и на основание 

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

                           

 

ПРЕПОРЪКА: 

 

Изпълняващият функции административен ръководител-председател 

на Софийски апелативен съд да упражни правомощията си по чл. 106, ал. 1, 

т. 1 и ал. 2 от ЗСВ като предприеме мерки за съобразяване на 

ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА за случайно разпределение на делата в САС с 

чл. 9 от ЗСВ.  
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 В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 2, 

във вр. с ал. 4 ЗСВ,  и. ф. председател на Софийски апелативен съд да 

уведоми главния инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите 

мерки в изпълнение на дадената препоръка. 

 

Настоящият акт да се изпрати на представляващия Висшия съдебен 

съвет, на и. ф. председател на Софийски апелативен съд и на председателя 

на Софийски градски съд. 

 

 

 

                       ИНСПЕКТОР: 

                                                /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/   

 

 

 

 

 

 

 

 


