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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 

на Софийски районен съд през 2022 г. 

 

 

Към 31.12.2022 г. щатната численост на Софийския районен съд 

се състои от 213 съдии, включително председател и петима 

заместник-председатели. В сравнение с предходния отчетен период 

щатната численост на съдиите не е променена. Към 31.12.2022 г. 

реално заети са 180 щатни бройки, тъй като 2 щата за заместник – 

председател  и 8 съдийски щатни бройки за свободни. 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 десет – материя на Второ гражданско отделение. Реално 

функциониращите състави към края на отчетния период са 177 бр. 

(175бр. през 2021 г.), от които 120 състава в гражданските отделения 

на съда( 44 състава в Първо гражданско отделение, 41 състава във 

Второ гражданско отделение, 35 състава в Трето гражданско 

отделение) и 57 състава в наказателно отделение на Софийски 

районен съд . 

Командировани от Софийски районен съд през 2022г. са били 

30 съдии в няколко съдилища: Софийски градски съд, 

Административен съд София - град, Административен съд София - 

окръг, Софийски окръжен съд, Специализиран наказателен съд, 

Окръжен съд – Перник, както и в Европейска служба за борба с 

измамите /OLAF/ към Европейската комисия, Белгия. Към 31.12.2022 

г. продължават да са командировани  8 съдии: в Софийски градски 

съд – двама, в Административен съд София - град – четирима, 

Европейска служба за борба с измамите /OLAF/  – един и Окръжен 

съд – Перник – един съдия. 

В отпуск по майчинство към края на отчетния период са 15 

съдии, а в неплатен отпуск – двама съдии. 

Командировани в Софийски районен съд през 2022 г. са били 

общо 15 съдии, като към 31.12.2022г. те са 5 бр. 
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Щатната численост на съдебната администрация на съда през 

2022 г. също остава непроменена - състои се от 667 щ. бр. служители. 

Реално заети към 31.12.2022 г. са 630 щ.бр., и 37 щ.бр. са свободни, 

като на мястото на дългосрочно отсъстващите служители са 

назначени такива по заместване.  

Към структурата на съда са включени 28 съдии по вписванията. 

Към края на отчетния период не всички щ.бр. съдии по вписванията 

са реално заети. 

Към структурата на съда са включени и 21 държавни съдебни 

изпълнители, като към края на отчетния период 20 щ.бр. държавни 

съдебни изпълнители са реално заети, а един съдебен изпълнител е в 

продължителен неплатен отпуск. 

В Софийски районен съд работят 32 съдебни помощника, от 

които 23 подпомагат дейността в гражданските отделения на съда и 9 

– в наказателното отделение.  

Запазена е организацията, наложена от предходната 2021г. в 

дейността на съдебните помощници в гражданските отделения на 

Софийски районен съд, съобразно която един съдебен помощник 

подпомага дейността на предварително определени 5 или 6 съдии, 

съгласно график. При този начин на разпределение на дейността на 

съдебните помощници, значително по-голям обем от дейността на 

съдиите е практически подпомаганата от тях.  

Двама от съдебните помощници подпомагат дейността на 

председателя и ръководителите на трите граждански отделения при 

Софийски районен съд, като конкретно възлаганите им задачи се 

определят съобразно текущата необходимост.  

В наказателно отделение на Софийски районен съд работата на 

съдебните помощници се регламентира посредством разпореждания 

на заместник – председателя и ръководител на Наказателно 

отделение. Ежеседмично петима от тях, избрани чрез жребий, са на 

разположение на съдиите, включени в седмичните дежурства, 

съгласно утвърдените графици, а останалите четирима подпомагат 

дейността на състави с висока висящност и множество забавени 

произнасяния, съобразно деловодните данни, подавани до десето 

число на всеки календарен месец.  
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Двама от съдебните помощници подпомагат и дейността на 

председателя, ръководителя на наказателно отделение и заместник – 

председателя по административните въпроси при Софийски районен 

съд, като проверяват отразените данни по работните бланки на 

Системата за измерване натовареността на съдиите в наказателно 

отделение и изпълняват други задачи съобразно текущата 

необходимост. 

Ежемесечно всички съдебни помощници изготвят отчети за 

извършената дейност по подпомагане на съответните състави и 

допълнително възложените им с нарочни разпореждания дейности. 

През есента на 2022 г. девет от съдебните помощници 

започнаха обучението си в Националния институт по правосъдие  

след спечелен конкурс за младши магистрати, предвид което със 

заповед № АС-483/19.10.2022 г. на председателя на Софийски 

районен съд е обявен конкурс за заемане длъжността „съдебен 

помощник“ – 10 щатни бройки. 

Общият брой образувани за разглеждане и свършени дела през 

2022 г. по видове е, както следва: 

 

 

Видове дела Година 
Постъпили 

през годината 
/бр./ 

Всичко за 
разглеждане 

/бр./ 

Всичко  
свършени 
дела  /бр./ 

Общо 

граждански 

дела 

2018 81 711 117 346 80 273 
2019 75 611 112 690 77 923 
2020 65 622 100 389 66 882 
2021 74 797 108 559 77 459 
2022 71 344 102 556 70 651 

Общо 

наказателни 

дела 

2018 21 966 29 694 21 891 
2019 20 418 28 879 20 874 
2020 17 244 24 864 17 579 
2021 18 136 24 892 17 525 
2022 16 692 24 050 18 242 

ВСИЧКО 

ДЕЛА 

2018 103 677 147 040 102 164 
2019 96 029 141 569 98 797 
2020 82 866 125 253 84 461 
2021 92 933 133 451 94 984 
2022 88 036 126 606 88 893 
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В графичен вид данните изглеждат по следния начин: 

 

 

 

         И през отчетния период беше запазена организацията за 
разпределение на делата - равномерно по вид, брой и сложност и при 
спазване на принципа на случайното разпределение, чрез Единната 
информационна система на съдилищата. При вече създадената от 
предходната година организация в съда, в изпълнение на решението 
на Пленума на Висш съдебен съвет от 17.12.2020 г. във връзка с 
работата на Софийски районен съд с Единната информационната 
система на съдилищата, е продължена практиката всички иницииращи 
документи, постъпили в Софийски районен съд, да се въвеждат в 
ЕИСС. 

За осигуряване ефективността и бързината на работния процес по 
завеждане на иницииращите документи, регистрирани като постъпили 
в електронна форма на имейл в съда и подписани с КЕП, е издадена 
Заповед АС- 227 от 01.07.2022г. Със същата е възложено на 
служителите на служба „Регистратура“ да извършват проверка за 
валидността на КЕП , с който са подписани постъпилите изявления на 
обявените на сайта на СРС имейл адреси : documents.go@srs.justice.bg 
и  documents.no@srs.justice.bg. За удостоверяване служителят е 
длъжен да извърши проверка чрез ДАЕУ и приложи разпечатка на 
данните за сертификата към получените електронни документи.   

mailto:documents.go@srs.justice.bg
mailto:documents.no@srs.justice.bg
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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 Софийски районен съд. 
Обявените за решаване дела в повечето случаи са приключени в 
разумни срокове, предвид техния голям обем.  

Поради продължаващата, към началото на отчетния период, 
извънредна епидемична обстановка в страната и разпространението 
на заболяването COVID – 19, отново, като през предходната 2021г, 
беше отсрочвано провеждането на открити съдебни заседания поради 
извънредната епидемична обстановка в страната. 

Със заповед № АС-34 от 24.01.2022 г. на председателя на съда, с 
цел превенция на заболяването и намаляване риска от възникване на 
нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и 
коронавирусна инфекция (COVID -19) и с оглед спецификата и 
възможностите на трудовата дейност на съдиите и съдебните 
служители, е предоставена възможност на съдиите, по тяхна 
преценка, както и при необходимост от ползване на платен годишен 
отпуск, да отлагат насрочените в открити съдебни заседания дела до 
25.02.2022г. В тези случаи вече призованите участници са 
уведомявани своевременно за отлагането преимуществено по телефон 
или имейл. В последствие, след спада на интензивността на 
разпространение на заболяването COVID 19, отчетено от здравните 
власти в страната, със заповед № АС-145 от 01.04.2022 г. на 
председателя на съда са отменени ограниченията, въведени с редица 
заповеди на председателя на Софийски районен съд, издадени във 
връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020г. 

