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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

 гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 
 

            
 

 

 
 
 

     АКТ 
                    ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 

НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 
    ІІІ ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

 
                                       92състав 

 
  На основание заповед № 89/3. 04. 2009г. на Главния инспектор при 
Инспектората към Висшия съдебен съвет и съобразно приетия План за 
провеждане на комплексна планова проверка от ИВСС на съдилищата, 
прокуратурите и следствените служби за 2009 г. в СРС, ІІІ гражданско 
отделение бе извършена комплексна проверка със задача да се провери 
образуването, движението и приключването на гражданските дела за периода  
01.01.2008 г. - 30.03.2009 г., по състави. 

Проверката беше извършена през м.април 2009г. от инспектор 
МИЛКА ВАРНОВА- ИТОВА и експертите МАРИЕЛА МИТЕВА и ДИАНА 
ИВАНОВА. 

Обхват на проверката-  от 1. 01. 2008г. до 30. 03. 2009г. 
В рамките на комплексната проверка бяха проверени делата на 92 състав с 
настоящ титуляр – съдия Стилияна Григорова- председател на Трето 
гражданско отделение. Бяха изискани следните справки относно работата на 
92 състав: 
 1.Справка за броя съдебни заседания и брой насрочени дела по месеци 
за 2008г.; 
 2.Справка за актовете, постановени след едномесечния срок; 
 3.Справка за образуваните дела по чл. 82, 86 от СК и по раздел ІІ от 
ЗЗДН; 
 4. Справка за спрените дела; 
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 5.Справка за висящи, неприключили към 30. 01. 2009г. гр. д., 
образувани до 1. 01. 2008г.; 
 6. Справка за образуваните заповедни производства; 
 7. Справка за дела по реда на чл. 73 от СК и по реда на чл. 29 ГПК(чл. 
16 ГПК(отм) по описа на СРС, ІІІ ГО- 92 с-в за периода 1. 01. 2008г- 13. 05. 
2009г. 

Настоящият Акт съдържа резултатите от проверката само на този 
състав. Относно резултатите от проверката на другите състави на СРС, ІІІ 
гражданско отделение Инспекторатът към ВСС ще се произнесе отделно. 

 
 

І. КОНСТАТАЦИИ: 
          Трето гражданско отделение се намира извън сградата, в която се 

намира останалата част на СРС. Отделението обитава първите два етажа в 
сграда в кв. „Бъкстон”, гр. София. Кабинетите на съдиите са отделени от 
деловодството и залите за съдебни заседания.Съдиите работят по двама в 
кабинет. Отделението разполага със съдебни зали, които се намират на 
втория етаж.Осигурени са добри битови условия за упражняване 
правомощията на съдиите, за организация дейността на съдебните 
служители, както и за ефективно и удобно обслужване на 
гражданите.Отделението не разполага с електронна деловодна програма, 
което създава известни затруднения при справките и работата по делата. 

В отделението се прилага принципа на случайния избор чрез програмата 
Law Choice, предоставена от Висшия съдебен съвет.  

При извършената проверка се установи че делата се образуват 
своевременно в същия ден на постъпване на книжата в съда или на 
следващия ден. При разпределението им е спазван случайния подбор и са 
насрочвани в законоустановените срокове. От началото на м. март 2009г. 
всички дела се разпределят на принципа на случайния подбор с изключение 
на молбите за приемане и за отказ от наследство, както и молбите за 
назначаване на особен представител, които се разглеждат на дежурство. 

 
Гражданските дела на 92 състав през проверявания период януари 2008 

г. – април 2009 г. са разглеждани предимно от председателя на ІІІ гражданско 
отделение съдия Николай Маджаров.След командироването на съдия 
Маджаров в Софийски градски съд от началото на м. март титуляр на 92 
състав и председател на ІІІ гражданско отделение е съдия Стилияна 
Григорова.  

