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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 
на Софийски районен съд през 2019 г. 

 
Към 31.12.2019 г. щатната численост на Софийския районен съд 

се състои от 207 съдии, включително председател и петима 
заместник-председатели. В сравнение с предходния отчетен период 
щатната численост е увеличена с 13 щ.бр. Съдиите са разпределени в 
четири отделения - наказателно и три граждански. Дванадесет от 
съдиите от Трето гражданско отделение разглеждат брачна материя, 
тринадесет – материя на Първо гражданско отделение и девет – 
материя на Второ гражданско отделение. Реално функциониращите 
състави към края на отчетния период са 172 бр. (164 бр. през 2018 г.). 

Командировани в Софийски градски съд са 6 съдии от 
Софийския районен съд, а 3 са командировани в Административен 
съд-София град. Един съдия е командирован в Специализирания 
наказателен съд и един съдия е командирован в Европейската служба 
за борба с измамите (OLAF) към Европейската комисия.  

Командировани в Софийски районен съд през 2019 г. са били 
общо 11 съдии, а в края на отчетния период броят на 
командированите в съда съдии е 6. 

Съдебната администрация се състои от  624 щ. бр. служители. 
Реално заети към 31.12.2019 г. са 615 щ.бр. 

Към структурата на съда са включени 26 съдии по 
вписванията. В сравнение с предходния отчетен период щатната 
численост е увеличена с отпуснатия през годината допълнителен щат 
от 3 съдии по вписванията. От всички щатни бройки съдии по 
вписванията реално заети са 24.  

Към структурата на съда са включени и 21 държавни съдебни 
изпълнители.  

В Софийски районен съд работят 10 съдебни помощника, от 
които 9 подпомагат дейността в гражданските отделения на съда и 
един – в наказателното отделение. С оглед организиране по 
оптимален начин дейността на съдебните помощници в Софийски 
районен съд и отчетност на извършената от тях работа, 7 от 
помощниците в гражданските отделения подпомагат дейността на 
всеки от определените за дежурни съдии съгласно утвърдения график 
на седмичните дежурства на съдиите от Първо и Второ граждански 
отделения, а съдебните помощници извън определения график за 
дежурства подпомагат дейността на съдиите от Трето гражданско 
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отделение, разглеждащи молби, искове и жалби по СК, ЗЗДН, ЗЗДт, 
ЗН, ЗГР, чл.29 от ГПК и по част VІ от ГПК, определени за дежурни за 
съответната седмица съгласно утвърдения график за дежурствата. 
Двама от съдебните помощници подпомагат дейността на 
председателя и ръководителите на трите граждански отделения при 
Софийски районен съд, като проверяват отразените данни по 
работните бланки на Системата за измерване натовареността на 
съдиите по гражданските дела на съдиите в трите граждански 
отделения и изпълняват други задачи съобразно текущата 
необходимост. Един съдебен помощник подпомага дейността на 
съдиите от Наказателно отделение на СРС. Ежемесечно съдебните 
помощници изготвят отчети за извършената дейност по подпомагане 
на съответните състави. 

Общият брой образувани за разглеждане и свършени дела през 
2019 г. по видове е, както следва: 

 
 

През 2019 г. беше запазена организацията за разпределение на 
делата - равномерно по вид, брой и сложност и при спазване на 
принципа на случайното разпределение чрез Централизирана система 
за разпределение на дела, съгласно Решение на ВСС Протокол № 
23/07.05.2015 г. 

 

Видове дела Година 
Постъпили 

през годината 
/бр./ 

Всичко за 
разглеждане 

/бр./ 

Всичко  
свършени 
дела  /бр./ 

Общо 
граждански 

дела 

2015 81 465 103 823 77 828 
2016 77 306 103 301 71 345 
2017 90 620 122 576 83 141 
2018 81 711 117 346 80 273 
2019 75 611 112 690 77 923 

Общо 
наказателни 

дела 

2015 23 136 32 991 24 842 
2016 22 346 30 495 24 148 
2017 21 934 28 281 21 267 
2018 21 966 29 694 21 891 
2019 20 418 28 879 20 874 

ВСИЧКО 
ДЕЛА 

2015 104 601 136 814 102 670 
2016 99 652 133 796 95 493 
2017 112 554 150 857 104 408 
2018 103 677 147 040 102 164 
2019 96 029 141 569 98 797 
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Съдиите се стремят и полагат усилия да спазват определените 

процесуални срокове за своевременно произнасяне въпреки големия 
брой дела, образувани и разгледани в СРС. Обявените за решаване 
дела в повечето случаи са приключени в разумни срокове, предвид 
техния изключително голям обем. Дела, насрочени в открити съдебни 
заседания, са отлагани само в извънредни случаи /напр. внезапно 
заболяване, отсъствие и пр./. 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ 
 

В периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г. в Наказателно 
отделение на СРС е имало 60 съдебни състава. Към месец декември 
2019г. реално са работили 53 състава.  

През годината персоналният състав на съдиите е претърпял 
редица промени, наложени от различни обективни фактори, 
произвели пряко отражение върху средната натовареност на 
отделението. Председателите на два от съставите (5-ти и 15-ти) са 
командировани със заповеди на Председателя на ВАС в АССГ; 
четирима титуляри на състави са ползвали отпуск поради раждане и 
отглеждане на дете (15-ти, 110-ти, 95-ти и 130-ти); трима съдии са 
напуснали системата; четирима съдии са ползвали продължителен 
отпуск поради болест. 
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Основните усилия на ръководството през разглеждания период 
продължиха да бъдат насочени към овладяване на прекомерната 
натовареност на съдебните състави, като бе предприет цялостен 
подход по балансирано разпределение на делата, съобразно 
постъпленията в отделението и обективно наложените промени в 
състава на съдиите. С решения, взети на проведени общи събрания на 
съдиите при Софийски районен съд на 13.02.2019г. и 17.09.2019г., 
бяха преместени четирима съдии от I, II и III гражданско отделение в 
наказателно отделение, на които впоследствие бе възложено 
председателстването на четири от останалите без титуляр състави. 
Така по силата на Заповед №АС-74/18.02.2019г. на председателя на 
СРС, поемането на председателстването на овакантения в 
предходната 2018г. 110-ти наказателен състав, считано от 
19.02.2019г., е възложено на съдия Маргарита Димитрова Димитрова. 
Със Заповед №АС-75/18.02.2019г. на Председателя на СРС и предвид 
командироването в АССГ със Заповед на председателя на ВАС на 
съдия Елеонора Попова – Христова, поемането на 
председателстването на 12-ти наказателен състав, считано от 
19.02.2019г., е възложено на съдия Яна Цветанова Димитрова.  

Предвид дългосрочно отсъствие на титуляра на 9-ти наказателен 
състав, със Заповед №АС-194/15.05.2019г. е спряно разпределението 
на нови дела на състава. С оглед подадена впоследствие от 
председателя на състава  молба на основание чл.165, ал.1, т.2 от 
Закона за съдебната власт, обстоятелство съвпадащо по време с 
преместването на съдия Велизар Костадинов от II гражданско 
отделение в Наказателно отделение на СРС, със Заповед №АС-
374/03.10.2019г. председателстването на 9-ти наказателен състав е 
възложено на него. Заповедта е съобразена с правилото на т.IV, т.1 от 
Изменение и допълнение № 1, прието на Общо събрание, проведено 
на 14.12.2017г. на Правилата за разпределение на дела в Софийски 
районен съд, приети на Общо събрание от 01.11.2016г. Съгласно 
същото „В случаите на смяна на титуляр на съдебен състав в 
Наказателно отделение, когато броят на висящите наказателни дела на 
състав надхвърля средната висящност в НО /с изключение на тези, 
обявени за решаване с непостановен краен съдебен акт, делата с даден 
ход на съдебното следствие от друг титуляр на състава, както и 
частните наказателни дела/, разликата над този брой наказателни 
дела, по които не е даден ход на съдебното следствие, се 
преразпределя н хронологична последователност от най- новите към 
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по- старите дела“. Към момента на издаване на заповедта средната 
висящност на съставите в Наказателно отделение на СРС е била 125 
броя, а висящите на 9-ти наказателен състав са наброявали 218. При 
това положение, след преценка тежестта на съществуващите 
обективни пречки пред приключване на делата от стария титуляр в 
срока на предизвестието, спазване правилото за избягване 
прекомерната натовареност на определения нов председателстващ и 
необходимостта от осигуряване правата на страните за разглеждане на 
делата в разумен срок, всички последно разпределени дела на 9-ти 
състав, надхвърлящи средната висящност за отделението, в 
хронологична последователност са преразпределени измежду всички 
съдии в Наказателно отделение на  СРС. 

Предвид подадено уведомление от председателя на 13-ти състав 
за освобождаване от заеманата длъжност – съдия в Софийски районен 
съд, със Заповед №АС-301/05.08.2019г. на председателя на СРС, 
считано от 05.08.2019г., е спряно разпределението на нови дела на 
председателствания от него 13-ти наказателен състав. Възложено му е 
изготвянето на актове по делата, обявени от него за решаване към 
01.08.2019г. Със Заповед №АС-345/18.09.2019г. на председателя на 
СРС, считано от 19.09.2019г., на преместения с решение на Общото 
събрание на съдиите от 17.09.2019г. от II гражданско отделение съдия 
Станислав Седефчев е възложено председателстването на 13-ти 
наказателен състав. Заповедта е съобразена с правилото на т.IV, т.1 от 
Изменение и допълнение № 1, прието на Общо събрание, проведено 
на 14.12.2017г. на Правилата за разпределение на дела в Софийски 
районен съд, приети на Общо събрание от 01.11.2016г. Съгласно 
същото „В случаите на смяна на титуляр на съдебен състав в 
Наказателно отделение, когато броят на висящите наказателни дела на 
състав надхвърля средната висящност в НО /с изключение на тези, 
обявени за решаване с непостановен краен съдебен акт, делата с даден 
ход на съдебното следствие от друг титуляр на състава, както и 
частните наказателни дела/, разликата над този брой наказателни 
дела, по които не е даден ход на съдебното следствие, се 
преразпределя н хронологична последователност от най- новите към 
по- старите дела“. При спазване правилото за избягване прекомерната 
натовареност на определения нов председателстващ и 
необходимостта от осигуряване правата на страните за разглеждане на 
делата в разумен срок, по силата на Заповед №АС – 352/19.09.2019г. 
на председателя на СРС, всички последно разпределени дела на 13-ти 
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състав, надхвърлящи средната висящност за отделението, в 
хронологична последователност са преразпределени измежду всички 
съдии в НО – СРС. 