Предвид необходимостта от обезпечаване дейността на съда и 
вземане на решения от Общото събрание на съдиите по различни 
организационни въпроси, през 2022 година са проведени няколко 
Общи събрания на съдиите от Софийски районен съд. Със заповед № 
АС-74 от 16.02.2022 г. на председателя на Софийски районен съд е 
свикано Общо събрание на съдиите от съда на 25.02.2022г. 
Събранието е проведено присъствено в зала “Justitia” в сградата на 
съда, находяща се на бул.“Ген. М.Д. Скобелев“ № 23 и в зала № 502, 
находяща се в сградата на съда на бул.“Цар Борис III“ № 54, при 
спазване на противоепидемичните мерки, приети в страната към този 
момент, както и неприсъствено чрез видеоконферентна връзка, 
опосредена чрез платформата Zoom. На същото е положена клетва на 
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избраните съдебни заседатели към Софийски районен съд с мандат 
2021г. – 2026г.  

С решения на Общото събрание на съда през предходната година 
е попълнен състава на Комисията по професионална етика към 
Софийски районен съд на основание чл.39б, ал.2 ЗСВ, в която са  
избрани за членове съдия Виолета Парпулова, съдия Даниела Радева, 
съдия Зорница Езекиева, съдия Петя Тошкова Стоянова и съдия 
Веселина Няголова. 

На проведеното на 28.09.2022г. Общо събрание на съдиите от 
гражданските отделения на СРС е проведено обсъждане и 
единодушно е приет проект на допълнение № 3 на Правила за 
разпределение на дела в Софийски районен съд, приети на  Общо 
събрание на 01.11.2016 г., а именно: в т. 13, б. „в“ от Правилата за 
разпределение на дела в Софийски районен съд, приети на  Общо 
събрание на 01.11.2016 г., след думата „докладчик“ се добавя:„ , освен 
когато съединяването е недопустимо или когато са съединени повече 
от 10 иска, произтичащи от отделни правоотношения, в които случаи 
отделените искове се разпределят между всички съдии от 
гражданските отделения, съобразно разглежданата материя.“ 

Със заповед № АС- 463 от 10.10.2022 г. на председателя на СРС 
на 25.10.2022 г. в зала “Justitia” в сградата на съда, находяща се на 
бул.“Ген. М.Д. Скобелев“ № 23 е свикано и проведено Общо събрание 
на съдиите от Софийски районен съд (с допълнен дневен ред на 
същото съгласно заповед № АС – 482 от 14.10.2022г.), на което е 
проведено  изслушване и е изразено положително становище на 
съдиите от Софийски районен съд за съдия Александър Велинов 
Ангелов –  в качеството му на кандидат за председател на съда по 
обявения конкурс за заемане на длъжността. На същото общо 
събрание на съдиите от Софийски районен съд е обсъдено 
предложението, внесено за обсъждане и гласуване от съдия Валерия 
Ватева делата, образувани по молби по ЗЗДН да бъдат разпределяни 
между всички граждански съдии в Софийски районен съд, което не е 
прието. На същото събрание е прието решение за Изменение и 
допълнение № 3 на Правила за разпределение на дела в Софийски 
районен съд, приети на  Общо събрание на 01.11.2016 г., а именно: „В 
т. 13, б. „в“ от Правилата за разпределение на дела в Софийски 
районен съд, приети на Общо събрание на 01.11.2016 г., след думата 
„докладчик“ се добавя: „ , освен когато съединяването е недопустимо 
или когато са съединени повече от 10 иска, произтичащи от отделни 
правоотношения, в които случаи отделените искове се разпределят 
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между всички съдии от гражданските отделения, съобразно 
разглежданата материя.“ Прието е и още едно важно изменение на  
Правилата за разпределение на дела в Софийски районен съд, приети 
на  Общо събрание на 01.11.2016 г.: в раздел III, се създава нова т. 2а: 
„В случаите, в които два или повече състава в гражданските 
отделения от една и съща материя са без титуляр и разликата между 
висящността на исковите дела между най-малкия и най-големия 
състав, без да се отчита броят на делата обявени за решаване, е повече 
от 60%, се извършва преразпределение чрез системата за случайно 
разпределение, като от по-големия състав се преразпределят дела на 
новия титуляр на по-малкия състав, респ. между новите титуляри на 
по-малките състави до достигане на равна висящност на исковите 
дела. Делата се преразпределят в хронологична последователност от 
най-новите към по-старите дела, без тези, по отношение на които е 
постановено определение по чл.140 ГПК. В случай, че се 
преразпределят дела на два или повече състава, преразпределението 
се извършва между тях до достигане на определената висящност на 
първия от тях, а остатъкът се преразпределя на останалите /останалия/ 
състав. По изключение по преценка на административния 
ръководител е допустимо такова преразпределение да се извърши и 
между освободени състави с материя на Първо и Второ гражданско 
отделение.“ 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ 

През 2022 г. в Наказателно отделение на Софийски районен съд 
се запази организацията за разпределение на делата - равномерно по 
вид, брой и сложност и при спазване на принципа на случайното 
разпределение. В отчетния период образуването на дела и 
въвеждането на новопостъпващи документи се извършваше 
изключително чрез Единна информационна система на съдилищата.  

Продължава приложението на заповед № АС-205 от 29.04.2021 г., 
по силата на която са делегирани правомощия на съдиите, определени 
за дежурни в почивни и празнични дни и полагащи нощни дежурства, 
да образуват постъпилите дела в рамките на дежурствата и да 
извършват разпределението им чрез модула за случайно 
разпределение на системата, а дежурните съдебни секретари 
съответно да завеждат постъпващите документи чрез модул 
„Регистратура“. 

Съдиите от Наказателно отделение на СРС през 2022 г. се 
стремят и полагат усилия да спазват определените процесуални 
срокове за своевременно произнасяне въпреки големия брой дела, 
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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. 

За времето между 01.01.2022 г. и 31.12.2022 г. в Наказателно 
отделение на СРС е имало открити общо 60 съдебни състава. Към 
месец декември 2022 г. от тях реално работят 57 състава. 

През годината персоналният състав на съдиите е претърпял 
редица промени, наложени от различни обективни фактори (ползване 
на продължителни отпуски поради раждане и отглеждане на дете или 
прекратяване командироване на съдии в горни инстанции), произвели 
пряко отражение върху средната натовареност на отделението.  

По отношение на състави с констатирани значителни забави бяха 
предприети редица индивидуални мерки, сред които изискване 
представянето на отчети за изготвените в определени периоди 
съдебни актове, преразпределение на дела, предполагащи спешност, 
на състави, чиито титуляри отсъстват продължително, както и 
подпомагане дейността на отделни съдии от съдебен помощник чрез 
изготвяне на проекти на съдебни актове.  

Продължава прилагането на установената от предходни години 
организация на дейността на съдебните помощници в Наказателно 
отделение, посредством разпореждания на ръководителя на 
отделението. Разпределението им се извършва чрез жребий, 
провеждан ежеседмично, като част от тях подпомагат работата на 
дежурните състави, а друга – състави, чиято висящност е оценена като 
висока и се наблюдава увеличаване на броя дела, по които отсъства 
произнасяне над тримесечен срок. 

За подпомагане и оптимизиране дейността на съдебните състави, 
полагащи седмични дежурства, във връзка с делата, образувани и 
разглеждани по чл.154 - 157 от Закона за здравето и по чл.89 от НК, 
бяха проведени поредица от работни срещи с представители на 
болнични заведения на територията на гр. София, разполагащи със 
стационари за прием на болни от психиатрични заболявания. 
Постигнати бяха решения за централизиран и по- бърз обмен на 
информация относно свободната леглова база и възможностите за 
прием на пациенти в отделните клиники. С представители на Главна 
дирекция „Охрана“ към Министерство на правосъдието бяха 
обсъждани и разрешени и въпроси, свързани с транспортирането до 
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сградата на съда и осигуряване сигурността на лицата, участници в 
тези производства. 

Предвид ползването от съдия Христина Николова на отпуск 
поради раждане и отглеждане на малко дете, със Заповед №АС-
223/31.05.2022 г. ръководеният от нея 23-ти състав, считано от 
01.06.2022 г., е възложен на съдия Христина Гарванска, завърнала се 
от отпуск за отглеждане на дете. На новия председател е активиран 
профил и заложено 100% натоварване в ЕИСС, така че да се осигури 
равно натоварване на състава в сравнение с останалите съдии в 
отделението. Съобразено е приетото правило на т.IV, т.1 от 
Изменение и допълнение № 1, прието на Общо събрание, проведено 
на 14.12.2017 г. на Правилата за разпределение на дела в Софийски 
районен съд, приети на Общо събрание от 01.11.2016 г. 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“. Към момента на издаване на заповедта висящите на 
23-ти наказателен състав дела не са надхвърляли изчисления брой 
като средната висящност за Наказателно отделение. В този смисъл не 
се е наложило преразпределение на дела на други съдебни състави. 