Съдия Маджаров и съдия Григорова разглеждат предимно дела по 
Семейния кодекс, Закона за защита срещу домашното насилие, Закона за 
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закрила на детето, Закона за гражданската регистрация, ГПК и др. От месец 
февруари 2009г. се разглеждат и заявления за издаване на заповеди за 
изпълнение по чл. 410,ал.1,т.1 от ГПК, във връзка със Закона за енергетиката, 
със заявител „Топлофикация София” ЕАД, за консумирана и незаплатена 
топлинна енергия и със заявител ЧЕЗ Електро България АД – за консумирана 
и незаплатена електроенергия.  

                             
 Съставът работи при 50 процентна натовареност. Натовареността му за 

2008г. е следната: 
 За 2008г съдебните заседания са проведени в общо 41 дни. Съставът е 

имал заседателни дни през всички месеци на годината, без прекъсване по 
време на съдебната ваканция. Следователно средно на месец съдията е имал 
по 4 заседателни дни. Натоварването през различните месеци е равномерно.   
През 2008г. са разгледани 390 броя дела. От тях 186 дела са приключили с 
решения, а 15 броя дела са приключили с определения. Останалите 189 дела 
не са приключили до 31. 12. 2008г. Не могат да се направят изводи за броя на 
делата гледани в един заседателен ден, поради това, че в представената 
справка тези данни не отразени.  
  

При проверката беше установено следното: 
 
І.ПО ДЕЛА С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 82, 86, СК И ПО 

РАДЗЕЛ ІІ ОТ ЗЗДН БЕШЕ КОНСТАТИРАНО СЛЕДНОТО: 
 
І.1.ДЕЛА ПО РАЗДЕЛ ІІ ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ 

ДОМАШНО НАСИЛИЕ 
Според справка за образуваните дела по чл. 82, 86 от СК и по раздел ІІ 

от ЗЗДН в периода от 1. 01. 2008г. до м. април 2009г. на 92 състав са 
разпределени  общо 22 броя дела по ЗЗДН. От тях в рамките на проверката 
бяха прегледани 6 бр. дела. 

По прегледаните при настоящата проверка гр. д. №118/08г., гр. д. 
№1190/08г., гр. д. №1751/08г., гр. д. №1831/08г., гр. д. №2728/08г., гр. д. 
№4526/08г., водени по ЗЗДН съдът е спазвал местната подсъдност, посочена 
в чл. 7 от закона. 

Разгледаните дела са започвали по молба на пострадалото лице- чл. 8, 
ал.1, т.1 от ЗЗДН.  

Съдът е прилагал прецизно чл. 129, ГПК, като е указвал на страната да 
отстрани констатираните нередовности в седмичния срок( гр. д. №4526/08г). 

Делата са насрочвани в 30- дневния срок по чл. 12 от ЗЗДН като заедно 
с призовката и преписа от молбата е съобщавал на ответника задължението 
му за предоставяне на доказателства(гр. д. 118/08г., гр. д. №1190/08г., гр. д. 
№1831/08г.). 
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Спазвана е разпоредбата на чл. 146, ГПК- в открито съдебно заседание 
съдът е докладвал молбата и възражението срещу нея, когато такова е 
постъпило преди съдебното заседание, отделял е спорното от безспорното и е 
посочвал как се разпределя доказателствената тежест за подлежащите на 
доказване факти, указвал е на страните кои твърдяни от тях факти се нуждаят 
от доказателства.Съгласно чл. 145, ал.3 докладът е отразяван в протокола.  

В случаите когато е поискана незабавна защита, съдът е издавал 
съответната заповед при спазване на срока от 24 часа, предвиден в чл. 18 от 
ЗЗДН. Когато молбата е подадена от непълнолетен съдът е уведомявал 
дирекция „Социално подпомагане „ и е изисквал участието на техен 
представител или представяне на доклад по Закона за закрила на детето.  

Налаганите мерки за защита са съобразени с видовете мерки, посочени 
в чл.5 от ЗЗДН. 

По гр. д. №4526/08г. съдът е оставил молбата без движение, като е 
указала нередовностите по нея да се отстранят в седмичен срок. В закрито 
заседание на 12. 02. 2009г.съдия Маджаров постановил определение за 
прекратяване на делото, поради това, че в указания срок нередовностите не са 
отстранени и на осн. чл. 129, ал.3 върнал молбата. Постановеното 
определение не съдържа задължителните реквизити, предвидени в чл. 254, 
ал.2, т. 2, 3 и 5 от ГПК.  