Общото правило, установено в т.II, т.1 от Изменение и 
допълнение № 1, прието на Общо събрание, проведено на 
14.12.2017г., на правила за разпределение на дела в СРС, приети на 
Общо събрание от 01.11.2016г., гласи: „Спират се постъпленията на 
всички видове дела чрез спиране от системата от разпределение на 
дела на съдия, който отсъства повече от един месец по обективни 
причини, извън случаите на ползван платен годишен отпуск.“ През 
2019г. в Наказателно отделение, по силата на цитираното правило, по 
обективни причини, съобразно дефиницията на това понятие, 
заложена в т.VI. от Изменение и допълнение № 1, прието на Общо 
събрание, проведено на 14.12.2017г., на правила за разпределение на 
дела в СРС, приети на Общо събрание от 01.11.2016г. 
(„…продължително отсъствие поради болест на съдията, член на 
неговото семейство или негов близък, тежко състояние на съдебния 
състав към момента, в който е поет от съответния съдия, голям брой 
ненаписани съдебни актове при встъпване на младши съдия като 
районен съдия или командироването му в Софийски районен съд и 
др.), е наложено спиране от разпределение и преразпределение на 
дела чрез действащата в съда Централизирана система за 
разпределение на делата на няколко от съставите в Наказателно 
отделение на СРС. Мярката е приложена в различни периоди по 
отношение на 130-ти, 106-ти и 137-ми състави, като е съобразявана 
хронологична последователност от най-новите към най-старите дела. 
Създадени са нови групи, аналогични на съществуващите за 
разпределение на дела в съда по материя на Наказателно отделение. 
Осигурена е техническа възможност преразпределените дела да бъдат 
отчетени само в новосъздадените групи, но не и в групите на общото 
разпределение в ЦСРД, като след извършване на преразпределението 
групите са деактивирани, за да не се отразяват на последващото 
разпределение на нови наказателни дела. Преразпределението е 
предприето, както с цел избягване на необосновани забави, така и за 
постигане на равномерна натовареност между съдиите от Наказателно 
отделение. 

При придържане към горепосочения ред, предвид ползването на 
отпуск поради раждане и отглеждане на дете, със Заповед №АС-
4/07.01.2019г. на председателя на СРС, считано от 28.01.2019г. 
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председателстваният от съдията 130-ти състав е спрян от 
разпределение на нови дела, като му е възложено да довърши 
започнатите с нейно участие, на които е даден ход на съдебното 
следствие. Промяната е отразена и в графика за разпределение на 
съдиите в седмичните дежурства. По силата на Заповед №АС-
168/22.04.2019г. на председателя на СРС висящите дела на състава, с 
изключение на несвършените, обявени за решаване и произнесени с 
присъда, са разпределени измежду всички съдии в Наказателно 
отделение чрез Централизираната система за електронно 
разпределение на делата. 

Предвид ползването на продължителен отпуск поради болест на 
титуляра на 137 състав, със Заповед №АС-81/19.02.2019г. на 
председателя на СРС, считано от 20.02.2019г., висящите дела на 
състава, с изключение на несвършените, обявени за решаване и 
произнесени с присъда, са разпределени измежду всички съдии в 
Наказателно отделение чрез Централизираната система за електронно 
разпределение на делата, като считано от 15.12.2019 г. титулярът на 
състава е освободен от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски 
районен съд. 

Поради продължително отсъствие поради временна 
неработоспособност, със Заповед №АС-73/15.02.2019г. на 
председателя на СРС, считано от 18.02.2019г., е спряно 
разпределението на 106-ти съдебен състав. Промяната е отразена и в 
графика за разпределение на съдиите в седмичните дежурства. По 
силата на Заповед №АС-192/14.05.2019г. на председателя на СРС 
висящите дела на състава, с изключение на несвършените, обявени за 
решаване и произнесени с присъда, са разпределени измежду всички 
съдии в Наказателно отделение чрез Централизираната система за 
електронно разпределение на делата. 

Към края на 2019г. без титуляри поради незаети щатни бройки, 
включително и командироване на съдии в други съдебни органи, са 
следните състави в Наказателно отделение: 5-ти състав, 15- ти състав, 
132-ри състав, 137-ми състав, 146-ти състав и 152-ри състав.  

Съобразно действащата заповед на председателя на СРС, 
касаеща организацията за произнасяния по доклада по ЗЕС и бюро 
„Съдимост“, в период през три месеца се определят петима съдии, на 
които се възлагат функции по посочената материя и които са с 
намален процент - 60% при разпределението на общия доклад в 
отделението.  
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През 2019г. в НО на СРС са постъпили по-малък брой дела в 
сравнение с 2018г., а именно 20 418 дела (спрямо 21 966 броя дела 
през 2018г.), в т.ч. новопостъпили наказателни дела от общ характер 2 
552  броя при 2 929 броя за 2018г.; наказателни дела от частен 
характер – 506 броя при 438 броя за 2018г.; наказателни дела от 
административен характер с предложение за освобождаване от 
наказателна отговорност по чл.78а от НК – 390 броя, при 366 броя за 
2018г.; наказателни дела от административен характер 6 373 броя при 
7 281 броя за 2018г.; наказателни частни дела – 10 597 броя за 2019г., 
при 10952 броя за 2018г. През годината се наблюдава устойчива 
тенденция за повишаване броя на постъпилите за изпълнение от 
съдебни органи на други държави и изпратените в обратен порядък от 
съдиите в Наказателно отделение по силата на международни 
договори в областта на сътрудничеството по наказателни дела, по 
които страна е Република България, съдебни поръчки с искане за 
извършване на различни съдебни следствени действия. Все по-
широко приложение намира и ползването на видеоконферентната 
връзка при провеждане на разпити на свидетели и вещи лица. За целта 
е предоставена на разположение в част от съдебните зали и нужната с 
оглед обезпечаване качеството на дистанционната връзка специална 
техника. 

 
 

 
 
  
Дежурните съдии в Наказателно отделение на СРС са 

разгледали общо 9 149 броя дела, от които 4 224, образувани по 
искане на прокурор за одобряване на протоколи за обиск, претърсване 
и изземване, предоставяне на образци за сравнително изследване, 
освидетелстване, по чл.159а от НПК и по чл.251 ЗЕС; 597 бр. 
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наказателни дела от общ характер, внесени с предложение за 
споразумение; 699 броя дела по реда на чл.64 и чл.65 от НПК; 579 
броя искания за разкриване на банкови тайни. В закрито заседание по 
време на дежурство са разгледани общо 1 191 дела. Разгледани са 4 
броя бързи производства и 12 броя производства по реда на чл.24 и 
чл.24а от ЗБППМН. През годината се наблюдава завишаване броя и 
на постъпилите и разгледани дела, инициирани по искане на 
прокуратурата по реда на чл.67, чл.68, чл.70, 72 и 73 от НПК, 
провеждането на разпити по реда на чл.223 от НПК, като общо 
образуваните наказателни частни дела възлизат на 703 броя. Завишен 
е и броят на постъпилите предложения и искания по реда на чл.89 от 
НК – 65 броя и по Закона за здравето – 646 броя, по които са 
образувани наказателни частни дела. Броят на образуваните дела по 
реда на ЗООРПСМ и УБДХ възлизат общо на 314 броя. 

С оглед настъпили законодателни промени, в частност 
изменение в подсъдността на делата, образувани по повод жалби 
срещу заповеди за задържане за срок до 24 часа по реда на чл.72, ал.4 
от ЗМВР и предвид Решение на Съдийската колегия на ВСС от 
16.01.2019г., със Заповед №АС-46/29.01.2019г. на председателя на 
СРС, с която е допълнена Заповед №АС-375/28.11.2017г., е 
регламентирано делата да се възлагат по време на едноседмичните 
дежурства, полагани от съдиите в Наказателно отделение. Същите се 
образуват и се разпределят със статистически код 4260 от 
Номенклатурата на статистическите кодове за наказателни дела. За 
2019г. общият брой постъпили и разгледани дела от този вид възлиза 
на 115 броя. 

За 2019г. са свършени са общо 21 376 броя дела, спрямо 21 891 
броя дела, приключили дела за 2018г. 

Към месец ноември 2018г. е утвърден график на седмичните 
дежурства за цялата 2019г. на съдии в Наказателно отделение. 
Разпределението на делата е извършвано през ЦСРД. Поради 
зачестилите случаи на отсъствие по обективни причини на титуляри 
на съдебни състави, включени в седмичните дежурства, с цел 
обезпечаване равномерната натовареност на останалите съдии в 
съответната група и с оглед необходимостта от създаване на 
регламент за действие в тези случаи при ясни критерии, съобразено и 
с волята на мнозинството съдии от Наказателно отделение, изразена 
на проведено събрание, е издадена Заповед №АС-472/13.11.2019г. на 
председателя на СРС. 
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С Разпореждане на заместник-председателя и ръководител на 
НО е изготвян ежемесечно график на дежурни съдии от Наказателно 
отделение, които да се произнасят по доклада, постъпващ в 
„Досъдебно деловодство“. Утвърждаван е отделен график за нощни 
дежурства, при разработването на който са били съобразени 
ограниченията на трудовото законодателство относно забраната за 
полагане на нощен труд за отделни категории лица.  

Продължава прилагането на въведената през 2017г. със Заповед 
№ АС – 153 от 26.04.2017г. на председателя на СРС, считано от 
01.06.2017г., организация при произнасянията на съдиите от 
Наказателно отделение на СРС по ЗЕС и Бюро „Съдимост“, като 
функциите по посочената материя се осъществяват от група от петима 
съдии в СРС, НО за период от 3 месеца. Запазено е правилото 
съставът на групата да се определя чрез заявления от желаещите 
съдии, постъпили до 25-то число на месеца, предхождащ всеки 
тримесечен период за въвеждането на нова група. За периода, в който 
съдиите, участващи в групата, изпълняват функциите си, 
натовареността на същите при разпределението на делата от всички 
групи е намалена на 60%, а поредността на дежурствата се 
регламентира с разпореждане на ръководителя на Наказателно 
отделение. През 2019г. в съда са постъпили общо 1 898 броя искания 
по ЗЕС, по които са издадени 4 594 броя разпореждания (по 
постъпили искания за повече от един оператор се издават 
разпореждания за всеки оператор с отделен номер). 

През годината са провеждани периодични събирания на 
Отделението за обсъждане на общи организационни проблеми и 
принципни въпроси по правоприлагането. 