Общото правило, установено в т.II, т.1 от Изменение и 
допълнение № 1, прието на Общо събрание, проведено на 
14.12.2017 г., на правила за разпределение на дела в СРС, приети на 
Общо събрание от 01.11.2016 г., 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 
2020г. и 2021г. 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 14.12.2017 г., на правила за 
разпределение на дела в СРС, приети на Общо събрание от 
01.11.2016 г. („…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 
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съдия като районен съдия или командироването му в Софийски 
районен съд и др.), е наложено спиране от разпределение на няколко 
от съставите в НО - СРС. Мярката е приложена в различни периоди по 
отношение на 97-ми и 16-ти състави. 

При придържане към горепосочения ред, предвид дългосрочно 
отсъствие на съдия Илияна Рашкова, председателствания от нея 97-ми 
наказателен състав е спрян със Заповед №АС-116/18.03.2022 г. на 
председателя на СРС. Със Заповед №АС-2/04.01.2022 г. на 
председателя на СРС и предвид прекъсването на ползван отпуск за 
отглеждане на малко дете от съдия Мила Лазарова, 
председателстването на 97-ми наказателен състав е възложено на нея. 
При възлагането на състава е съобразено приетото правило на т.IV, т.1 
от Изменение и допълнение № 1, прието на Общо събрание, 
проведено на 14.12.2017 г. на Правилата за разпределение на дела в 
Софийски районен съд, приети на Общо събрание от 01.11.2016 г. 
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“. Към момента на издаване на заповедта средната 
висящност на съставите в Наказателно отделение на СРС е 84 броя, а 
висящите на 97-ми наказателен състав са наброявали 157. При това 
положение, при съществуващите обективни пречки пред приключване 
на делата от стария титуляр, 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 97-ми 
състав, надхвърлящи средната висящност за отделението, в 
хронологична последователност са преразпределени измежду всички 
съдии в НО – СРС. 

Със Заповед №АС-435/26.09.2022 г. на председателя на СРС и 
предвид прекратяване командироването на съдия Станимир Миров в 
Специализиран наказателен съд, поради закриване на съдебния орган, 
председателстването на 130-ти наказателен състав е възложено на 
него. При възлагането на състава е съобразено приетото правило на 
т.IV, т.1.1.1А от Изменение и допълнение № 2, прието на Общо 
събрание на съдиите, проведено на 08.10.2021 г., на Правилата за 
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разпределение на дела в Софийски районен съд, приети на Общо 
събрание от 01.11.2016 г. Съгласно същото „Когато не са налице 
предпоставките за приложение на правилата по т.1, повторно 
разпределение /преразпределение на наказателно дело се допуска, при 
наличието на съдебни състави, образувани в срок по- кратък от шест 
месеца преди момента на разпределението (срокът се брои и за 
периода, изтекъл преди приемане на настоящото правило), на които 
все още не са преразпределени дела от други състави и на съдебни 
състави, на които към момента на заемането им от нов докладчик не 
са възложени висящи дела. В този случай се извършва 
преразпределяне на системата за случайно разпределение на равен 
брой от висящите дела на всеки от останалите съдебни състави в 
отделението, до размера на средната висящност към момента на 
разпределение, но не повече от 60 дела. Преразпределението се 
извършва в хронологична последователност от най- новите към по- 
старите дела“. Към момента на издаване на заповедта на 130 състав не 
са възложени висящи дела, разпределяни като общ доклад в рамките 
на отделението, поради което и чрез модула за разпределение на дела 
в ЕИСС на състава са възложени 60 броя дела, преразпределени от 
други състави в отделението, при стриктно следване на цитираното 
по- горе правило. 

Предвид дългосрочно отсъствие на съдия Даниела Тошева, 
председателствания от нея 16-ти наказателен състав е спрян със 
Заповед №АС-469/12.10.2022 г. на председателя на СРС. Към месец 
декември 2022 г. е възникнала необходимост от възлагане на състави 
на съдия Мирослав Георгиев и съдия Петър Славчев, по отношение на 
които срокът за командироването им в Софийски градски съд е 
изтекъл. В тази връзка и предвид продължителното отсъствие на 
съдия Даниела Тошева, по силата на жребий като нов титуляр на 16 
състав е определен съдия Петър Славчев, а титуляр на 132 -ри състав - 
съдия Мирослав Георгиев. Към 08.12.2022 г. броят на висящите 
наказателни дела на 16 състав е надхвърлял средната висящност на 
съставите в Наказателно отделение, възлизайки на 206 броя. Така 
изброените обстоятелства са обусловили приложението на т. IV, т.1 , 
т. 1.1 от Изменение и допълнение № 2, прието на Общо събрание, 
проведено на 08.10.2021г., на Правилата за разпределение на дела в 
Софийски районен съд, приети на Общо събрание от 01.11.2016г., 
касаещи преразпределяне чрез системата за случайно разпределение 
на всички неприключени дела, възложени за разглеждане и решаване 
на 16 състав, между новия титуляр на състава и титуляра на 132-ри 
състав, така че да се спази правилото за избягване прекомерната 
натовареност на отделните състави и необходимостта от осигуряване 
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правата на страните за разглеждане на делата в разумен срок. В тази 
връзка е издадена Заповед № АС-590/08.12.2022 г. на Председателя на 
СРС. Със същата заповед за съдиите Мирослав Георгиев – 
председател на 132 състав и съдия Петър Славчев – председател на 16 
състав, са активирани профили в ЕИСС и е заложено 100% 
натоварване, така че да се осигури равно натоварване на съставите в 
сравнение с останалите съдии в отделението. 

Към края на 2022 г. без титуляри поради незаети щатни бройки, 
включително и ползвани отпуски за отглеждане на деца, са следните 
състави в Наказателно отделение: 137-ми състав, 146-ти състав и 152-
ри състав. 

Съобразно действащата заповед на председателя на СРС относно 
организацията на произнасянията по реда на чл.251 от Закона за 
електронните съобщения и решаване доклада на бюро „Съдимост“, в 
период през три месеца се определят петима съдии, на които се 
делегират правомощия на председателя на съда по съответната 
материя, като за времето на дежурството съдиите имат намален 
процент на разпределение на дела - 60% от общия доклад в 
отделението. Съставите, председателствани от съдия Гергана Цонева 
и съдия Мария Дончева, с оглед изпълняваните от тях 
административни функции, също са с намален процент на 
разпределение на дела – 40% от общия доклад в отделението. Три от 
съставите са с намалено разпределение на дела поради висок процент 
на призната с решение на ТЕЛК неработоспособност вследствие 
тежки заболявания. По препоръки на Службата по трудова медицина 
тримата съдии са освободени и от полагане на седмични и нощни 
дежурства. От полагане на нощни дежурства са освободени и 
титуляри на състави, за които пораждат действие забраните, 
установени в чл.140, ал.4, т.2 от КТ и чл.147, ал.1, т.2 от КТ. 

През 2022 г. в Наказателно отделение на Софийски районен съд 
са постъпили по-малък брой дела в сравнение с 2021 г., а именно 
16692 дела (спрямо 18136 броя дела през 2021 г.), в т.ч. 
новопостъпили наказателни дела от общ характер – 2357 броя, при 2 
435 броя за 2021 г.; наказателни дела от частен характер – 406 броя, 
при 428 броя за 2021 г.; наказателни дела от административен 
характер с предложение за освобождаване от наказателна отговорност 
по чл.78 а от НК – 317 броя, при 388 броя за 2021 г.; наказателни дела 
от административен характер – 4661 броя, при 6098 броя за 2021 г. 
леко завишение се наблюдава единствено при наказателните частни 
дела, които през 2022 г. са 8 951 броя, спрямо 8785 броя за 2021 г. 
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През годината се наблюдава устойчива тенденция за повишаване броя 
на постъпилите за изпълнение от други съдебни органи в страна и 
изпратените в обратен порядък от съдиите в Наказателно отделение 
делегации с искане за извършване на различни съдебни следствени 
действия. Широко приложение намира и използването на 
видеоконферентната връзка при провеждане на разпити на свидетели 
и вещи лица. За целта е предоставена на разположение в съдебните 
зали и нужната с оглед обезпечаване качеството на дистанционната 
връзка специална техника. 