Не бяха констатирани други нарушения по образуването и движението 
на делата. 

 
Приложение: 
Справка за образуваните дела по чл. 82, 86 от СК и по раздел ІІ от ЗЗДН 

на 92 състав; 
 
І.2.ДЕЛА С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 82, 86, СК- БЪРЗИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
 
Съгласно чл. 79, ал.2 от СК исковете за издръжка и нейното увеличение 

се разглеждат по реда на глава двадесет и пета „Бързо производство” на ГПК. 
Според Справка за образуваните дела по чл. 82, 86 от СК и по раздел ІІ 

от ЗЗДН на 92 състав през 2008г. са разгледани 11 броя дела с правно 
основание чл. 82 от СК(отм. бр. №47/09г. в сила от 1. 10. 2009г.). В броя на 
тези дела включено и гр. д. №2977/08г., което е с правно основания чл. 45, 
ЗЗД. По него молбата е оставена без движение. Делото е прекратено поради 
това, че в дадения срок, указанията на съда не са изпълнени. В рамките на 
проверката бяха инспектирани 6 бр. дела. 

През 2008г. 92 състав е разгледал 8 броя дела с правно основание чл. 86, 
СК(отм. бр. №47/09г. в сила от 1. 10. 2009г.). От тях в рамките на проверката 
бяха инспектирани 4 бр. дела. Беше констатирано, че гр. д. №2820/08г. е 
прекратено от съдия Милен Евтимов.В определението съдията посочил, че 
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връща молбата, защото е подадена от майката, а не от малолетното дете чрез 
своята майка и законен представител. 

По гр. д. №4851/08г. съдия Маджаров постановил разпореждане по чл. 
131 ГПК, което представлява резолюция със следния текст „чл. 131 ГПК- за 
отговор”. Резолюцията няма дата.Съдията не е указал на кого и какво трябва 
да се изпрати за отговор, не е указал задължителното съдържание на отговора 
и последиците от неподаването на отговор или неупражняването на права, 
както и възможността ответникът да ползва правна помощ, ако има 
необходимост и право на това. По този начин е допуснато нарушение на чл. 
131 ГПК.Подобно нарушение е допуснато и по гр. д. №2850/08г. с правно 
основание чл. 82, ал.2 от СК(отм. бр. №47/09г. в сила от 1. 10. 2009г.). 

В останалите случаи не бяха констатирани сериозни нарушения по 
движението на делата. Съдът е спазвал съответните разпоредби на СК и ГПК. 
Извършвал е проверка за редовност на исковата молба и допустимост на иска 
в деня на постъпването на исковата молба- чл.311 ГПК. 

В деня на постъпване на отговора на ответника или на изтичане на 
срока за това в закрито заседание е насрочвал делото за дата не по- късно от 
три седмици, изготвял е писмен доклад, приканвал е страните към спогодба и 
им е разяснявал преимуществата на различните способи за доброволно 
уреждане на спора; произнасял се е по доказателствените искания, определял 
е размер и срок за внасяне на разноски за събиране на доказателства- чл. 312, 
ал.1 ГПК. 

Съдът е връчвал на страните препис от разпореждането, а на ищеца- и 
препис от писмения отговор  и доказателствата към него, като им е указвал в 
едноседмичен срок да вземат становище във връзка са дадените указания и 
доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални 
действия. Съдът е предупреждавал страните за последиците от неизпълнение 
на указанията- чл. 312, ал.2 ГПК. 

Съдът се е произнасял в деня на постъпването по исканията във връзка 
с указанията и доклада по делото, когато те са правени своевременно. 
Съобщавал е на страните разпореждането по направените искания- чл. 312, 
ал.3 от ГПК.  

В заседанието, в което е изслушвал устните състезания съдът е 
посочвал деня , в който ще обяви решението си. 

Съдът е обявявал решението с мотивите в двуседмичен срок след 
заседанието, в което е приключило разглеждането на делото- чл. 316 ГПК.  

Беше констатирано нарушение на чл. 83, ал.5 от ПАРОАВАС, 
допуснато от служба „Деловодство”: 
 Делата по чл. 82 и чл. 86 от СК, които са бързи производства по 
смисъла на ГПК не се обозначават с жълт етикет. 