 
ГРАЖДАНСКИ ОТДЕЛЕНИЯ 

  
 В гражданските отделения на Софийски районен съд са 
разпределени общо 75 611 броя граждански дела. От тях 34 887 броя 
са разпределени на съдиите, разглеждащи материята на Първо 
гражданско отделение, 32 596 броя -  на Второ гражданско отделение 
и 8 128 броя – брачна материя. В рамките на общия брой 
разпределени в гражданските отделения дела 35 943 броя са такива, 
разглеждани по исков ред (при 37 795 бр. за 2018г.) и 39 668 броя са 
заповедни производства (при 44 431 бр. за 2018г.).  
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 Приключените през 2019 г. дела са 77 923 броя (при 80 273 бр. 
за 2018г.), от които решени са 68 230 бр. (при 70 842 бр. за 2018 г.), а 
прекратени – 9 693 бр. (при 9 431 бр. за 2018г.). В рамките на общия 
брой приключени искови производства са 37 353 бр., от които решени 
са 29 651 (при 27 650 бр. за 2018г.), а прекратените през годината 
искови дела са 7 702 бр. (при 6 669 бр. за 2018г.). Приключените 
заповедни производства са 40 570 бр. (при 45 954 бр. за 2018г.). 
 От общия брой решени искови дела 20 938 бр. са приключили с 
решение по чл. 235 ГПК, от които  8 867 бр. са постановили съдиите, 
разглеждащи материята на Първо гражданско отделение, 8 293 бр. – 
съдиите, разглеждащи материята на Второ гражданско отделение и 
3 778 бр. – брачните състави. 
 Разпределените дела, разглеждани по исков ред с материя на 
Първо гражданско отделение са общо 14 059 броя (при 15 532 бр. за 
2018г.), 13 785 броя са разпределените такива с материя на Второ 
гражданско отделение (при 14 208 бр. за 2018г.) и 8 128 броя са 
брачни дела (при 8 055 бр. за 2018г.). 
 

 
 
   От общия брой заповедни производства 33 739 броя са такива 
образувани по чл. 410 от ГПК, а 5 929 броя по чл. 417 от ГПК.  

През 2019 г. в Централизираната система за разпределение на 
дела в двете групи заповедни производства по чл. 410 ГПК и чл. 417 
ГПК са разпределяни между всички съдии, разглеждащи материята на 
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Първо и Второ граждански отделения. Положени са усилия за 
изравняване на постъпленията на нови дела в гражданските 
отделения. В тази връзка със Заповед № АС-560 от 18.12.2019 г. на 
Председателя на Софийски районен съд е създадена нова организация 
за разпределение на установителните искове по чл. 422 ГПК 
съобразно характера на предявените претенции. 

С Разпореждане на заместник-председателите и ръководителите 
на Първо и Второ ГО е утвърден седмичен график на дежурни съдии 
от Първо и Второ гражданско отделение, които да се произнасят по 
молби за обезпечаване на бъдещ иск, молби за разкриване на банкова 
тайна и по изпълнение на съдебни поръчки. Молбите са разпределяни 
съобразно деня на тяхното завеждане, при спазване на принципа на 
случайното разпределение. През 2019 г. осигуряването на 
производствата по молбите за обезпечаване на бъдещи искове се 
осъществява от Служба „Обезпечение на бъдещ иск“ към 
Деловодството на Първо ГО. Делата се съхраняват отделно и е 
ограничен достъпът до тях на други съдебни служители. Запази се 
практиката делата да се докладват с други такива, образувани по 
идентични молби за обезпечаване на бъдещи искове, за да бъде 
осигурена възможност на съдиите да извършат дължимата преценка 
за съществуването на обезпечителна нужда и за да бъде избегнато 
повторното допускане на обезпечение. 

Съдебните поръчки по делегация от българските съдилища,  
исканията за разкриване на банкови тайни и производствата, 
образувани за обезпечение на бъдещ иск са разглеждани от дежурните 
съдии от Първо и Второ граждански отделения. През отчетния период 
броят на разпределените съдебни поръчки по дежурство е 62 броя 
(при 54 бр. за 2018г.). Исканията за разкриване на банкова тайна са 4 
358 броя (при 3 321 бр. за 2018г.). Производствата, образувани за 
обезпечение на бъдещ иск са 1 119 броя (при 1 008 бр. за 2018г.). 

В гражданските отделения на Софийски районен съд са 
разпределени 766 бр. бързи производства (при 791 бр. за 2018 г.).  

 
ПЪРВО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 
 
През 2019 г. в Софийски районен съд дела от материята на 

Първо гражданско отделение са разглеждали 57 съдебни състава. От 
тях 44 съдебни състава са такива от Първо гражданско отделение и 13 
съдебни състава – от Трето гражданско отделение (82, 85, 88, 90, 128, 
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140, 142, 143, 150, 151, 154, 155 и 176). 
С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 

протокол № 1 от заседание, проведено на 15.01.2019 г., съдиите 
Светлана Николаева Рачева-Янева, Десислава Иванова Тодорова, 
Кирил Стайков Петров и Елена Любомирова Донкова са преназначени  
на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ на длъжност „съдия“ в Софийски 
районен съд. При встъпването им в съда през месец февруари 2019 г. 
със заповед на председателя са им възложени конкретни задачи. 

Със заповед АС – 66 от 14.02.2019г., съгласно  решение на 
Общото събрание на съдиите при Софийски районен съд, считано от  
13.02.2019 г. на съдия Васил Крумов Петров - председател на 31 
състав в Първо гражданско отделение на Софийски районен съд е 
възложено председателстването на 139 състав в Трето гражданско 
отделение, брачна материя. Със същата заповед, считано от 
15.02.2019г.  съдия Йоанна Станева, завърнала се след отпуск по 
майчинство, е определена за председател на 31 състав в Първо 
гражданско отделение. 

Със заповед  № № АС – 71 от 15.02.2019 г. на председателя на 
Софийски районен съд на съдиите Десислава Иванова Тодорова и 
Елена Любомирова Донкова е възложено председателстването на 
състави в Първо гражданско отделение. Съгласно взетото решение на 
Общото събрание на съдиите от Софийски районен съд съдия Яна 
Димитрова - председател на 50 състав в Първо гражданско отделение, 
считано от 15.02.2019г., е преместена в Наказателно отделение на 
Софийски районен съд, като председателстването на 50 състав е 
възложено на съдия Десислава Иванова Тодорова. На съдия Елена 
Донкова, считано от 15.02.2019 г. е възложено председателстването на 
43 състав в Първо гражданско отделение, който е бил без титуляр. 
Предвид обстоятелството, че към 15.02.2019 г. 43 състав е бил с 
висящност 353 бр. искови производства, а 50 състав - с висящност 357 
бр. искови производства, на основание т.ІІІ 2 от приетото на 
проведено на 14.12.2017 г. Общо събрание на съдиите в Софийски 
районен съд, Изменение и допълнение № 1 на Правила за 
разпределение на дела в Софийски районен съд, приети на Общо 
събрание от 01.11.2016 г., със същата заповед на Председателя на 
Софийски районен съд разпределението на нови дела на тези състави 



 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 

 

14 
 

е спряно до 15.05.2019 г. 
Съгласно взетото решение на Общото събрание на съдиите от 

Софийски районен съд съдия Маргарита Димитрова - председател на 
150 състав в Трето гражданско отделение на Софийски районен съд е 
преместена в Наказателно отделение на Софийски районен съд, 
считано от 15.02.2019г., като председателствания от нея 150 състав в 
Трето гражданско отделение, с материя на Първо гражданско 
отделение, е възложен на съдия Атанас Додов. 

Със Заповед № 31/21.02.2019 г. на зам.-председателя на 
Апелативен специализиран наказателен съд съдия Пенка Иванова 
Велинова е командирована в Специализиран наказателен съд, считано 
от 25.02.2019 г. С оглед липсата на съдия, който да поеме 
председателстването на 143 състав при Софийски районен съд със 
заповед  № АС- 91 от 21.02.2019г. на Председателя на Софийски 
районен съд, считано от 25.02.2019г. в Централизираната система за 
разпределение на делата е спряно разпределението на нови дела на 
143 състав до определяне на титуляр на състава.  

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 
протокол № 9 от заседание, проведено на 12.03.2019 г., е прекратено 
командироването на съдия Веселина Димчева, съдия в Районен съд — 
Златоград в Софийски районен съд. С оглед липсата на съдия, който 
да поеме председателствания от нея 169 състав в Първо гражданско 
отделение при Софийски районен съд, със заповед № АС – 113 от 
13.03.2019г. на Председателя на Софийски районен съд, считано от 
13.03.2019 година в Централизираната система за разпределение на 
делата е спряно разпределението на дела на състава до 03.06.2019г., 
когато със заповед № АС- 215 от 30.05.2019г. председателстването му 
е възложено на завърналата се от отпуск по майчинство съдия 
Иванина Иванова Пъстракова, а разпределението на дела на състава е 
възобновено.  

Предвид продължителното отсъствие по обективни причини на 
съдия Десислава Иванова-Тошева - председател на 82 състав в Трето 
гражданско отделение при Софийски районен съд, с материя на Първо 
гражданско отделение и с оглед липсата на съдия, който да поеме 
председателстването на състава, със Заповед № АС- 178 от 
25.04.2019г., считано от 02.05.2019г. в Централизираната система за 
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разпределение на дела е спряно разпределението на нови дела 82 
състав. 

С решение на Съдийската колегия към ВСС от 14.05.2019 г. 
съдия Иво Вътев е командирован като национален експерт в 
Европейската служба за борба с измамите (OLAF) към Европейската 
комисия за първоначален период от 2 години, считано от 16 юни 2019 
г. в гр. Брюксел, Белгия. С оглед липсата на съдия, който да поеме 
председателстването на 127 състав при Софийски районен съд, със 
заповед № АС- 232 от 17.06.2019г. на Председателя на Софийски 
районен съд, считано от 17.06.2019 година в Централизираната 
система за разпределение на делата е спряно разпределението на нови 
дела на състава до определяне на нов титуляр. 

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 
протокол № 15 от заседание, проведено на 15.05.2019 г., съдия Таня 
Плахойчева е отстранена от длъжност за срок от 3 месеца.  С оглед 
липсата на съдия, който да поеме председателстването на 39 състав 
при Софийски районен съд със Заповед № АС-193/14.05.2019 г. на 
Председателя на Софийски районен съд, считано от 15.05.2019 година 
в Централизираната система за разпределение на делата е спряно 
разпределението на дела на състава и е извършен пълен опис на 
делата на 39 състав. 

С оглед завръщането на съдия Румена Пенева Фоти от отпуск по 
майчинство, считано от 25.06.2019г. й е възложено да замества 
продължително отсъстващия титуляр на 38-ми състав, Първо 
гражданско отделение на Софийски районен съд, като разглежда 
всички дела, разпределени на състава, включително и насрочените в 
открито съдебно заседание до завръщането на титуляра на 
01.08.2019г. 

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 
протокол № 21 от заседание, проведено на 02.07.2018 г., съдия Диана 
Кирилова Хаджиева е преназначена  на основание чл. 194, ал. 1 от 
ЗСВ на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд. Със същото 
решение Анета Илчева Илчева, Боряна Димчева Воденичарова, 
Боряна Венциславова Петрова, Пламен Генчев Генев, Андрей 
Красимиров Георгиев и Светлана Тодорова Атанасова - младши 
съдии в Софийски градски съд са назначени на длъжност „съдия“ в 
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Софийски районен съд. Всички те са встъпили в длъжност „съдия“ в 
Софийски районен съд на 05.07.2019 г.  