 

 

Дежурните съдии в Наказателно отделение на СРС са 

разгледали общо 6937 броя дела, от които 2590, 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; 488 бр. наказателни дела от общ 

характер, внесени с предложение за споразумение; 757 броя дела по 

реда на чл.61, чл. 64, чл.65, чл.66 от НПК и по чл.5 от ЕКЗПЧОС; 567 

броя искания за разкриване на банкови тайни. В закрито заседание по 

време на дежурство са разгледани общо 660 дела по искане на органи 

на МВР за предоставяне на разрешение за снемане на регистрационен 

профил. Разгледани са 12 броя производства по реда на чл.24 и чл.24а 

от ЗБППМН. В рамките на инцидентния контрол върху актовете на 

прокуратурата в досъдебното производство са разгледани общо 121 

броя жалби срещу постановления за спиране на наказателното 

производство. Общо 5 броя дела са образувани по молби с основание 

чл.368 от НПК. През годината се наблюдава завишаване броя и на 

постъпилите и разгледани дела, инициирани по искане на 
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прокуратурата по реда на чл.67, чл.68, чл.70, чл. 72 и чл. 73 от НПК, 

провеждането на разпити по реда на чл.223 от НПК, като общо 

образуваните наказателни частни дела от изброените видове възлизат 

на 699 броя. Разглеждани са и други наказателни частни 

производства, завеждани под общ шифър 3150 възлизащи на 95 броя. 

Леко понижение в сравнение с предходната година се наблюдава в 

броя на постъпилите предложения и искания по реда на чл.89 от НК – 

51 броя и по Закона за здравето – 534 броя, по които са образувани 

наказателни частни дела. Броят на образуваните дела по реда на 

ЗООРПСМ и УБДХ възлизат общо на 174 броя. За 2022 г. общият 

брой постъпили и разгледани дела, образувани по повод жалби срещу 

заповеди за задържане за срок до 24 часа по реда на чл.72, ал.4 от 

ЗМВР, възлиза на 137 броя, като в сравнение с предходната година се 

наблюдава повишение. 

За 2022г. са свършени са общо 18242 броя дела, спрямо 17 525 

броя дела, приключили дела за 2021г. 

Към месец август 2021 г. е утвърден график на седмичните 

дежурства за цялата 2022 г. на съдии в Наказателно отделение. В него 

бяха отразени промени, наложени от отсъствие на съдии поради 

обективни причини, както и ползване на регламентираната 

възможност за размяна. Разпределението на делата, постъпващи на 

доклад на дежурните съдии, е извършвано единствено чрез ЕИСС. С 

Разпореждане на заместник-председателя и ръководител на НО е 

утвърждаван отделен график за нощни дежурства, при разработването 

на който са съобразявани ограниченията на трудовото 

законодателство относно забраната за полагане на нощен труд за 

отделни категории лица. Поради зачестили отсъствия по обективни 

причини на титуляри на съдебни състави, включени в седмичните 

дежурства, с цел обезпечаване равномерната натовареност на 

останалите съдии в съответната група продължава действието си 

регламента, установен със Заповед №АС-508/11.11.2020 г. на 

председателя на СРС. Запазени са и се прилагат утвърдените в 

предходната година промени във вътрешните правила за ползването 

на съдебните зали и честотата на насрочване на извънредни съдебни 

заседания. 
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Продължава прилагането на въведената през 2017 г. със Заповед 

№ АС - 153 от 26.04.2017 г., считано от 01.06.2017 г., 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. Стриктно се следва и заповед № АС – 

226/14.05.2021г. за изменение и допълнение на Заповед № АС -

153/26.04.2017г., относно оптимизирането на организацията във 

връзка с произнасянията по постъпващи искания по чл.251б от ЗЕС и 

обработка на заявления, постъпващи чрез бюро „Съдимост“, с цел 

недопускане на забави. През 2022 г. в съда са постъпили общо 1 676 

броя искания по ЗЕС, по които са издадени 4123 броя разпореждания 

(по постъпили искания за повече от един оператор се издават 

разпореждания за всеки оператор с отделен номер). 

През годината са проведени няколко периодични събирания на 

съдии от отделението, на които са обсъждани организационни 

въпроси. В тази връзка по инициатива на съдиите от Софийски 

районен съд, Наказателно отделение е организирана среща със съдии 

от Софийски градски съд, Наказателно отделение, проведена и с 

участието на представители на Върховен касационен съд. Поставени 

на обсъждане бяха текстове от материалния и процесуалния закони, 

по които е констатирана противоречива практика. Отправено е и 

писмено предложение до Върховен касационен съд за тълкуване 

приложението на отделни текстове от Наказателно-процесуалния 

кодекс, за които е констатирано нееднакво приложение от състави на 

различни инстанции в съдебните органи в цялата страна. 

Съществен времеви ресурс през 2022 г. е отделен и на действия 

за осъществяване на правомощията по Наредбата за организация, 

обработване, експертиза, съхранение и използване на документите в 
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учрежденските архиви на държавните и общинските институции в 

СРС, НО, ГО и ДСИ, редът за които е указан със Заповед №АС-

256/04.06.2021г. Съгласно същата са назначени постоянно действащи 

експертни комисии, които следва да прегледат, отделят и опишат 

документите от масово - типов характер, неподлежащи на запазване в 

Софийски районен съд, както и да съставят акт за утвърждаване от 

Председателя на Софийски районен съд, който да се изпрати в отдел 

„Държавен архив“ - София, Дирекция „Регионален държавен архив“ - 

София, в двумесечен срок преди унищожаването на документите за 

сведение. Продължава и дейността по проверка съхранението на 

веществени доказателства в хранилището на Софийски районен съд, 

както и унищожаването на онези, за които са изпълнени всички 

условности. 

ГРАЖДАНСКИ ОТДЕЛЕНИЯ 

  В гражданските отделения на Софийски районен съд са 

разпределени общо 71 344 броя граждански дела (при 74 797 за 

2021 г.). От тях 32 866 броя са разпределени на съдиите, разглеждащи 

материята на Първо гражданско отделение (при 33 896 за 2021 г.), 

30 181 броя -  на Второ гражданско отделение (при 32 794 за 2021 г.) и 

8 297 броя – брачна материя (при 8 107 за 2021 г.). В рамките на 

общия брой разпределени в гражданските отделения дела 29 973 броя 

са такива, разглеждани по исков ред (при 30 141 бр. за 2021 г.) и 

41 371 броя са заповедни производства (при 44 656 бр. за 2021 г.). 

През отчетния период е запазена тенденцията на броя новопостъпили 

искови дела, сравнена с тази от предходната година, като се 

наблюдава известен спад в общия брой новопостъпили заповедни  

производства, в сравнение с тези, които са били образувани през 

отчетната 2021г.  
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Разпределените дела, разглеждани по исков ред с материя на 

Първо гражданско отделение са общо 11 197 броя (при 10 833 бр. за 

2021 г.), 10 479 броя са разпределените такива с материя на Второ 

гражданско отделение (при 11 202 бр. за 2021 г.) и 8 297 броя са 

брачни дела (при 8 107 бр. за 2021 г.). 

 

От общия брой заповедни производства 34 451 броя са такива 

образувани по чл. 410 от ГПК, а 6 920 броя по чл. 417 от ГПК.  

През 2022 г. в Единната информационна система на съдилищата 

в двете групи заповедни производства по чл. 410 ГПК и чл. 417 ГПК 

са разпределяни между всички съдии, разглеждащи материята на 

Първо и Второ граждански отделения.  
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Приключените през 2022 г. дела са 70 651 броя (при 77 459 бр. 

за 2021 г.), от които решени са 59 493 бр. (при 68 084 бр. за 2021 г.), а 

прекратени – 11 158 бр. (при 9 375 бр. за 2021 г.). В рамките на общия 

брой приключени искови производства са 29 607 бр., от които решени 

са 22 792 (при 24 557 бр. за 2021 г.), а прекратените през годината 

искови дела са 6815 бр. (при 7 542 бр. за 2021 г.). Приключените 

заповедни производства са 41 044 бр. (при 45 360 бр. за 2021 г.), от 

които решени са 36 701 (при 43 527 бр. за 2021 г.), а прекратени – 4 

343 (при 1 833 бр. за 2021  г.) 

 От общия брой решени искови дела 16 016 бр. са приключили с 

решение по чл. 235 ГПК, (при 17 280 за 2021 г.), от които  6 471 бр. са 

постановили съдиите, разглеждащи материята на Първо гражданско 

отделение, 6 603 бр. – съдиите, разглеждащи материята на Второ 

гражданско отделение и 2 942 бр. – брачните състави. Прекратени в 

открито съдебно заседание, включително и поради одобряване на 

спогодба, са 1 007 бр. граждански дела (при 963 бр. за 2021  г.). 

С Разпореждане на заместник-председателите и ръководителите 

на гражданските отделения 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 2022 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.  
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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 

е увеличен броят на разпределените съдебни поръчки по дежурство с 

69,6 %. Постъпили са 170 броя съдебни поръчки по дежурство при 

173 бр. за 2021 г. Исканията за разкриване на банкова тайна са 2 607 

броя (при 2 617 бр. за 2021 г.). Производствата, образувани за 

обезпечение на бъдещ иск са 1 107 броя (при 1 075 бр. за 2021 г.). 