Беше констатирано нарушение на чл. 83, ал.8 от ПАРОАВАС, 
допуснато от служба „Деловодство”: 
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По гр. д. №4217/08г. върху папката с телбод е закрепена въззивна жалба 
срещу постановеното решение и разпореждане за нейното връщане. Служба 
„Деловодство” не е изпълнила задължението си да прикрепва с машинка към 
вътрешната страна на предната корица на папката на първоинстанционното 
дело жалбите и книжата до по- горните инстанции.  

 
ІІ. СПРЕНИ ДЕЛА 
  
Според справка за спрените дела на 92 състав към момента на 

настоящата проверка спрените дела са общо 4 броя.  Всички те бяха 
инспектирани. 

На 23. 04. 2007г. Ц. В. с постоянен адрес в гр. Троян подал до РС- гр. 
Троян искова молба срещу Н. В. от гр. Троян. Правното основание на 
предявения иск е чл. 99, ал.1 СК(отм. бр. №47/09г. в сила от 1. 10. 2009г.). 
Въз основа на молбата е образувано гр. д. №318/07г., което е разпределено на 
съдия Сийка Сеизова при спазване на принципа за случаен подбор.На 24. 04. 
2007г. съдия Сеизова насрочила помирително заседание за 17. 05. 2007г. 

На 9. 05. 2007г. Н. В. подала молба, с която поискала на осн. чл. 95, 
ал.1, ГПК(отм) производството по делото да бъде прекратено, тъй като между 
нея и съпругът й има друго дело в СРС, образувано на същото правно 
основание.Делото е образувано по нейна молба, подадена на 13. 04. 2007г. и е 
под №1524/07г. по описа на СРС, брачна колегия, 82 състав.  във връзка с 
чл.106, СК(отм. бр. №47/09г. в сила от 1. 10. 2009г.).  

В съдебно заседание на 17. 05. 2007г.Лена Кънчевска- съдия в РС- 
Троян постановила определение, с което на осн. чл. 95, ал.1 от ГПК е 
прекратила производството по гр. д. №318/07г. по описа на ТРС и го 
изпратила за присъединяване към гр. д. №1524/07г. по описа на СРС, брачна 
колегия, 82 състав. Определението не е обжалвано и е влязло в законна сила 
на 25. 05. 2007г. 

Делото е постъпило в СРС, брачна колегия, където е образувано под 
№2340/07г. На 11. 06. 2007г. съдия Маджаров, председател на брачна колегия 
на СРС разпоредил деловодството да извърши служебно справка по данните 
от молбата на Н. В., подадена до РС- Троян на 9. 05. 2007г. 

Служебната справка установила, че гр. д. 1524/07г. е на 82 състав. 
Страните са Н. В. и Ц. В. Делото не е насрочено, молбата е оставена без 
движение.На 23. 05. 2007г. по делото е постъпила молба на осн. чл. 92, ал.4, 
ГПК(отм), който регламентира възможността на ответника да прави 
възражение за неподсъдност на делото.  

На 11. 06. 2007г. съдия Маджаров разпоредил делото да се докладва на 
82 състав за съвместно разглеждане на двата иска. 

На 22. 06. 2007г. съдия Маджаров разпоредил деловодителят на 82 
състав да даде обяснение защо не е докладвал делото на съдия 
Йорданова.Същият ден съдия Йорданова уведомила писмено титуляра на 92 
състав на СРС, брачна колегия, че липсва правна възможност за 
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присъединяване на гр. д. №2340/07г. СРС, 92 с-в към гр. д. №1524/07г., СРС, 
82 с-в за съвместно разглеждане по смисъла на чл. 123 ГПК. Според съдия 
Йорданова по гр. д. №2340/07г. има влязло в сила определение за 
прекратяване на делото на осн. чл. 95, ал.1 от ГПК, а не съгласно нормите на 
подсъдността. При тези обстоятелства съдия Йорданова върнала гр. д. 
№2340/07г. на 92 с-в за продължаване на процесуалните действия по него. 