С горното решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет по протокол № 21 от заседание, проведено на 02.07.2018 г., 
Атанас Атанасов Додов е освободен от заеманата длъжност „съдия в 
Софийски районен съд“. Със заповед № АС – 283 от 19.07.2019 г. на 
Председателя на Софийски районен съд е разпоредено 
преразпределението чрез Централизираната система за разпределение 
на делата на всички граждански дела на доклад на съдия Атанас 
Додов с даден ход по същество, по които не е постановено решение, 
между съдиите, разглеждащи дела с материя на Първо, Второ и Трето 
гражданско отделение на Софийски районен съд, според вида на 
делата.  Със Заповед № АС – 260 от 05.07.2019г. на председателя на 
Софийски районен съд председателстваният до момента от съдия 
Додов 150 състав, считано от 08.07.2019г., е възложен на съдия 
Светлана Тодорова Атанасова.  

Съгласно Заповед № АС – 261 от 05.07.2019г. на председателя 
на съда, считано от 08.07.2019г. председателстването на 143 състав в 
Трето гражданско отделение на СРС, с материя на Първо гражданско 
отделение, е възложено на съдия Диана Кирилова Хаджиева, като е 
възобновено разпределението на дела на състава.  

Със Заповед № АС – 262 от 05.07.2019г. на председателя на 
Софийски районен съд, считано от 08.07.2019г. председателстването 
на 82 състав в Трето гражданско отделение на СРС, с материя на 
Първо гражданско отделение, е възложено на съдия Анета Илчева 
Илчева. Предвид факта, че към 08.07.2019 г. 82 състав е с 370 бр. 
искови производства и на основание т.III 2 от приетото на проведено 
на 14.12.2017 г. Общо събрание на съдиите в Софийски районен съд, 
Изменение и допълнение № 1 на Правила за разпределение на дела в 
Софийски районен съд, приети на Общо събрание от 01.11.2016 г., със 
същата заповед съставът е спрян от разпределение на нови дела до 
08.11.2019 г. 

Със заповед № АС – 263 от 05.07.2019г. на председателя на 
Софийски районен съд, считано от 08.07.2019г. председателстването 
на 127 състав в Първо гражданско отделение на СРС, е възложено на 
съдия Боряна Димчева Воденичарова. Предвид факта, че към 
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08.07.2019г. 2019г. 127 състав е имал 354 бр. искови производства и 
на основание т. ІІІ 2 от приетото и проведено на 14.12.2017г. Общо 
събрание на съдиите в Софийски районен съд, Изменение и 
допълнение № 1 на Правилата за разпределение на дела в Софийски 
районен съд, приети на Общо събрание от 01.11.2016г., със същата 
заповед съставът е спрян от разпределение на нови дела до 
08.11.2019г. 

На останалите встъпили в Софийски районен съд съдии, на 
които не е възложено председателстването на състави, със заповед на 
Председателя са възложени конкретни задачи. 

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 
протокол № 20 от заседание, проведено на 25.06.2019г., по реда на чл. 
160 и чл. 193, ал. 3 ЗСВ, Илина Велизарова Златарева-Митева, Гергана 
Иванова Кратункова-Димитрова, Полина Любомирова Амбарева и 
Надя Стефанова Бакалова са преместени на длъжност „съдия“ в 
Софийски районен съд. Същите съдии са встъпили в съда през м. 
август 2019 г., като със заповеди на Председателя са им възложени 
конкретни задачи. 

На 17.09.2019 г. от Общото събрание на съдиите в Софийски 
районен съд е взето решение съдиите Станислав Седефчев и Велизар 
Костадинов, председателстващи съответно 165 състав в Първо 
гражданско отделение и 74 състав във Второ гражданско отделение да 
бъдат преместени в Наказателно отделение. В тази връзка със заповед 
АС – 346 от 18.09.2019г. на председателя на Софийски районен съд 
АС встъпилия в Софийски районен съд съдия Андрей Красимиров 
Георгиев е възложено председателстването на 165 състав в Първо 
гражданско отделение на СРС, считано от 18.09.2019 г. 

Предвид освобождаването от длъжност на съдия Таня 
Плахойчева - председател на 39 състав и големия брой на 
несвършилите искови граждански дела на 39 състав, вкл. обявени за 
решаване такива и обстоятелството, че съдиите Боряна Венциславова 
Петрова, Илина Велизарова Златарева, Надя Стефанова Бакалова и 
Гергана Иванова Кратункова не са възложени състави със заповед № 
347 от 18.09.2019г. на председателя на СРС са разкрити един нов 176 
състав в Трето гражданско отделение при СРС, с материя на Първо 
гражданско отделение и три нови състава във Второ гражданско 
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отделение при СРС – 177, 178 и 179 състав, като на основание т.ІІІ 1 
от приетото на проведено на 14.12.2017 г. Общо събрание на съдиите 
в Софийски районен съд, Изменение и допълнение № 1 на Правила за 
разпределение на дела в Софийски районен съд, приети на Общо 
събрание от 01.11.2016 г., е постановено преразпределението на 
всички дела на състава между новия титуляр на 39 състав и 
титулярите на новоразкритите 176, 177, 178 и 179 състави. Със същата 
заповед АС – 347 от 18.09.2019г. на председателя на СРС, 
председателстването на 39 състав в Първо гражданско отделение е 
възложено на съдия Пламен Генчев Генев, а това на 176 състав на 
съдия Боряна Венциславова Петрова. 

При преразпределението на делата са създадени нови групи, 
аналогични на съществуващите групи за разпределение на дела в 
съда, съобразно материята на гражданските отделения, като е 
осигурена техническа възможност преразпределените дела да бъдат 
отчетени само в новосъздадените групи, но не и в групите на общото 
разпределение на новите дела в Централизираната система за 
разпределение, като след извършване на преразпределението групите 
са деактивирани, за да не се отразяват на последващото разпределение 
на нови граждански дела.  

През 2019 г. в Първо гражданско отделение са разпределени за 
разглеждане общо 34 887 броя граждански дела. За сравнение за 
предходния отчетен период разпределените такива са били 39 081бр. 

Броят на  разпределените вещни искове, искания за 
разпределяне на ползване на съсобствена вещ, за изкупуване на част 
от съсобствен имот, владелчески искове и искове за изваждане от  
жилище от ЖСК,  разпределени  на съдиите разглеждащи материя на 
Първо гражданско отделение е 498 бр. (при 556 броя за 2018г.).  

Разпределените искове за непозволено увреждане, искове по 
ЗОДОВ, по ЗЗДискр. и искове за обезщетение за неприлагане на 
правото на ЕС, разпределени на съдиите, разглеждащи материята на 
отделението през 2018 г. са общо 934 броя (при 1 065  бр. за 2018г.).  

През изминалата година на съдиите разглеждащи материята на 
Първо  гражданско отделение са разпределени за разглеждане 
осъдителни облигационни искове - общо 1 973 бр. (при 1 934 дела за 
2018 г.) , а установителни искове – 5 906 броя (при 6 914 бр. за 2018 
г.). 
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Броят  на разпределените искове за неоснователно обогатяване е 
334 броя (при 698 бр. за 2018 г.). 

През изминалата година на съдиите, разглеждащи материята на 
Първо  гражданско отделение са разпределени за разглеждане искове 
по Кодекса за застраховането - общо 1 918 дела (при 2 114 броя за 
2018г.). 

През 2019 г. на съдите, разглеждащи материята на отделението 
са  разпределени 57 административни дела (при 104 броя за 2018г.), а 
броят на разпределените други частни производства и обезпечение на 
доказателства е 104 броя (при 122 броя за 2018г.). 
 

ВТОРО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 
 
През 2019 г. в Софийски районен съд дела от материята на 

Второ гражданско отделение  са разглеждали разглеждат 50 съдебни 
състава (за сравнение през 2018 г. – 47 състава). От тях 41 съдебни 
състава са такива от Второ гражданско отделение и 9 съдебни състава 
– от Трето гражданско отделение (81, 87, 113, 138, 141, 144, 145, 148 и 
153).  

Със  заповед № АС – 52 от 01.02.2019г. на председателя на 
Софийски районен съд на съдия Светлана Николаева Рачева – Янева, 
считано от 04.02.2019г. е възложено да се произнася по 
разпределените на 144 състав дела, като със заповед  № АС – 71 от 
15.02.2019 г. на председателя на Софийски районен съд, считано от 
15.02.2019 г. й е възложено председателстването на 144 състав в 
Трето гражданско отделение с материя на Второ гражданско 
отделение. 

Предвид продължителното отсъствие по обективни причини на 
съдия Ваня Згурова - председател на 145 състав, Трето гражданско 
отделение при Софийски районен съд, с материя на Второ гражданско 
отделение, със заповед № АС – 138 от 29.03.2019г., считано от 
01.04.2019 година в Централизираната система за разпределение на 
делата е спряно разпределението на нови дела на състава. Със заповед 
№ АС-177 от 25.04.2019г., считано от 02.05.2019 г., 
председателстването на състава е възложено на завърналата се след 
отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст съдия Валерия 
Родопова Диева.   

Предвид подадено от съдия Десислава Стефанова Джарова 
предизвестие за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в 
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Софийски районен съд, считано от 03.06.2019 г. е спряно 
разпределението на нови дела на председателствания от нея 58 състав 
във Второ гражданско отделение. Със заповед № АС- 229 от 
07.06.2019г., считано от 10.06.2019 г., председателстването на състава 
е възложено на завърналата се след отпуск за отглеждане на дете 
съдия Светлана Йорданова Бъчева. 

С решение на Общото събрание на съдиите в Софийски районен 
съд от 17.09.2019г. съдия Велизар Костадинов, председател на 74 
състав  във  Второ гражданско отделение е преместен в Наказателно 
отделение. Със Заповед № АС – 346 от 18.09.2019г. на председателя 
на съда, считано от 18.09.2019 г. председателстването на 74 състав във 
Второ гражданско отделение на СРС е възложено на съдия  Румена 
Фоти. 

Както бе упоменато по-горе със Заповед № 347 от 18.09.2019г. 
на председателя на СРС са разкрити три нови състава във Второ 
гражданско отделение при СРС – 177, 178 и 179 състав, на които са 
преразпределени част от делата на 39 състав с докладчик съдия 
Плахойчева. Считано от 18.09.2019г.  председателстването на същите 
състави е възложено, както следва: 177 състав - на съдия Илина  
Велизарова Златарева, 178 състав - на съдия Надя Стефанова Бакалова 
и 179 състав - на съдия Гергана Иванова Кратункова и съставите са 
включени в разпределение на дела от материята на Второ гражданско 
отделение.  

Със Заповед № К-979/18.10.2019г. на Председателя на 
Апелативен съд - София, съдия Илиана Валентинова Станкова - 
председател на 65 състав във Второ гражданско отделение, считано от 
21.10.2019г., е командирована на незаета щатна съдийска бройка 
„съдия в Софийски градски съд“. Със Заповед № АС – 394 от 
21.10.2019г. на Председателя на Софийски районен съд, считано от 
22.10.2019г., председателстването на 65 състав във Второ гражданско 
отделение е възложено на съдия Полина Любомирова Амбарева. 

С Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 
попротокол № 33 от заседание, проведено на 15.10.2019г., на 
основание чл. 194, ал. 1 ЗСВ Никола Динков Кънчев е преназначен на 
длъжност „съдия“ в Софийски районен съд. При встъпването в съда 
със заповед на председателя на съдия Кънчев са възложени конкретни 
задачи.  Със Заповед № АС – 402 от 31.10.2019 г. на Председателя на 
Софийски районен съд, поради продължително отсъствие на съдия 
Илина Златарева, считано от 01.11.2019 г., на съдия Никола Кънчев е 
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възложено председателстването на 177 състав във Второ гражданско 
отделение.  

През 2019 г. във Второ гражданско отделение са разпределени 
за разглеждане общо 32 596 броя граждански дела. За сравнение за 
предходния отчетен период разпределените такива са били 35 026 бр. 

Броят на предявените искове за делба, разпределени на съдиите, 
разглеждащи материята на Второ гражданско отделение е 461 (при 
539 броя за 2018г.).  Производствата по Закона за наследството са 
общо 53 броя.  

Исковете по Кодекса на труда, разпределени на съдиите, 
разглеждащи материята на  отделението през 2019 г. са общо 1 107 бр. 
(при 897 броя за 2018г.)  

Броят на търговските спорове, разпределени на съдиите, 
разглеждащи материята на отделението е 1 697 броя (при  2 122  бр. за 
2018г.), а разпределените  установителни искове са 3 983 броя. 

През изминалата година на съдиите, разглеждащи материята на 
отделението са разпределени общо 2 774 броя искове по Кодекса за 
застраховането (при 3 494 броя за 2018г.). 

 Разпределените производства, образувани по искане за 
издаване европейско удостоверение за наследство през 2019г. са 27 
броя, а тези по искания по регламенти са 694 броя. 

 
ТРЕТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 
 
Към 31.12.2019г., в Трето гражданско отделение при Софийски 

районен съд, са осъществявали дейността си 34 съдебни състава. От 
тях 12 състава  разглеждат дела, образувани по молби, искове и жалби 
по СК, ЗЗДН, ЗЗДт, ЗП, ЗГР, и по част VI от ГПК, 13 състава 
разглеждат материя на Първо гражданско отделение (82, 85, 88, 90, 
128, 140, 142, 143, 150, 151, 154, 155 и 176) и 9 състава – на Второ 
гражданско отделение (81, 87, 113, 138, 141,144, 145, 148 и 153). През 
2019 г. е увеличен броят на съставите в отделението, разглеждащи 
гражданска материя. 

Със заповед АС – 66 от 14.02.2019г. на Председателя на 
Софийски районен съд, съобразно  решение на Общото събрание на 
съдиите от Софийски районен съд от  13.02.2019 г., считано от 
15.02.2019 г. на съдия Васил Крумов Петров е възложен 139 състав в 
Трето гражданско отделение, разглеждащ молби, искове и жалби но 
СК, ЗЗДН, ЗЗДт, ЗН, ЗГР, чл. 29 ГПК и по част VI ГПК. 
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Със заповед  № АС – 71 от 15.02.2019 г. на председателя на 
Софийски районен съд, считано от 15.02.2019 г. на съдия Кирил 
Стайков Петров е възложено председателстването на 158 състав в 
Трето гражданско отделение, разглеждащ молби, искове и жалби но 
СК, ЗЗДН, ЗЗДт, ЗН, ЗГР, чл. 29 ГПК и по част VI ГПК. 

Дежурните съдии в Трето гражданско отделение, разглеждащи 
молби, искове и жалби по СК, ЗЗДН, ЗЗДт, ЗН, ЗГР, и по част VI от 
ГПК се определят съгласно предварително утвърден от ръководителя 
на отделението график. В дежурството са по двама съдии. По 
дежурство се разпределят делата, образувани по молби и заявления по 
чл. 29 ГПК, чл. 6 СК, чл. 49 ЗН, чл. 51 ЗН и чл. 52 ЗН. През 2019 г. 
между дежурните съдии в Трето ГО, са разпределени 2 779 броя нови 
дела, образувани по молби и заявления по чл. 29 ГПК, чл. 6 СК, чл. 49 
ЗН, и чл. 52 ЗН (при 1 520 за 2018 г.). 

Делата, образувани по искове за издръжка (които се разглеждат 
по реда на глава XXV от ГПК - ’’Бързо производство”) и делата, 
образувани по молби по Закона за защита от домашно насилие се 
разпределят между присъстващите съдии. По искания, постъпили по 
тези дела и по делата, образувани по молби по чл. 130, ал. 2 СК, при 
отсъствие на съдията-докладчик, се произнася дежурен съдия, 
съобразно утвърдения график. 

През 2019г., на съставите от Трето ГО разглеждащи дела по СК, 
ЗЗДН, ЗЗДт, ЗН, ЗГР, и по част VI от ГПК, са разпределени общо 
8 157 броя дела (при 8 119 броя за 2018г.). 

Разпределените дела по СК, ЗЗДН, ЗЗДт, ЗН, ЗГР, и по част VI 
от ГПК  броят на делата, образувани по молби за развод по взаимно 
съгласие са  1 446 броя (при 1 416 бр. дела за 2018г.). Разводите по 
исков ред са 856 броя ( при 915 бр. дела за 2018г.). 

Разпределените дела за родителски права, включително 
заместване на съгласието за пътуване в чужбина, ограничаване и 
лишаване от родителски права и изменение на мерките относно 
родителските права през 2019г. са се увеличили на 847 бр. (при  714 
бр. за 2018г). 

През 2019 г. разпределените производства за издръжка, 
включително за изменение на първоначално определената такава са 
379  бр. дела (при 401 за 2018г.)  

През 2019г. броят на разпределените производства по молби по 
Закона за защита от домашно насилие са 783 бр. дела (при 739 бр. 
дела за 2018г.).  
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Броят на разпределените дела за настаняване и прекратяване на 
настаняването на деца по Закона за закрила на детето е 136 бр. (при 
296 бр. дела за 2018г.) като  разпределените молби за настаняване на 
деца по съдебен ред през 2019 г. са 125 бр. (при  269 за 2018г.), а за 
прекратяване на настаняването – 11 (при 27 бр. за 2018г.).  

През 2019г. броят на  разпределените производства по молби за  
даване на разрешения от съда за извършване на действия на 
разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална 
сделка е 451 броя,  а  тези за разпореждане с влогове и с ценни книги, 
принадлежащи на деца и поставени под запрещение 240 броя.  

На съдиите от Трето Гражданско отделение, разглеждащи 
молби, искове и жалби по СК, ЗЗДН, ЗЗДт, ЗН, ЗГР, и по част VI от 
ГПК, не се разпределят дела, образувани по заявления за издаване на 
заповед за изпълнение по чл.410 ГПК и по заявления за издаване на 
заповед за изпълнение въз основа на документ по чл.417 ГПК 
(заповедни производства).  

Натовареността на съдиите в отделението произтича не само от 
нарастващия брой на новопостъпилите дела, но и от това, че голяма 
част от тях се разглеждат по реда на бързото производство, което 
налага незабавно администриране.  
 

БЮРО СЪДИМОСТ 
 
В Бюро „Съдимост” при СРС през 2019г. са издадени 111 365 

броя /при 138 741 броя за 2018 г./ и 19 896 броя справки за съдимост 
/при 21 501 броя за 2018 г.). Въведени са 3 251 броя новопостъпили 
бюлетини за съдимост (при 3 368 бр. за 2018 г.). 
 

ПРИЗОВАВАНЕ И ВРЪЧВАНЕ НА СЪДЕБНИ КНИЖА 
 
През 2019 г. АС “Връчване на призовки и съдебни книжа“ при 

СРС е получила общо 680279 бр. съобщения и призовки за връчване  
/при 671 805 бр. за 2018 г.б, разпределени както следва: 270 397 бр. по 
граждански дела /264 880 бр. за 2018 г./; 47 863 бр. по наказателни 
дела / при 51 597 бр. за 2018 г./; 13165 бр. по изпълнителни дела / при 
11 136 бр. за 2018 г./ ; 67 247 бр. по дела на други районни съдилища 
/при 58 632 бр. за 2018 г./; 275 284 бр. до институции, банки и други 
ведомства /при 280 986 бр. за 2018 г./, и спешни призовки и 
съобщения за връчване до 3 дни – 6 323 бр. / при 4 574 бр. за 2018 г./ 
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СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА 
 
През 2019 г. по  предложение на председателя на Районен съд – 

София е увеличена числеността на съдиите по вписванията с 3 щатни 
бройки, със Заповед № СД-03-289 от 25.06.2019 г. След проведен 
национален конкурс със Заповед на министъра на правосъдието са 
назначени четирима нови съдии по вписванията. С оглед кадровото 
обезпечаване на съдиите по вписванията при Районен съд – гр.София 
по предложение на председателя на Софийски районен съд до 
Министерство на Правосъдието и след проведен конкурс  са 
назначени още двама съдии по вписванията при условията на чл. 68, 
ал. 1, т.3 от Кодекса на труда - до завръщане на титулярите.   

В служба по вписванията при Софийски районен  съд през 2019 
г. са разпределени за вписване 92 504 акта /при 89058 акта за 2018 г./, 
като съдиите по вписвания са постановили вписване на 90754 акта, а 
по  1750 акта са постановени мотивирани откази. По разпореждане на 
съдиите по вписвания са издадени    67661 преписи от вписани актове 
/при  70482 бр. за 2018 г./. Регистрирани по разпореждане на дежурни 
съдии по вписванията са 173 бр. нотариални завещания, обявени са 93 
бр.саморъчни завещания и 4 бр. саморъчни завещания са оттеглени, 
като общият брой регистрирани уведомления за саморъчни завещания 
са 1200 бр. Издадени са  6 500 писмени справки и писма до държавни 
институции - министерства,съдилища,НАП, полиция и други 
държавни институции.  В служба по вписвания при Софийски 
районен съд се съхраняват архивите на нотариус Александър Чакъров, 
вписан под № 310  в Регистъра на Нотариалната  камара, приет на 
основание Заповед № АС-148 от 23.05.2018г.  и архива  на нотариус 
Борис Янков,  с рег. № 256 в НК- лишен от правоспособност. Съдиите 
по вписвания при Софийски районен съд са извършили 150 справки 
по двата архива.  