В гражданските отделения на Софийски районен съд са 

разпределени 963 бр. бързи производства (при 1 021  бр. за 2021 г.).  

През предходния отчетен период в Софийски районен съд са 

назначени четирима съдии –двама от Районен съд Перник, един от 

Районен съд - Радомир и един от Районен съд – Благоевград, 12 

младши съдии от Софийски градски съд и по един младши съдия от 
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Окръжен съд- Видин, Окръжен съд - Монтана и  Окръжен съд – 

Враца. На всички новоназначени съдии са възложени състави в 

гражданските отделения на съда. 

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 

т. 6 от протокол № 13 от заседание, проведено на 29.03.2022 г., Татяна 

Иванова Тодорова – съдия в Районен съд – Радомир е преместена на 

основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 ЗСВ на длъжност „съдия“ в 

Софийски районен съд. 

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 

протокол № 20 от заседание, проведено на 17.05.2022 г., на основание 

чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, Татяна Тодорова – съдия в Софийски районен 

съд е преместена на длъжност „съдия“ в Районен съд – Перник, а Яна 

Филипова – съдия в Районен съд – Перник е преместена на длъжност 

„съдия“ в Софийски районен съд 

С Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 

протокол № 26 от заседание, проведено на 28.06.2022 г., съдия Силвия 

Николова е преместена на основание чл.160 и чл.193, ал.6 ЗСВ в 

Софийски районен съд.  

С Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 

протокол № 28 от заседание, проведено на 12.07.2022 г., Моника 

Добринова - съдия в Софийски районен съд съдия е преместена на 

основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, на длъжност „съдия” в Районен съд - 

Перник, а Ивета Иванова - съдия в Районен съд – Перник е 

преместена на длъжност „съдия” в Софийски районен съд. 

С Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 

от заседание, проведено на 29.11.2022 г., в Софийски районен съд са 

назначени на длъжност „Съдия“ на основание чл.160 и чл.243 от ЗСВ : 

Натали Генадиева - младши съдия в Софийски градски съд, Светлана 

Петкова - младши съдия в Софийски градски съд, Мария Малоселска 

- младши съдия в Софийски градски съд, Кристина Гюрова - младши 

съдия в Софийски градски съд, Ивелина Симеонова - младши съдия в 

Софийски градски съд, Силвия Тачева - младши съдия в Софийски 

градски съд, Лора Димова - Петкова - младши съдия в Софийски 

градски съд, Димитринка Костадинова - Младенова - младши съдия в 

Софийски градски съд, Ирина Стоева - младши съдия в Софийски 

градски съд, Любомир Игнатов - младши съдия в Софийски градски 
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съд, Евелина Маринова - младши съдия в Софийски градски съд, 

Мирослав Стоянов - младши съдия в Софийски градски съд, Дебора 

Миленова – Терзиева - младши съдия в Окръжен съд - Видин, 

Камелия Колева - младши съдия в Окръжен съд – Враца, Пламена 

Тренчева – младши съдия в Окръжен съд – Монтана.  

Също така, с Решение на Съдийската колегия на Висшия 

съдебен съвет по протокол № 33 от заседание, проведено на 

20.09.2022 г. съдиите от Софийски районен съд Таня Кандилова, 

Георги Мулешков, Даяна Топалова, Ивета Антонова, Екатерина 

Стоева, Нели Маринова, Галя Вълкова и Илиана Станкова са 

повишени на основание чл.160 и чл.193, ал.3 ЗСВ в Софийски градски 

съд след успешното им класиране в обявения с решение на 

Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 21/02.07.2019 г. конкурс 

за заемане на 20 длъжности „съдия” окръжните съдилища – 

гражданска колегия. На същото заседание с решение на Съдийската 

колегия на ВСС са повишени на основание чл.160 и чл.193, ал.3 ЗСВ в 

Софийски градски съд съдиите от Софийски районен съд Цветанка 

Бенина, Илиана Станкова, Даяна Топалова, Весела Живкова-

Офицерска след успешното им класиране в обявения с решение на 

Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 21/02.07.2019 г. конкурс  

за  съдия” окръжните съдилища – търговска колегия. 

Впоследствие с Решение на Съдийската колегия на Висшия 

съдебен съвет по протокол № 37 от заседание, проведено на 

13.10.2022 г., съдия  Наталия Лаловска и съдия Георги Чехларов, 

заместник – председатели на Софийски районен съд, са повишени на 

основание чл.160 и чл.193, ал.3 ЗСВ в Софийски градски съд. А с 

Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 

протокол № 42 от заседание, проведено на 08.11.2022 г., съдиите от 

Софийски районен съд: Десислава Янева-Димитрова, Десислава 

Зисова, Румяна Спасова – Кежова, Гергана Троянова Стефан 

Шекерджийски, Анелия Янева, Елена Шипковенска, Стою Згуров и 

Темислав Димитров са повишени на основание чл.160 и чл.193, ал.6 

ЗСВ в Софийски градски съд. На същото заседание на основание чл. 

160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ съдиите от Софийски районен съд 

Александър Велинов Ангелов - изпълняващ функциите 

„административен ръководител - председател" на Софийски районен 

съд и съдия Мария Месова-Стоева  са повишени в длъжност „съдия" в 

Административен съд - София – град, а съдия Атанас Николов е 
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повишен в длъжност „съдия" в Административен съд – Силистра. С 

Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 

протокол № 46 от заседание, проведено на 06.12.2022 г., на основание 

чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Елеонора Здравкова Попова-Христова 

– съдия в Софийски районен съд, е повишена в длъжност „съдия“ в 

Административен съд София-град. 

ПЪРВО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

През 2022 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, 

140, 142, 143, 150, 151, 154, 155 и 176). 

До средата на годината 5 от съставите, разглеждащи дела от 

материята на Първо гражданско отделение са били спрени поради 

продължително отсъствие на титулярите им и липсата на съдия, който 

поеме председателстването им.  

Със заповед АС – 42 от 28.01.2022 г. на председателя на 

Софийски районен съд, считано от 01.02.2022 г. в системата за 

разпределение на делата е спряно разпределението на дела на съдия 

Йоана Станева, председател на 31 състав, поради отпуск по чл.163, 

ал.1 от КТ.  

Със заповед АС – 88 от 24.02.2022 г. на председателя на 

Софийски районен съд, считано от 25.02.2022 г. в системата за 

разпределение на делата е спряно разпределението на дела на съдия 

Клаудия Митова, председател на 41 състав, поради това че същата е 

командирована със заповед на председателя на САС като  съдия в 

Софийски градски съд. 

Със заповед АС – 235 от 09.06.2022 г. на председателя на 

Софийски районен съд, считано от 10.06.2022 г. в системата за 

разпределение на делата е спряно разпределението на дела на съдия 

Моника Добринова, председател на 51 състав, поради отпуск по 

чл.163, ал.1 от КТ.  
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Със заповед АС – 276 от 07.07.2022 г. на председателя на 

Софийски районен съд, считано от 08.07.2022 г. в системата за 

разпределение на делата е спряно разпределението на дела на съдия 

Силвия Николова, председател на 142 състав, поради отпуск по 

чл.163, ал.1 от КТ.  

Със заповед  № АС – 69 от 14.02.2022 г. на председателя на 

Софийски районен съд, считано от 14.02.2022 година е спряно 

разпределението на дела на съдия Светлана Атанасова, председател 

на 150 състав, във Трето гражданско отделение на Софийски районен 

съд. 

За обезпечаване на работата по делата на спрените състави в 

гражданските отделения на Софийски районен съд със заповеди на 

председателя на съда са възлагани конкретни задачи на съдии от СРС. 

Със заповед № АС-184/03.05.2022 г. на председателя на 

Софийски районен съд, считано от 03.05.2022 г. е възложено на съдия 

Татяна Иванова Тодорова да се произнася по висящите дела – 

заповедно производство съгласно приложен към заповедта списък, 

както и по всички дела на текущ доклад, разпределени на 31, 41, 81 и 

150 състав, с изключение на исковите дела с постъпил отговор на 

исковата молба или изтекъл срок за насрочване. 

С оглед дългосрочното отсъствие поради разрешен от здравните 

власти отпуск за временна неработоспособност на титуляра на 142 

състав, Трето гражданско отделение до завръщането му са издадени 

няколко заповеди за обезпечаване срочното администриране и 

приключване на разпределените на състава граждански дела. На 

основание заповед АС – 432/26.09.2022 г. на председателя на СРС  на 

основание съобразно т.II.6. 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., предвид 

обстоятелството, че на съдия Росица Велкова не е възложено 

председателстването на съдебен състав и продължителното отсъствие 

на съдия Силвия Николова - председател на 142 състав, III ГО при 

Софийски районен съд, считано от 26.09.2022 г. е възложено на съдия 
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Росица Велкова да замества титуляра на 142 състав при Трето 

гражданско отделение на Софийски районен съд, като разглежда 

всички дела, разпределени на състава, включително и насрочените в 

открито съдебно заседание до завръщането на съдията.  