На 25. 06. 2007г. в закрито заседание съдия Маджаров постановил 
определение, в което посочил, че определението за прекратяване на делото от 
РС- Троян не следва да се възприема буквално- чл. 95, ал.1, ГПК, а с оглед 
втория обзац. Според съдия Маджаров във втория абзац РС- Троян изпратил 
делото по подсъдност на 82 с-в за присъединяване и разглеждане като 
насрещен иск по гр. д. №1524/07г.понеже титулярът на 82 състав не желае да 
гледа това дело той постановил спиране на производството по делото до 
приключване на гр. д. №1524/07г. с влязъл в сила съдебен акт.Ответникът е 
получил съобщение за постановеното определение за спиране на делото и не 
го е обжалвал. Съобщението до ищцата е изпратено на 25. 06. 2007г. и не се е 
върнало. 

До м. април 2009г. делото не е администрирано. Липсата на 
администриране на делото в продължение на две години се явява 
необосновано дълъг период на бездействие от страна на служба 
„Деловодство”.  

РС- Троян е допуснал нарушение на Чл. 62, ал.2 от ПСАРОАВАС(отм) 
според който свършените дела се прилагат към други дела, когато: 

1.трябва да се реши въпросът за присъдено нещо; 
2.книжата, които следва да се приложат са многобройни и 
3. се иска изменение на присъдена издръжка или изменение на 

родителски права.Към датата на постановява не определението на РС- Троян 
нито една от трите хипотези не е била налице.Следователно гр. д. №318/07г. 
на РС- Троян след влизане в сила на определението е следвало да бъда 
архивирано. 

СРС не е зачел факта, че определението на РС- Троян за прекратяване 
на делото, постановено на осн. чл. 95, ал.1 от ГПК(отм) е влязло в сила.  

 
Беше констатирано нарушение на чл. 83, ал.6 от ПАРОАВАС, 

допуснато от служба „Деловодство”: 
Двете разпореждания на СРС от 11. 06. 2007г., справката за движението 

на гр. д. №1524/07г. на СРС, резолюцията на съдия Маджаров, с която се 
искат обяснения от деловодителката на 82 състав, писмото на съдия и 
деловодител от 82 състав, СРС, определението на 92 състав СРС от 25. 06. 
2007г. за спиране на делото и призовката до ответника се намират в кориците 
на гр. д. №318/07г. на РС- Троян, а не в папката на гр. д. №2340/07г. на СРС, 
92 с-в. Книжата постъпили по гр. д. №2340/07г. на СРС не са номерирани 
самостоятелно, а следват поредността на страниците на гр. д. №318/07г. на 
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РС- Троян. Служба „Деловодство” на СРС не е изпълнила задължението си да 
прикрепва последователно в папката и да номерира всички книжа, които 
постъпват по делото.  

 
Другите две дела, посочени в цитираната по- горе справка са спрени по 

взаимно съгласие на страните. По гр. д. №2276/08г. шестмесечният срок по 
чл. 231 ГПК е изтекъл и делото е насрочено. 

Гр. д. №4527/08г. е спряно на 4. 03. 2009г. поради наличие на 
преюдициален спор. Администрирано е редовно. 

 
Приложение: 
Справка за спрените дела на 92 състав; 
 
 
ІІІ. ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ДО 1. 01.2009Г., КОИТО КЪМ 30. 01. 

2009Г. НЕ СА ПРИКЛЮЧИЛИ 
 
Според Справка за висящи, неприключили към 30. 01. 2009г. гр. д. 

образувани до 1. 01. 2008г. на 92 състав общият брой на тези дела е 2. 
В рамките на проверката бяха инспектирани и двете дела, посочени в 

горепосочената справка. 
От тях към момента на проверката не беше приключило гр. д. 2340/07г., 

което е описано в раздел ІІ. СПРЕНИ ДЕЛА на настоящия доклад. 
 
Приложение: 
Справка за висящи, неприключили към 30. 01. 2009г. гр. д., образувани 

до 1. 01. 2008г. на 92 състав; 
 
ІV. ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА 
 
Според Справка за образуваните заповедни производства за периода 1. 