Издадени са 71391 писмени справки по чл.47 от Правилника за 
вписвания по искания за заинтересовани лица /при 67888 
удостоверения за тежести за 2018 г./. С цел равномерно 
разпределение на преписките по издаването на писмени справки по 
чл.47 ПВ със Заповед № АС-474 от 15.11.2019 г., считано от 
25.11.2019 г. е променена организацията на работата във връзка с 
издаването на писмени справки по чл. 47 от ПВ, като е  въведен 
принцип на случайно разпределение на преписките, чрез 
специализиран софтуер. 
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Съдиите по вписванията активно участват в работни групи към 
Министерство на правосъдието за надграждане на имотния регистър и 
въвеждане на електронни услуги за имотния регистър, търговския 
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 

 
ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 
 
Към 31.12.2019 г. е запазена числеността на държавните 

съдебни изпълнители, която е 21 щатни бройки, от които към тази 
дата са заети 20.  

Броят на новообразуваните изпълнителни дела за 2019 г. е 2493 
за сумата от 5 320 391 лева. В сравнение с миналогодишния отчетен 
период новообразуваните дела са с 898 повече. Поради пенсиониране 
на титулярите на 18 и 25 участъци, на държавните съдебни 
изпълнители през периода от юни до ноември 2019 г. са 
преразпределени за разглеждане на случаен принцип чрез седмични 
дежурства още 1040 дела. Средната натовареност на един съдебен 
изпълнител за 2019 г. е 125 нови за участъка дела.  

Със Заповед № АС-249/01.07.2019 г. на председателя на СРС са 
утвърдени Вътрешни правила за събиране на съдебните вземания, 
съгласно които считано от 01.07.2019 г., на държавните съдебни 
изпълнители са възложени за събиране вземанията, присъдени в полза 
на бюджета на съдебната власт, за които има издаден изпълнителен 
лист от Софийски районен съд по гражданско или административно 
дело срещу длъжници с постоянен и/или настоящ адрес или седалище 
в гр. София. Броят на образуваните в службата до края на 2019 г. дела  
с взискател  Софийски районен съд е 878 за сумата от 508 737.28 лв. 

През отчетния период държавните съдебни изпълнители са 
прекратили общо 2771 дела / при 2163 за 2018 г./. От тях свършени 
чрез реализиране на вземането или извършване на действието са 1506 
бр./ при 1360 за 2018 г./ Прекратените по други причини дела 
/перемция, обезсилване на изпълнителен лист, изпратени на друг 
съдебен изпълнител и др. са 1265 бр. за сумата от 3 674 383 лева. 
Останалите несвършени в СИС дела са 11 246 бр. за сумата от 454 419 
692 лева. 

Размерът на събраната в полза на взискатели през 2019 г. сума е 
2 228 364 лева / при 2 587 695 лева за 2018 г./. От тях 382 483 лева е 
сумата, събрана в полза на органите на съдебната власт по делата, 
образувани на основание чл. 264 ал.2 изр. второ ЗСВ / за сравнение 
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сумата през 2018 г. е била 928 121. Общият размер на събраните през 
годината държавни такси е 321 984.37 лева с вкл. ДДС / 382 908.61 лв. 
за 2018 г./.  

През годината са постъпили 55 жалби срещу действията на 
държавните съдебни изпълнители / при 84 за 2018 г./, като само 11 от 
тях са уважени от СГС. 

Осъществени през годината изпълнителни действия /въводи, 
продажби, предаване на дете, описи, възбрани, запори и др./ са 3 598 
бр. / при 4 757 за 2018 г./ 

През изминалата година са издадени 961 бр. удостоверения за 
наличие/липса на изпълнителни дела / при 744 бр. за 2018 г./. В общия 
регистър на ДСИ през 2019 г. са входирани 22 324 броя книжа / при 
15137 бр. за 2018 г./, а броят на изготвените изходящи такива е 39 192 
/ при 35213 за 2018 г./. До ръководителя на ДСИ са депозирани за 
произнасяне 166 бр. писма и жалби.  

Дейността на касова служба през 2019 г. обхваща: извършване 
на 10 644 броя преводи/ при 12 596 броя преводи за 2018 г./,  22 364 
броя отметки на плащания / при 29 819 броя отметки на плащания за 
2018 г./, изготвяне на 24 броя папки 17 – постъпили квитанции, 
изготвяне на 13 броя папки 17а – потвърдени преводи / при 12 броя 
папки 17а – потвърдени преводи за 2018 г./, изготвяне на 6 531 броя 
осчетоводени приходни документи / при 7 370 броя осчетоводени 
приходни документи за 2018 г./.Салдото по сметка на ДСИ към края 
на 2019 г. е 3 020 268.67 лева / при 2 913 154.87 лева за 2018 г./. 
Приходна част – 2 290 008.43 лв., разходна част – 2 182 894.63 лв. 

През 2019 г. по отношение на държавните съдебни изпълнители 
няма влезли в сила дисциплинарни наказания.  

Държавните съдебни изпълнители при Софийски районен съд 
активно участват в работни групи, конференции и обучения. 

С цел оптимизиране работните процеси по изплащане на суми, 
ефективност, бързина и точност в работата на държавните съдебни 
изпълнители от 13 юни 2019 г. е въведена в експлоатация 
компютърната система NForce. Същата е специализирана в 
управлението на паричните потоци, свързани с изплащането на суми 
от съдебните изпълнители и е тясно интегрирана с деловодната 
система JES, с която работи Съдебно изпълнителната служба. 
Програмата обхваща изцяло движението на сумите по 
изпълнителните дела, от постъпването им по сметката на ДСИ, през 
разпределение на сумите, генериране на платежно нареждане, 
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потвърждение на плащането в системата за Интернет банкиране на 
съответната банка, като плащането автоматично се отразява в 
деловодната система JES. До въвеждане на компютърната система 
NForce изплатените суми се отразяваха ръчно в деловодната система, 
което отнема изключително много време и човешки ресурс и води до 
забавяне отчетността на събираните суми. Опциите на програмата 
позволяват във всеки един момент да се направи точна справка каква 
сума е събрана по конкретно изпълнително дело, каква сума е 
изплатена и съответно в какъв размер е остатъка от задължението.   

На държавните съдебни изпълнители през 2019 г. е осигурен 
достъп до масивите на НОИ и НАП с оглед бързина на извършваните 
справки по електронни път. 

 
ДЕЙНОСТ НА ЦЕНТЪРА ЗА СПОГОДБИ И МЕДИАЦИЯ 
 
Софийски районен съд активно подпомага дейността на 

създадения „Център за спогодби и медиация към СРС и СГС“, чрез 
популяризиране на същата, както и логистичното й осигуряване. Това 
е продължаващ процес, като през предстоящата година отново ще 
бъдат полагани усилия в насока популяризиране на тази дейност. 

Статистическите данни за отчетния период сочат, че броят на 
препратените дела към медиация през 2019 е намалял в сравнение с 
предходния отчетен период. Общият брой на препратените към 
Центъра дела е 198 бр. / при 239 бр. за 2018 г./, включително 34 бр. 
останали неприключени от 2018 г. В рамките на общия брой 64 бр. са 
препратени от съдии в СРС  /при 96 бр. за 2018 г./ и 35 бр. – 
препратени от съдии в СГС / при 34 за 2018 г./, 1 бр. са проведени по 
избор от двете страни/ при 4 за 2018 г./, 27 бр. – по избор на ищеца / 
при 37 за 2018 г./, 73 бр. – по избор на ответника / при 64 бр. за 2018 
г./ и 1 бр. – препратени от Министерство на правосъдието / при 3 бр. 
за 2018 г/. 

По 75 бр. от общо 198 инициирани процедури по медиация не са 
проведени медиации поради отказ на една от страните /при 77 бр. от 
общо 225 за 2018 г. /. Проведени са 111 бр. медиации по дела. 

В резултат на проведените медиации са постигнати 37 спогодби 
(37 спогодби за 2018г.), по 41 от случаите е прекратена процедурата 
/при 42 за 2018 г./, а по 10 медиацията не е приключила.   

През 2019 г. броят медиации според предмета на спора е 
следният: делба – 17 / при 33 за 2018 г./; вещен иск – 2 / при 1 за 2018 



 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 

 

28 
 

г./; етажна собственост – 6 / при 7 за 2018 г./; облигационен – 36 / при 
23 за 2018 г./; развод – 17 / при 35 за 2018 г/; режим лични отношения 
– 14 / при 4 за 2018 г./; родителски права – 34 / при 49 за 2019 г./;; 
трудов спор – 4 / при 8 за 2018 г./; търговски спор – 2 / при 2 за 2018 
г./; и други, общо 198 броя.  

Продължава дейността по вътрешно обучение на медиаторите в 
ЦСМ, като през годината са приети и обучени 14 нови медиатори. На 
15.04.2019 г. е проведено отчетно изборно заседание на Общото 
събрание на ЦСМ. Избран е нов председател на Центъра – адв. Надя 
Банчева и са конституирани нови управителен и анализиращ екип. 

В периода от 10.05.2019 г. до 12.05.2019 г. е проведена среща - 
обучение на съдии от СРС и СГС и медиатори от ЦСМ към СРС и 
СГС на тема „Среща на ЦСМ с други съдебни центрове от страната“  
и със специалното участие на г-н Виктор Шахтер от САЩ в УБ 
„Цигов чарк“, гр. Батак. Участие взеха и съдебни центрове от 
страната. Проведени са и лекции на теми:  ”Комедиация и техники за 
напреднали”, с лектори Виктор Шахтер и Дженифър Брандт и  
„Съдебната медиация – начин за повишаване на удовлетвореността на 
клиентите на адвокатите, подобряване ефективността на съда и 
осигуряването на условия за създаването на професията медиатор“ с 
лектор Хагид Шакед-Гвили, „Съдебната медиация във 
Великобритания“ с лектор съдия Анн МакАлистър, среща със съдия 
Тунхайм от Федерален съд на щата Минесота, и две обучения на 
съдии от ГО на СРС на тема “Запознаване с работата на ЦСМ - 
същност на медиацията и как може да помогне в решаването на 
съдебни казуси, понятие за успешна медиация, структура на Центъра, 
вътрешни правила, формуляри за препращане” с лектори с-я Даниела 
Александрова и адв. Надя Банчева. Медиатори от ЦСМ са взели 
участие в Третата  международна лятна школа по комуникация, 
преговори и медиация от ПАМБ, гр. Поморие /основен лектор Тереза 
Ф. Фрисби - директор на програмата за разрешаване на спорове на 
Loyola University Chicago School of Law, Чикаго, САЩ/. 

Дейността на Центъра през отчетния период е насочена и към 
адвокатите като участници в процеса, като на 28.06.2019 г. е 
подписано Споразумение за сътрудничество  между ЦСМ и САК и са 
провеждани срещи с представители на Висшия адвокатски съвет. На 
02.08.2019 г. е подписано споразумение за сътрудничество между 
ЦСМ и  Националната библиотека. 
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Представители на ЦСМ активно участват в работни срещи на 
ВСС на тема „Медиация“, както и дискусии на тема „Добри практики 
за алтернативно разрешаване на най-често срещани типове казуси“. 
Председателят на ЦСМ Надя Банчева, и зам.-председателят активно 
участват в работна група към Министерство на правосъдието с цел 
изменения в закони за въвеждане задължителен елемент на медиация 
в правораздаването. 