Съставите – 31, 41, 150 са включени в разпределението на дела 

със заповед № АС-274 от 04.07.2022г. на председателя на Софийски 

районен съд и предвид заповеди № РД – 14-4060/29.06.2022г., № РД – 

14-4061/29.06.2022г., № РД – 14-4062/29.06.2022г., № РД – 14-

4063/29.06.2022г., № РД – 14-4064/29.06.2022г., на председателя на 

Софийски градски съд за командироване в Софийски районен съд на 

Любомир Илиев Игнатов, Мария Емилова Малоселска, Мирослав 

Валентинов Стоянов – младши съдии в СГС. Считано от 04.07.2022г. 

са били възложени: на съдия Любомир Илиев Игнатов 

председателстването на 150 състав в Трето гражданско отделение; на 

съдия Мария Емилова Малоселска председателстването на 41 състав в 

Първо гражданско отделение; на съдия Мирослав Валентинов 

Стоянов председателстването на 31 състав в Първо гражданско 

отделение. 

Със заповед № АС – 302 от 25.07.2022г. на председателя на СРС 

на основание решение на СК на ВСС по протокол № 28 от заседание, 

проведено на 12.07.2022г., с което Ивета Венциславова Иванова – 

съдия в РС- Перник е преместена на основание чл.194, ал.2 от ЗСВ 

като съдия в Софийски районен съд, считано от 26.07.2022г. й е 

възложено председателстването на 51 състав в Първо гражданско 

отделение на Софийски районен съд. 

На основание заповед АС- 445/03.10.2022г. на 

административния ръководител на СРС и предвид взетото Решение на 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 26 от 

заседание, проведено на 28.06.2022 г., с което Силвия Георгиева 

Николова - съдия в Районен съд - Благоевград е преместена на 

основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на длъжност „съдия” в 

Софийски районен съд и встъпването й в длъжност „съдия“ в 

Софийски районен съд и обстоятелството, че 142 състав в Трето 

гражданско отделение на Софийски районен съд е без титуляр 
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считано от 03.10.2022 г. е възложено на съдия Силвия Георгиева  

Николова председателстването на 142 състав в Трето гражданско 

отделение на Софийски районен съд. С оглед състоянието на 142 

състав в Трето гражданско отделение, са взети предвид 

предпоставките на раздел III, т. 2, изр. последно 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., за спиране на разпределението на дела на 

състава, като за периода от 03.10.2022 г. до 02.11.2022 г., 

включително, е спряно разпределението на нови дела на съдия Силвия 

Георгиева Николова - председател на 142 състав, Трето гражданско 

отделение при Софийски районен съд. 

В последното тримесечие на 2022 г. отново е спирано 

разпределението на дела на състави, за които е било налице основание 

за това, като при възможност и за обезпечаване на работата по делата 

на състава са били възлагани конкретни задачи на съдии, които не са 

председателствали състави в гражданските отделения до възлагането 

им на конкретен състав. Като в края на отчетния период всички 

състави в Софийски районен съд, разглеждащи материя на Първо 

гражданско отделение са с титуляри и са включени в разпределението 

на дела. 

Със заповед АС – 443 от 03.10.2022 г. на председателя на 

Софийски районен съд, считано от 03.10.2022 г. в системата за 

разпределение на делата е спряно разпределението на дела на съдия 

Неда Неделчева Табанджова  - Заркова, председател на 24 състав, 

поради това че същата е командирована със заповед на председателя 

на САС като  съдия в   ОС-Перник. 

Със заповед № АС – 444 от 03.10.2022г. на председателя на СРС 

на основание т. II.6. от Изменение и допълнение № 1 на Правилата за 

разпределение на дела в СРС, прието на 14.12.2017г.  на съдия Нора 

Маринова е възложено считано от 03.10.2022г. да замества титуляра 

на 24 състав при Първо гражданско отделение на СРС, като разглежда 
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всички дела, разпределени на състава, включително и насрочените в 

открито съдебно заседание, до завръщането на съдия.  

Със заповед № АС-449 от 05.10.2022г. на председателя на СРС, 

като е взето предвид, от една страна решение на СК на ВСС по 

протокол № 33 от 20.09.2022г., с което съдия Даяна Топалова, на 

основание чл.160 и чл.193, ал.3 от ЗСВ, е повишена и встъпването й  в 

длъжност „съдия в СГС, ТК“ на 04.10.2022г., а от друга страна 

прекратяване ползването на разрешен отпуск по чл.155 КТ на съдия 

Зорница Тодорова, считано от 05.10.2022г. на съдия Зорница Иванова 

Тодорова е възложено председателстването на  157 състав в Първо 

гражданско отделение на СРС. 

Със заповед АС – 488 от 24.10.2022 г. на председателя на 

Софийски районен съд, на основание т. II.2. от Изменение и 

допълнение № 1 на Правилата за разпределение на дела в СРС, прието 

на 14.12.2017г., считано от 24.10.2022 г. в системата за разпределение 

на делата е спряно разпределението на дела на съдия Владимир 

Кънев, председател на 38 състав, Първо гражданско отделение, 

поради продължително отсъствие на съдията по обективни причини 

(поради отпуск за временна неработоспособност за период по – дълъг 

от 1 месец, разрешен му от здравните власти). 

Със заповед № АС – 501 от 31.10.2022г. на председателя на СРС 

на основание т. II.6. от Изменение и допълнение № 1 на Правилата за 

разпределение на дела в СРС, прието на 14.12.2017г.  и като е взето 

предвид, че със заповед № 788/27.10.2022 г. на председателя на 

Върховния касационен съд Михаил Драгомиров Драгнев – младши 

съдия в Окръжен съд – Русе, е командирован в Софийски районен съд  

за цялостно изпълнение на длъжността съдия в Софийски районен 

съд, считано от 31.10.2022 г. до отпадане на необходимостта от 

командироване, на съдия Михаил Драгомиров Драгнев е възложено да 

разглежда всички дела, разпределени на състава, включително и 

насрочените в открито съдебно заседание.  

Предвид от една страна Решение на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет по протокол № 37 от заседание, проведено на 

13.10.2022 г., с което Георги Чехларов – „съдия“ в Софийски районен 



 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 
 

27 

 

съд, председател на 48 състав в Първо гражданско отделение, е 

повишен на основание чл.160 и чл.193, ал.3 ЗСВ в Софийски градски 

съд и встъпването му в длъжност като съдия в Софийски градски съд 

– гражданска колегия на 07.11.2022 г., а от друга страна заповед № РД 

– 14-6851/02.11.2022 г.  на председателя на Софийски градски съд, с 

която  Ивелина Симеонова – младши съдия в Софийски градски съд е 

командирована в Софийски районен съд, заповед № РД – 14-

6852/02.11.2022 г.  на председателя на Софийски градски съд, с която  

Ирина Стоева – младши съдия в Софийски градски съд е 

командирована в Софийски районен съд, със заповед № АС-519 от 

07.11.2022г. на председателя на СРС на съдия Ивелина Симеонова е 

възложено председателстването на 48 състав в Първо гражданско 

отделение,  считано от 07.11.2022г., а на съдия Ирина Стоева е 

възложено председателстването на 24 състав в Първо гражданско 

отделение,  считано от 07.11.2022г. На основание изменение и 

допълнение № 3 на Правила за разпределение на дела в Софийски 

районен съд, прието на Общо събрание на съдиите от СРС на 

23.10.2022 г., и, както и обстоятелството, е извършено 

преразпределение чрез системата за случайно разпределение на 

делата от 24 състав на 48 състав до достигане на равна висящност на 

исковите дела  в хронологична последователност от най-новите към 

по – старите дела, без тези, по отношение на които е постановено 

определение по чл.140 от ГПК. 

През 2022 г. разпределените дела по материя на Първо 

гражданско отделение са общо 32 866 броя граждански дела, от които 

искови – 11 197 броя и 21 669 броя – заповедни. 

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 575 бр. (при 568 броя за 2021 г.).  

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 2022 г. са общо 1018 броя (при 814 бр. за 2021 г.).  
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През изминалата година на съдиите разглеждащи материята на 

Първо гражданско отделение са разпределени за разглеждане 

осъдителни облигационни искове - общо 1083 бр. (при 1 103 дела за 

2021 г.), а установителни искове – 2 745 броя (при 2 907 броя за 

2021 г.). 