02. 2009г.- 31. 03. 2009г. на 92 състав общият брой на тези дела е 31бр. От тях 
в рамките на проверката бях инспектирани 10 бр. дела. 

Не бяха констатирани нарушения по образуването и движението на 
делата. 

Заповедните производства, по които има постъпило възражение и е 
предявен иск по чл. 422 от ГПК се водят висящи и не се архивират. 

 
Приложение: 

Справка за образуваните заповедни производства на 92 състав; 
 
V.ДЕЛА С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 73, АЛ.2 СК(отм. бр. 

№47/09г. в сила от 1. 10. 2009г.). 
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Видно от Справка за дела по реда на чл. 73 от СК и по реда на чл. 29 ГПК(чл. 
16 ГПК(отм) по описа на СРС, ІІІ ГО- 92 с-в за периода 1. 01. 2008г- 13. 05. 
2009г. общият брой на разгледаните дела е 53. 

В рамките на проверката бях проверени 10 бр. дела с правно основание 
чл. 73, СК(отм. бр. №47/09г. в сила от 1. 10. 2009г.). 

Молбите по чл. 73, ал.2 от СК се разглеждат по реда на чл. 530- чл. 541, 
глава 49 Общи правила, част шеста „Охранителни производства” от ГПК. 
През 2008г. съдиите са разглеждали тези молби на дежурство. От м. март 
2009г. молбите с правно основание чл. 73, ал.2 от СК се разпределят при 
спазване на принципа за случайно разпределение на делата.  

При произнасянето си съдът е спазвал местната подсъдност по чл. 531, 
ал.2 от СК. По- голямата част от молбите са разглеждани в закрито заседание. 
В повечето случаи разглеждането и произнасянето по молбата е ставало в 
деня на нейното подаване. 
  При проверката беше установено нарушение на чл.83, ал.1 от 
ПАРОАВАС: 
 Голяма част от молбите по чл. 73, ал.2 от СК не са поставени в папки по 
образец както повелява чл. 83, ал.1 от СК. Делата не се съхраняват във вид, 
който гарантира тяхната цялост и пълнота. 
 
 Приложение: 

Справка за дела по реда на чл. 73 от СК и по реда на чл. 29 ГПК(чл. 16 
ГПК(отм) по описа на СРС, ІІІ ГО- 92 с-в за периода 1. 01. 2008г- 13. 05. 
2009г. 

 
VІ.ВИСЯЩИ ДЕЛА 
 

 При проверката бяха инспектирани част от делата насрочени за 
разглеждане за 9. 07. 2009г.- гр. д. 3795/09г., гр. д. №2583/09г., гр. д. 
№4970/08г., гр. д. №223/09г., гр. д. №3712/08г., гр. д. №3892/08г. 
 Към гр. д. №3795/09г. е образувано на 13. 05. 2009г. по искова молба на 
Х. Х. срещу М. Х. с правно основание чл. 99, ал.1 СК. Към него е приложено 
гр. д. №3955/09г., което е образувано на 16. 05. 2009г. по искова молба на М. 
Х. срещу Х. Х. с правно основание чл. 99, ал.1 от СК. В исковата си молба М. 
Х. изрично е записала, че съпругът й също е подал молба за развод в СРС 
като посочила входящия номер и датата на неговата молба и поискала делата 
да се съединят. Въпреки това на 26. 06. 2009г. съдия Иво Петров постановил 
резолюция „препис от исковата молба с приложенията на ответника за 
отговор в срока по чл. 131 ГПК”. Съдия Иво Петров е нарушил чл. 126 ГПК 
според който когато в един и същи съд има висящи две дела между същите 
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страни, на същото основание и за същото искане, по- късно заведеното дело 
се прекратява служебно от съда. Наред с това разпореждането по чл. 131 ГПК 
не съдържа задължителните реквизити.Той не е указал задължителното 
съдържание на отговора и последиците от неподаването на отговор или 
неупражняването на права, както и за възможността да ползва правна помощ, 
ако има необходимост и право на това. Разпореждането не съдържа 
посочване на съда, името на съдията и на страните и номера на делото по 
което се постановява, подлежи ли на обжалване пред кой съд и в какъв срок. 
 По другите дела не бяха открити нарушения по движението. Съдебните 
актове на съдия Григорова задължителното според закона съдържание и са 
подробно и изчерпателно мотивирани. От проверените дела може да се 
направи извода, че съдия Григорова познава отлично нормите на новия ГПК, 
както и на материалните закони, които прилага. 