На 25.09.2019 г. ЦСМ съвместно с ВАдвС организира кръгла 
маса с международно участие на тема „Задължителна медиация в 
полза на страните – възможности и приложно поле“.  

От 28.10.2019 г. до 01.11.2019 г. е проведена Седмица на 
медиацията, а на 01.11.2019 г. е проведен „Ден на отворени врати на 
ЦСМ към СРС и СГС“. Изработени са електронни визитки на 
медиаторите, които са качени на сайта СРС. Създадена е секция 
“Медиация” на сайта на СГС с препратка към страницата на ЦСМ. 

На 29.10.2019 г. стартира нова инициатива на ЦСМ -  
„Медиацията срещу агресията в училище“ със съдействието на 
Национална библиотека „Кирил и Методий“ и активното участие на 
заместник-министър на образованието г-жа Деница Сачева, 
представители на Столична община, представители на „Дирекция 
образование“ към СО, директори, психолози, педагогически 
съветници и учители от 14 столични училища и професионални 
гимназии. В рамките на инициативата са проведени срещи с ученици, 
психолози и учители от седем училища. Участие са взели 160 
ученици, на който са връчени удостоверения за участие в 
„Медиацията срещу агресията в училище“. Проведени са три срещи са 
проведени в Национална библиотека „Кирил и Методий“, една среща 
в СРС и 3 на място в училищата, на 31.10.2019 г. – среща на 
медиатори и съдии от СРС със студенти от СУ, НБУ и УНСС. 

Съдии от Софийски районен съд и медиатори са взели активно 
участие в работни групи към Министерство на правосъдието за 
популяризиране на медиацията. 

 
ДРУГИ 
 
През отчетния период са организирани 3 обучения на съдиите и 

съдебните помощници  по актуални въпроси по приложението на 
закона и съдебната практика и две обучения на съдебните служители.  
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От 08.02.2019 г. до 10.02.2019 г. в с. Баня е проведено обучение 
на тема „Прилагане на Eвропейската конвенция за правата на човека 
от националния съд“ с лектор Владимир Астарджиев – съдия, 
Апелативен съд София. Обучението е организирано съвместно с 
Националния институт на правосъдието по Проект „Качествено 
професионално обучение за повишаване ефективността на 
правосъдието”, по договор № BG05SFOP001-3.002-0001-
C01/11.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по Оперативна програма "Добро управление", Дейност 2 „Изпълнение 
на Програмата за регионални обучения на съдилищата и 
прокуратурите”.  

От 07.06.2019 г. до 09.06.2019 г. в почивна база на ВКС  в 
с.Лозенец е проведен семинар на тема „Превенция на синдрома на 
професионалното изгаряне и техники за справяне“ с лектор Дияна 
Видева, в който са взели участие 31 съдии и съдебни помощници. 
Обучението е организирано съвместно с Националния институт на 
правосъдието по Проект „Качествено професионално обучение за 
повишаване ефективността на правосъдието”, по договор № 
BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г. за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро 
управление", Дейност 2 „Изпълнение на Програмата за регионални 
обучения на съдилищата и прокуратурите”.  

В периода от 20.09.2019 г. до 23.09.2019 г. в почивна база на 
ВКС с.Лозенец е организиран семинар на тема „Взаимно доверие и 
зачитане принципа на правовата държава – актуални проблеми на 
съдебното сътрудничество“, в който са взели участие 25 съдии и 
съдебни помощници. 

В периода от и от 05.04.2019г. до 07.04.2019 г. в  УЦ 
“Бачиново“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр.Благоевград, са проведени два 
семинара на тема „Работа в Автоматизираната система за управление 
на съдебни дела (АСУД). Граматика и протоколиране“, като обучени  
са 195 съдебни служители. Обучението е организирано съвместно с 
Националния институт на правосъдието по Проект „Качествено 
професионално обучение за повишаване ефективността на 
правосъдието”, по договор № BG05SFOP001-3.002-0001-
C01/11.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по Оперативна програма „Добро управление“, Дейност 2 „Изпълнение 
на Програмата за регионални обучения на съдилищата и 
прокуратурите”.  
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На 20.09.2019г. и на 27.04.2019 г. и на 04.10.2019г. и 
11.10.2019г. в сградата на СРС, на адрес: гр.София, 
бул.“Ген.М.Д.Скобелев“№23, са проведени обучения с включени две 
основни теми „Работа с текстове съгласно актуалните граматически 
правила“ и „Екипна работа и ефективност“, като обучени са по списък 
съдебни служители от специализираната администрация, ангажирана 
към служби АС „Съдебни секретари – Наказателно отделение“ и 
АС“Съдебно деловодство – наказателно отделение“. Обучението е 
организирано съвместно с Националния институт на правосъдието по 
Оперативна програма „Добро управление“, Дейност 2 „Изпълнение на 
Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите”. 

С оглед повишаване качеството на работа на съдебните 
служители от различните звена на специализираната администрация 
бяха разпространени в електронен формат и на хартиен носител 
наръчници за работа, разработени от екип преподаватели към 
Национален институт на правосъдието, както следва: „Деловодство 
наказателни дела. Наръчник на служителя“, „Деловодство граждански 
дела. Наръчник на служителя“, „Връчване на призовки и съдебни 
книжа. Наръчник на служителя“, „Съдебни секретари. Наръчник на 
служителя“. 

На 11.05.2019г. и на 18.05.2019 г. в сградата на СРС, на адрес: 
гр.София, бул.“Ген.М.Д.Скобелев“№ 23, зала „Юстиция“ са 
проведени обучения на съдебните заседатели, разпределени и 
ангажирани към Софийски районен съд. Обучението е организирано 
съвместно с Националния институт на правосъдието по Оперативна 
програма „Добро управление“, Дейност 2 „Изпълнение на Програмата 
за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите”. Привлечен 
като лектор бе съдия Иван Стоилов, временен преподавател към НИП 
и председател на 7 състав, СРС – НО. С оглед подготовката на 
обучаемите преди провеждане на семинарните занятия бяха 
размножени и предоставени екземпляри от разработеното от екип 
преподаватели на НИП помагало за самообучение на целевата група. 

Продължава функционирането на програмата „Децата и съдът“ 
с цел популяризиране на дейността на съдилищата, формиране и 
повишаване на правната култура на децата. Освен тази пряка цел, по 
този начин значителен брой хора се запознават с работата и 
проблемите пред съда, както и трудностите пред които е изправено 
правораздаването, което е в насока и подобряване на имиджа на 
съдебната система. 
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С цел популяризиране дейността на съдилищата, формиране и 
повишаване на правната култура е проведен „Ден на отворените 
врати“ в Софийски районен съд. Темата, избрана през 2019г., е била 
съсредоточена върху проблемите, свързани с борбата с 
киберпрестъпността и полаганите усилия за координация на 
дейността, осъществявана от държавните институции с правомощия 
по предотвратяване, разкриване, разследване и санкциониране на 
посегателства върху деца в онлайн пространството. Мероприятието е 
проведено с участието на гост – лектор от ГДБОП – МВР. 

В сътрудничество с ръководството на Национален институт на 
правосъдието и привлечените постоянни преподаватели по 
гражданско и наказателното право в Софийски районен съд са 
проведени практически стажове на кандидатите за младши съдии. 

Съдии и служители от Софийски районен съд активно се 
включиха в проведената в края на годината акция за кръводаряване 
към „Национален център по трансфузионна хематология“.  

В Софийски районен съд са проведени множество работни 
срещи с чуждестранни делегации за обмяна на опит  в различни 
области на правораздаването. Организирани бяха няколко срещи със 
съдии и прокурори от други европейски държави по програмата за 
обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение, съвместно с 
Националния институт на правосъдието. По молба на Уницеф 
България Софийски районен съд посрещна делегация от Армения  за 
обмяна на опит и добри практики в процеса на реформа в грижите за 
децата. 

През годината успешно приключиха шестнадесет конкурсни 
процедури по чл. 343, ал. 1 ЗСВ, вр. чл. 89 и сл. КТ за назначаване на 
съдебни служители в съда, съгласно утвърдената методика и 
установената в трудовото законодателство нормативна уредба. 
Проведоха се събеседвания с кандидати и бяха назначени служители 
на свободния щат за съдебна администрация. Целогодишно в съда се 
провеждат изслушвания за назначаване на съдебни служители на 
междувременно освободените щатни бройки до заемането им с 
конкурс за обезпечаване нормалното функциониране на Софийски 
районен  съд. 

През отчетния период със Заповед № АС- 322 от 26.08.2019г. на 
председателя на СРС е проведен успешно и конкурс за назначаване на 
5 съдебни помощници в Софийски районен съд. 
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Предприети са конкретни действия с цел подобряване 
организацията на работа в съда посредством създаване на вътрешни 
правила. 

Установена е вътрешна регламентация на отношения, касаещи 
дейността по противопожарна безопасност. 

Утвърдени са и правила за определяне на работната заплата и 
допълнителните трудови възнаграждения на магистрати и съдебни 
служители в СРС. 

Със Заповед №АС-414/01.11.2019г.  на председателя на 
Софийски районен съд са утвърдени вътрешни правила за 
предоставянето на достъп до обществена информация в СРС. 

 Със заповед № АС № 249 от 01.07.2019г. на председателя на 
съда са утвърдени вътрешни правила за събиране на съдебните 
вземания, с които се определя редът и начинът на възлагане 
събирането на всички вземания, присъдени в полза на бюджета на 
съдебната власт, за които е издаден изпълнителен лист от Софийски 
районен съд а именно: държавни такси; глоби, налагани във връзка с 
процесуални правомощия и като санкция по Глава XXII от Закона за 
съдебната власт; глоби, представляващи наказания за извършени 
престъпления по НК,съдебни разноски и др. 

Със заповед № АС- 413 от 01.11.2019г. са утвърдени вътрешни 
правила за определяне реда за постъпване и връщане на парични суми 
като съдебни гаранции и депозити по набирателната сметка на 
Софийски  районен съд. Същите правила са изработени на база 
„Правилата за определяне на реда за откриване на набирателни 
сметки, набиране, използване и отчитане на чужди средства в лева и 
валута в органите на съдебната власт“, утвърдени с протокол № 
7/07.11.2013 г. на ВСС и имат за цел предоставяне на разумна 
увереност, че постъпването и връщането на парични суми като 
съдебни гаранции и депозитни суми по набирателната сметка на 
Софийски районен съд (СРС) се извършва законосъобразно. Със   
същата заповед са утвърдени Правила за извършване на 
инвентаризация, бракуване  и ликвидиране на активи и пасиви и 
осчетоводяване на резултатите, които определят  реда и сроковете за 
извършване на инвентаризация на активи и пасиви в Софийски 
районен съд  ведно със законосъобразното отчитане на резултатите от 
извършената инвентаризация. 
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Със Заповед №АС-400/31.10.2019г. на председателя на СРС е 
открита процедура за отдаване под наем на части от недвижим имот - 
публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване, касаещи 
разполагането на вендинг машини, по две обособени позиции. 