Броят  на разпределените искове за неоснователно обогатяване е 

648 броя (при 464 бр. за 2021 г.). 

През изминалата година на съдиите, разглеждащи материята на 

Първо  гражданско отделение са разпределени за разглеждане искове 

по Кодекса за застраховането - общо 708 дела (при 647 броя за 2021 .). 

През 2022 г. на съдиите, разглеждащи материята на отделението 

са  разпределени 44 броя  административни дела (при 45 броя за 

2021 г.). Броят на разпределените през отчетния период други частни 

производства и обезпечение на доказателства е 59 броя (при 75 броя 

за 2021 г.). 

ВТОРО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

През 2022 г. в Софийски районен съд дела от материята на 
Второ гражданско отделение  са разглеждали 51 съдебни състава. От 
тях 41 съдебни състава са такива от Второ гражданско отделение и 10 
съдебни състава – от Трето гражданско отделение (81, 87, 113, 138, 
141, 144, 145, 148, 153 и 180).  

В началото на 2022 г. 2 от съставите, разглеждащи дела от 
материята на Второ гражданско отделение  са били спрени поради 
дългосрочно отсъствие на титулярите им – 74 състав и 81 състав. 

 Със заповед № АС – 1 от 04.01.2022 г. на председателя на 
Софийски районен съд, считано от 04.01.2022 г., на съдия Мария 
Тодорова Долапчиева е възложено председателстването на 74 състав 
във Второ гражданско отделение на Софийски районен съд. 

Поради липсата на съдия, който да поеме председателстването 
на 81 състав, спирането му от разпределение за срок повече от един 
месец със заповед № АС - 56 от 07.02.2022 г. на председателя на 
Софийски районен съд, на основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за 
съдебната власт и т. II, 2 от приетото на проведено на 14.12.2017 г. 
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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., и предвид 
обстоятелството, че съдия Росица Велкова е ползвала отпуск за 
временна неработоспособност /за период, повече от 1 месец/, 
разрешен й от здравните органи и липсата на съдия, който да поеме 
председателстването на 81 състав, разпределените до 06.12.2021 г. 
включително, но несвършени и необявени за решаване дела на 81 
състав, по които са образувани бързи производства, са 
преразпределени между съдиите, разглеждащи материята на Второ 
гражданско отделение. 

През март месец още един състав се е наложило да бъде спрян 
със заповед № АС - 120 от 18.03.2022 г. на председателя на Софийски 
районен съд, считано от 21.03.2022 г., предвид Заповед № К-
319/18.03.2022 г. на председателя на Апелативен съд - София, с която 
съдия Весела Живкова-Офицерска – председател на 77 състав във 
Второ гражданско отделение, е командирована в Софийски градски 
съд, считано от 21.03.2022 г. и липсата на съдия, който да поеме 
председателстването на състава. 

Със заповед № АС – 230 от 02.06.2022 г. на председателя на 
Софийски районен съд, считано от 02.06.2022 г., на съдия Иванка 
Петкова Болгурова е възложено председателстването на 77 състав във 
Второ гражданско отделение на Софийски районен съд. Съставът е 
спрян от разпределение със заповед № АС - 254 от 21.06.2022 г. на 
председателя на Софийски районен съд, предвид молба от съдия 
Иванка Петкова Болгурова - председател на 77 състав, Второ 
гражданско отделение при Софийски районен съд, относно 
продължителното й отсъствие по обективни причини поради отпуск 
за временна неработоспособност /за период, повече от 1 месец/, 
разрешен й от здравните органи. 

Със заповед № АС-274 от 04.07.2022г. на председателя на 

Софийски районен съд и предвид командироването в Софийски 

районен съд на Светлана Петкова  – младши съдия в Софийски 

градски съд от 04.07.2022г., 81 състав е включен в разпределението на 

дела, откогато на съдия Светлана Петкова е възложено 

председателстването на 81 състав в Трето гражданско отделение на 

Софийски районен съд. 
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Класирането на съдии от Софийски районен съд в конкурсите 
за повишаване и встъпването им в Софийски градски съд също 
довежда до спирането от разпределение на състави, разглеждащи дела 
от материята на Второ гражданско отделение, като със заповеди на 
председателя на съда е възложено на съдии, които не 
председателстват състави да разглеждат делата на състава до 
определянето на титуляр. 

С Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 
протокол № 33 от заседание, проведено на 20.09.2022 г., Ивета 
Антонова – председател на 57 състав във Второ гражданско отделение 
на Софийски районен съд, е повишена на основание чл.160 и чл.193, 
ал.3 ЗСВ в Софийски градски съд. Поради това със заповед № АС – 
450 от 05.10.2022 г. на председателя на Софийски районен съд, 
считано от 05.10.2022 г. е  спряно разпределението на дела на  57 
състав във Второ гражданско отделение на Софийски районен съд. 

Със заповед № АС - 461 от 10.10.2022 г. на председателя на 
Софийски районен съд, на основание чл. 80, ал. 1 от Закона за 
съдебната власт и т. II, 6 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., и предвид 
обстоятелството, че на съдия Василена Дранчовска не е възложено 
председателстването на съдебен състав и липсата на титуляр на 57 
състав, Второ гражданско отделение при Софийски районен съд, за 
периода от 10.10.2022 г. до 14.10.2022 г. е възложено на съдия 
Василена Дранчовска да разглежда всички дела, разпределени на 57 
състав, Второ гражданско отделение при Софийски районен съд, 
включително и насрочените в открито съдебно заседание. 

Със заповед № АС - 478 от 14.10.2022 г. на председателя на 
Софийски районен съд, на основание чл. 80, ал. 1 от Закона за 
съдебната власт и т. II, 6 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., и предвид 
обстоятелството, че на съдия Милена Каменова не е възложено 
председателстването на съдебен състав и липсата на титуляр на 57 
състав, Второ гражданско отделение при Софийски районен съд, за 
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периода от 17.10.2022 г. до 21.10.2022 г. е възложено на съдия Милена 
Каменова да разглежда всички дела, разпределени на 57 състав, Второ 
гражданско отделение при Софийски районен съд, включително и 
насрочените в открито съдебно заседание. 

Със заповед № АС - 518 от 07.11.2022 г. на председателя на 
Софийски районен съд, на основание чл. 80, ал. 1 от Закона за 
съдебната власт и Изменение и допълнение № 3 на Правила за 
разпределение на дела в Софийски районен съд, прието на Общо 
събрание на съдиите от СРС на 23.10.2022 г., при съобразяване 
Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 
протокол № 33 от заседание, проведено на 20.09.2022 г., с което Ивета 
Антонова - „съдия“ в Софийски районен съд, председател на 57 
състав във Второ гражданско отделение, е повишена на основание 
чл.160 и чл.193, ал.З ЗСВ в Софийки градски съд и встъпването й в 
длъжност като съдия в Софийски градски съд — гражданска колегия 
на 04.10.2022 г. и липсата на съдия, който да поеме 
председателстването на състава, както и Решение на Съдийската 
колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 37 от заседание, 
проведено на 13.10.2022 г., с което Наталия Лаловска - „съдия“ в 
Софийски районен съд, председател на 70 състав във Второ 
гражданско отделение, е повишена на основание чл.160 и чл.193, ал.3 
ЗСВ в Софийски градски съд и встъпването й в длъжност като съдия в 
Софийски градски съд - гражданска колегия на 07.11.2022 г., както и 
заповед № 788/27.10.2022 г. на председателя на Върховния 
касационен съд, с която Михаил Драгомиров Драгнев - младши съдия 
в Окръжен съд - Русе е командирован в Софийски районен съд за 
цялостно изпълнение на длъжността съдия в Софийски районен съд, 
както и обстоятелството, че на същия не му е възложено 
председателстването на състав, считано от 07.11.2022 г. на съдия 
Валерия Боянова Ватева е възложено председателстването на 70 
състав във Второ гражданско отделение на Софийски районен съд; 
считано от 07.11.2022 г. на съдия Михаил Драгомиров Драгнев е 
възложено председателстването на 57 състав във Второ гражданско 
отделение на Софийски районен съд. За осигуряване на еднаква 
висящност на исковите дела на двата състава е извършено 
преразпределение чрез системата за случайно разпределение на 
делата от 57 състав на 70 състав до достигане на равна висящност на 
исковите дела в хронологична последователност от най-новите към 
по-старите дела, без тези, по отношение на които е постановено 
определение по чл.140 ГПК. 
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Със заповед № АС - 559 от 28.11.2022 г. на председателя на 
Софийски районен съд, на основание чл. 80, ал. 1 от Закона за 
съдебната власт и при съобразяване Решение на Съдийската колегия 
на Висшия съдебен съвет по протокол № 42 от заседание, проведено 
на 08.11.2022 г., е което Гергана Троянова - „съдия" в Софийски 
районен съд, председател на 55 състав във Второ гражданско 
отделение, Стефан Шекерджийски - „съдия" в Софийски районен съд, 
председател на 76 състав във Второ гражданско отделение, Анелия 
Янева - „съдия" в Софийски районен съд, председател на 126 състав 
във Второ гражданско отделение и Елена Шипковенска - „съдия" в 
Софийски районен съд, председател на 170 състав във Второ 
гражданско отделение, са повишени на основание чл.160 и чл.193, 
ал.6 ЗСВ в Софийски градски съд и встъпването им в длъжност като 
съдии в Софийски градски съд на 28.11.2022 г., както и липсата на 
съдии, които да поемат председателстването на съставите, считано от 
28.11.2022 година в системата за разпределение на делата е спряно 
разпределението на дела на 55 състав, 76 състав, 126 състав и 170 
състав, всички във Второ гражданско отделение. 