Съдебният секретар изготвя протоколите в установените срокове, а 
списъците на лицата своевременно. Съдебните протоколи се водят стриктно, 
съдържат изискуемите реквизити, включително доклад на съдията докладчик 
по реда на чл. 108, ГПК(отм) и чл. 146, ГПК. Определенията, постановени от 
съдията- докладчик в съдебно заседание са отразени изчерпателно 
 Съдебните книги са прошнуровани, номерирани и подпечатани, със 
съответните подписи, съобразно изискванията на ПСАРОАВАС /отм./ и 
ПАРОАВАС.  Книгите се водят прецизно, всички графи се попълват 
правилно. 
 

 
   ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 
 

ИЗВОДИ : 
І. Стилияна Григорова- съдия в Софийски районен съд полага 

старание за подобряване на организацията на работата в отделението. Следва 
да предприема по- строги мерки спрямо служителите в служба „Деловодство” 
с оглед спазване изискванията на ПАРОАВАС и др. нормативни актове, 
които регламентират тяхната дейност.  

ІІ. Съдия Стилияна Григорова познава отлично нормите на 
процесуалните и материалните закони и използва всички възможности на 
ГПК за дисциплиниране на страните с оглед спазване на разумния срок за 
разглеждане на делата- чл. 13 ГПК. 
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ІІ. Служителите в служба „Деловодство” са допуснали неизпълнение на 
задълженията си по чл. 83, ал.1, 5, 6 и 8  от ПАРОАВАС-  

1. не са обозначили с жълт етикет делата по чл. 82 и чл. 86 от СК, които са 
бързи производства по смисъла на ГПК;  

2.  по гр. д. №4217/08г не са прикрепили въззивната жалба с машинка към 
вътрешната страна на предната корица на папката на първоинстанционното 
дело; 

3. по гр. д. №2340/07г. служба „Деловодство” не е изпълнила 
задължението си да прикрепва последователно в папката и да номерира 
всички книжа, които постъпват по делото.  

4. не са поставяли в папки голяма част от молбите по чл. 73, ал.2 от СК. 
 

 
 ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ ИЗВОДИ ИВСС ДАВА 
СЛЕДНИТЕ ПРЕПОРЪКИ: 
 

І.Стилияна Григорова- съдия в СРС, председател на ІІІ гражданско 
отделение: 

1.Похвално е старанието на председателя на отделението –съдия 
Григорова за подобряване организацията на работата в отделението, 
както и за постигнатата равномерност при разпределението на делата 
между всички съдии в отделението чрез системата за електронно 
разпределение на делата. Препоръчва на председателя ІІІ гражданско 
отделение при СРС добрата практика да продължи; 

2. Да предприема по- строги мерки спрямо служителите в служба 
„Деловодство” с оглед спазване изискванията на ПАРОАВАС и др. 
нормативни актове, които регламентират тяхната дейност.  
 
Препоръките по т. І. от настоящия Акт за резултатите от извършена 
проверка следва да се изпълнят в срок от един месец, считано от датата 
на неговото връчване.  Спазването на другите препоръки следва да бъде 
постоянна практика. 
 
На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се изпрати на 
председателя на СРС  и на Стилияна Григорова- съдия в Софийски 
Районен съд. 
 
На осн. чл. 58, ал. 4 от Закона за съдебната власт, председателят на 
Софийски Районен съд да уведоми Главния инспектор на Инспектората 
към ВСС за изпълнение на препоръките. 
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             ИНСПЕКТОР:                                                                                                                   
                                       
                                                      …………….…….……………                                     
                                                     МИЛКА ВАРНОВА –ИТОВА 
 

 
 
Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Красимир 

Влахов- Председател на Софийски районен съд. 
На осн. 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 Стилияна 

Григорова – съдия в Софийски районен съд, ІІІ ГО. 
На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 
 
    Получил акта:………………………………. 

 
ММ 