Проведена е процедура по пряко договаряне с определени лица 
по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП с предмет "Абонаментно 
обслужване на отоплителни, вентилационни и климатични системи в 
сградите на Софийски районен съд по две обособени позиции". 

Проведена е и процедура "Публично състезание" за възлагане на 
обществена поръчка с предмет "Извършване на универсални и 
неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Софийски районен 
съд". 

Със Заповед №АС-111/13.03.2019г. на председателя на СРС е 
открита процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - 
публична държавна собственост, чрез търг с тайно наддаване, за 
организиране на книжарница за специализирана юридическа 
литература и копирен център. 
 
 
 

АКЦЕНТИ 
 
 
 

• УЧАСТИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ: 

През 2019г. продължи активното участие на ръководството и на 
съдии от Софийски районен съд при инициирането, обсъждането и 
прецизирането на законодателни изменения по отношение на 
нормативната уредба, относима към дейността на съда.  

Значителни усилия и енергия бяха вложени за приемането на 
изменения в Гражданския процесуален кодекс и по специално по 
отношение на заповедните производства. Един от доскорошните 
проблемите в нормативна уредба бе, че при връчване, ако длъжникът 
не се намери на регистрирания адрес или чрез работодател /т.е. 
съобщението се връчи по реда на чл.47, ал.5 ГПК чрез залепване на 
уведомление/, директно се дават указания на кредитора за 
предявяване на иск /чл.415, ал.1, т.2 ГПК/. Така се стигна до 
множество случаи, в които при едно безспорно  вземане се образува 
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исково производство без знанието на длъжника. Нормата на чл. 
415,ал.1, т.2 ГПК бе приета с измененията в ГПК  с ДВ, бр. 86 от 2017 
г., като от изготвения Анализ на натовареността на съдилищата, приет 
от СК на ВСС с решение по Протокол № 20/25.06.2019 г. е видно, че 
исковите граждански дела през 2018 г. са се увеличили с  25% спрямо 
предходната година, като основен принос за тази тенденция имат 
именно промените в ГПК през 2017 г., довели до драстичното 
намаляване ефективността на заповедното производство и 
насочването на страните към общия исков процес. Тази тенденция 
обаче доведе до огромно увеличаване натоварването на гражданските 
съдии както в СРС, така и във всички останали районни съдилища, 
защото разглеждането и решаването на едно заповедно производство 
е несъразмерно по-леко като тежест от разглеждането и решаването 
на едно исково гражданско дело. С активното участие и съдействие, 
както на съдии от административното ръководство на СРС, така и на 
други съдии от съда, бяха инициира промени в ГПК, приети с 
измененията в ГПК  с ДВ, бр. 100 от 2019 г., в резултат на което вече 
съдът следва да дава указания за предявяване на иск при връчване на 
съобщение по реда на чл.47,ал.5 ГПК само в ограничен брой случаи. 
Тази промяна в ГПК ще има фундаментално значение за решаване 
дългогодишния проблем със свръхнатовареността на съдиите в СРС, 
но също така ще гарантира в голяма степен и нормалното 
функциониране на всички останали районни съдилища в страната. 

По отношение на Закона за административните нарушения и 
наказания също беше взето активно участие в специално създадената 
за това междуведомствена работна група с цел изготвяне на 
законопроект за мащабни промени в административнонаказателното 
производство. По предложение на Софийски районен съд в 
изготвения проект са включени текстове, чрез които се регламентира 
възможността за връчвания на електронен адрес на държавни 
учреждения и общини, което не е уредено до момента, а 
реализирането му ще оптимизира процеса по призоваване на 
наказващите органи, съответно ще намали бюджетните разходи, както 
и ще допринесе за ускоряване на производствата. 
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• ОПТИМИЗИРАНЕ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ГРАЖДАНИ И 
АДВОКАТИ, ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ 
НАЧИНИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ 

През изминалата година са проведени множество 
организационни и технически мероприятия, насочени към 
оптимизиране и разширяване на възможността на участниците в 
разглежданите в Софийски районен съд дела да извършват справки и 
да се запознават със съдебни актове чрез интернет сайта на съда.  

В тази връзка на първо място са предприети технически 
действия, чрез които е облекчен достъпът до модула за справки от 
потребители, като е създадена възможност за ползването му от 
различни операционни системи. В допълнение към това е създадена 
организация ежедневно да се извършва проверка относно наличието 
на технически пречки по отношение на нормалното извършване на 
справки по делата чрез интернет сайта на съда и при констатиране на 
такива незабавно да се предприемат съответните мерки за 
отстраняването им. 

По силата на издадени от председателя на СРС заповеди е 
регламентирано публикуването на сайта на съда на широк кръг 
съдебни актове, при съобразяване изискванията на нормативната 
уредба за гарантиране правата на участниците в производствата и 
конфиденциалността. 

Съгласно Заповед № АС-252/02.07.2019г. на председателя на 
СРС, считано от 03.07.2019г. всички съдебни актове, постановявани в 
закрито заседание по искови производства, с изключение на тези, за 
които е налице нормативна пречка, следва да се публикуват на сайта 
на съда след съответното заличаване на лични данни.  

Със Заповед № АС-304/08.08.2019г. на председателя на СРС е 
регламентирано, считано от 01.09.2019г. всички съдебни актове, 
постановявани по заповедни производства, с изключение на тези, за 
които е налице нормативна пречка, да се публикуват на сайта на съда 
след съответното заличаване на лични данни. 

С горецитираните заповеди е създадена възможност за граждани 
и адвокати за отдалечено извършване на справки по движението на 
делата и запознаване със съдържанието на постановяваните по 
разглежданите в съда производства съдебни актове – включително по 
граждански производства с указания за отстраняване на 
нередовности, определения за насрочване на дела в открито съдебно 
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заседание и крайни съдебни актове. По този начин от една страна се 
спестява време за страните при извършването на съответните справки 
и запознаване със съдържанието на съдебни актове, а от друга, се 
облекчава дейността на администрацията на съда, съответно се 
осигурява повече време на служителите и възможност за по-
качествено изпълнение на служебните им задължения, както и по-
добро обслужване на посетителите на място в съда. 

За улесняване обслужването на посетителите в сградите на съда, 
съгласно Заповед № АС-274/12.07.2019г. е регламентирано при 
поискване от правоимащо лице на незаверен препис от протокол от 
съдебно заседание да се предоставя копие от съответния протокол, 
който е обявен в Автоматизираната система за управление на делата 
(АСУД) на СРС. Това дава възможност за много по-бързо обслужване 
в случаите, когато на страните не е необходим заверен препис, като 
същите могат да получат искания документ на момента. 

 
• ЕЛЕКТРОННО ПРИЗОВАВАНЕ 

За оптимизиране на дейността по връчване на книжа и при 
съобразяване на относимата към въпроса нормативна уредба в 
Софийски районен съд е въведено електронно призоваване по 
граждански производства. В тази връзка е създадена организация за 
това съдебни книжа, които се изпращат до страна, която по 
съответното дело е изразила съгласие за връчване на електронен 
адрес, както и да връща имейл с изявление за получаване на 
съобщението, да се връчват именно на посочения електронен адрес по 
реда на чл. 42, ал. 4 ГПК, освен при наличие на изрично писмено 
разпореждане от съдията-докладчик по конкретното дело, което да е в 
друга насока. За удостоверяване на редовността на връчването, в тези 
случаи по делото се прилагат копия от изпратеното електронно 
съобщение и отговора на същото от страна на адресата. По този начин 
съществено е облекчен редът за призоваване в относимите случаи, 
което води до значително ускоряване на самото призоваване. От друга 
страна, въведеното електронно призоваване се отразява положително 
на дейността на Административна служба „ВПСК“, като разтоварва 
служителите от необходимостта да описват и връчват тези книжа, 
респективно им дава възможност за насочване на усилията за по-
качествено и бързо изпълнение на останалите задължения. 
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• ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ 
ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА ПО ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ, 
СЪОБЩЕНИЯ И КНИЖА 

Съгласно Заповед № АС - 275/12.07.2019 г. на председателя на 
Софийски районен съд служителите, осъществяващи дейност по 
връчване на призовки, съобщения и книжа са оборудвани с 
персонални устройства за позициониране, които са длъжни да носят в 
себе си през времето, през което изпълняват служебните си 
задължения. Решението за въвеждането на тази организация е взето 
след сериозен анализ на множество сигнали и жалби от граждани и 
адвокати с цел постигане на ефективност при връчване на съдебните 
книжа и осигуряване възможността за реален контрол върху тази 
дейност. Заедно със заповедта са утвърдени и Правила за събиране и 
обработване на лични данни, с които са запознати всички служители, 
за които тя се отнася. Правилата гарантират, че събираната 
информация няма да бъде използвана за цели, различни от изрично 
посочените в заповедта, а именно ефективност на връчване на 
съдебните книжа и контрол. За максимална защита правата на 
съответните служители е въведена т.нар. псевдонимизация, с което се 
гарантира, че дори в случай на нерегламентиран достъп (срещу 
какъвто са взети съответните технически мерки) до събраните лични 
данни, лицето, осъществило същия, не би могло да разбере за кой от 
служителите се отнасят тези данни.  

Връчването на съобщения и призовки в гр. София е сериозен 
проблем, който съществува от много години, поради различни 
причини – големия брой живущи в града, обстоятелството, че много 
от хората живеят в гр.София, без да са регистрирали своите адреси, 
недостатъчния брой призовкари и огромния брой книжа за връчване. 
В Софийски районен съд непрекъснато постъпват стотици сигнали от 
граждани и адвокати, които твърдят, че техните права са били 
нарушени при връчването на съдебни книжа. В общия случай се 
оспорват констатациите в разписките към съобщенията и призовките 
относно това дали адресът е бил посетен на посочените в тях дати.  

При липсата на такава система за контрол  практически липсва 
вариант за проверка верността на отразените от призовкаря 
обстоятелства, съответно за установяване евентуалната основателност 
на подадените от гражданите и адвокатите сигнали. Нововъведената 
организация осигурява възможност за реална проверка на всеки 
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конкретен случай и за установяване дали посочените от призовкаря 
обстоятелства отговарят на обективната действителност, т.е. дали 
същият е посетил конкретен адрес на описаните от него дати. По този 
начин едновременно се гарантират законните права на гражданите, 
които ще могат ефективно да се защитят при наличие на нарушения 
при връчването на книжа, а от друга страна служителите са защитени 
в пълна степен от неоснователни обвинения за извършени нарушения 
при изпълнение на служебните им задължения. 
 

Председател на Софийски районен съд:____________________ 
                                                                              /съдия Александър Ангелов/ 
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