Със заповед № АС - 566 от 29.11.2022 г. на председателя на 
Софийски районен съд, на основание чл. 80, ал. 1 от Закона за 
съдебната власт и при съобразяване Решение на Съдийската колегия 
на Висшия съдебен съвет по протокол № 42 от заседание, проведено 
на 08.11.2022 г., с което съдиите от Софийски районен съд: Анелия 
Янева, председател на 126 състав във Второ гражданско отделение, 
Стефан Шекерджийски -, председател на 76 състав във Второ 
гражданско отделение и Елена Шипковенска, председател на 170 
състав във Второ гражданско отделение са повишени на основание 
чл.160 и чл.193, ал.6 ЗСВ в Софийски градски съд и встъпването им в 
длъжност „съдия“ в Софийски градски съд на 28.11.2022 г., а Мария 
Георгиева Месова-Стоева - „съдия“ в Софийски районен съд, 
председател на 138 състав във Второ гражданско отделение, е 
повишена на основание чл.160 и чл.193, ал.З ЗСВ в Административен 
съд - София - град и встъпването й в длъжност „съдия" в 
Административен съд - София - град на 28.11.2022 г., както и Заповед 
№ К-1600/24.11.2022г. на председателя на Апелативен съд - София, 
Заповед № К-1602/24.11.2022г. на председателя на Апелативен съд - 
София, Заповед № К- 1604/24.11.2022г. на председателя на 
Апелативен съд - София, Заповед № К- 1607/24.11.2022г. на 
председателя на Апелативен съд - София, с които е прекратено 
командироването на съдия Биляна Магделинова - Славчева, съдия 
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Даниела Петрова Попова, Мая Михайлова и съдия Розалина Ботева, 
както и обстоятелството, че на същите не им е възложено 
председателстването на състав, считано от 29.11.2022 г. на съдия Мая 
Михайлова е възложено председателстването на 76 състав във Второ 
гражданско отделение на Софийски районен съд; считано от 
29.11.2022 г. на съдия Биляна Магделинова - Славчева е възложено 
председателстването на 126 състав във Второ гражданско отделение 
на Софийски районен съд; считано от 29.11.2022 г. на съдия Розалина 
Ботева е възложено председателстването на 170 състав във Второ 
гражданско отделение на Софийски районен съд, а на съдия Даниела 
Петрова Попова и председателстването на 138 състав в Трето 
гражданско отделение на Софийски районен съд. На основание 
Изменение и допълнение № 3 на Правила за разпределение на дела в 
Софийски районен съд, прието на Общо събрание на съдиите от СРС 
на 23.10.2022 г. е извършено преразпределение чрез системата за 
случайно разпределение на делата от 170 и 138 състав на 76, 126 
състав до достигане на равна висящност на исковите дела в 
хронологична последователност от най- новите към по-старите дела, 
без тези, по отношение на които е постановено определение по чл.140 
ГПК. 

Със заповед № АС - 567 от 30.11.2022 г. на председателя на 
Софийски районен съд, на основание чл. 80, ал. 1 от Закона за 
съдебната власт и при съобразяване Решение на Съдийската колегия 
на Висшия съдебен съвет от заседание, проведено на 29.11.2022 г., с 
което Камелия Колева - младши съдия в Окръжен съд - Враца е 
назначена на основание чл. 160, във връзка с чл. 243 от Закона за 
съдебната власт на длъжност „съдия” в Софийски районен съд и 
встъпването й в длъжност „съдия“ в Софийски районен съд и 
обстоятелството, че 55 състав във Второ гражданско отделение на 
Софийски районен съд е без титуляр, считано от 01.12.2022 г. на 
съдия Камелия Колева е възложено председателстването на 55 състав 
във Второ гражданско отделение на Софийски районен съд. 

Предвид Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет по протокол № 42 от заседание, проведено на 08.11.2022 г., с 
което Александър В. Ангелов - „съдия“ в Софийски районен съд, 
председател на 67 състав във Второ гражданско отделение,   е 
повишен на основание чл.160 и чл.193, ал. 3 ЗСВ в Административен 
съд – София град и встъпването му в длъжност като съдия в 
Административен съд – София град на 05.12.2022 г., както и липсата 
на съдия, който да поеме председателстването на състава, Считано от 
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05.12.2022 година със Заповед № АС-576/05.12.2022 г. на и.ф. 
председателя на Софийски районен съд е спряно разпределението на 
дела на 67 състав във Второ гражданско отделение. 

Със Заповед № АС-591/12.12.2022 г. на и.ф. председателя на 
СРС е възложено на съдия Лора Любомирова Димова - Петкова да 
разглежда всички дела на спешен доклад, разпределени на 67 състав, 
Второ гражданско отделение при Софийски районен съд, както и да се 
произнесе по делата, разпределени на 142 състав, Трето гражданско 
отделение, съгласно приложения към заповедта списък, като 
съгласува датите и часовете на насрочените открити съдебни 
заседания със съдията, председателстващ 142 състав. 

През 2022 г. разпределените дела по материя на Второ 
гражданско отделение са общо 30 181 броя граждански дела, от които 
искови – 10 479 броя и заповедни – 19 702 броя. 

Броят на предявените през 2022 г. искове за делба, 
разпределени на съдиите, разглеждащи материята на Второ 
гражданско отделение е увеличен значително в сравнение с 
предходния отчетен период. Образувани са 540 дела при 454 броя за 
2021 г.   

Производствата, образувани по Закона за наследството през 
2022 г. са общо 91 броя.  

Исковете по Кодекса на труда, разпределени на съдиите, 
разглеждащи материята на  отделението през 2022 г. са общо 902 бр. 
(при 930 броя за 2021 г.)  

В сравнение с предходния отчетен период е увеличен броят на 

търговските спорове, разпределени на съдиите, разглеждащи 

материята на отделението – 2 347 броя при  2 086 бр. за 2021 г. 

Разпределените на съдиите, разглеждащи материята на Второ 

гражданско отделение установителни искове са 2 354 броя (при  2 938 

бр. за 2021 г.). 

През изминалата година на съдиите, разглеждащи материята на 
отделението са разпределени общо 1 683 броя искове по Кодекса за 
застраховането (при 2 103 броя за 2021 г.). 
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Разпределените производства, образувани по искане за издаване 
европейско удостоверение за наследство през 2022 г. - 57  броя при 54 
броя за 2021 г. 

Производствата, образувани през 2022 г. по искания по 
регламенти са 511 броя (при  523 бр. за 2021 г.). 

ТРЕТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

Към 31.12.2022 г., в Трето гражданско отделение при Софийски 
районен съд, са осъществявали дейността си 35 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 10 състава – на Второ 
гражданско отделение (81, 87, 113, 138, 141,144, 145, 148,153 и 180).  

В Трето гражданско отделение, съдиите разглеждащи дела, 
образувани по молби, искове и жалби по СК, ЗЗДН, ЗЗДТ, ЗП, ЗГР, и 
по част VI от ГПК също са били в намален състав през отчетната 
година. 

Предвид Решение по т. 22 от Протокол № 15/14.04.2022 г. на 
Пленума на ВСС за сключване на договори с български магистрати, 
определени за стаж в Регистратурата на Европейския съд по правата 
на човека /ЕСПЧ/ в изпълнение на Дейност 2 „Укрепване на 
капацитета на българските магистрати и съдебни служители в 
прилагането на Европейската конвенция за правата на човека“ на 
проект „Повишаване на професионализма в съдебна система“, 
финансиран по НФМ 2014-2021 и сключения договор със съдия 
Андрей Георгиев – председател на 37 състав, Трето гражданско 
отделение при СРС, по молба на съдия Георгиев е одобрено 
ползването на неплатен отпуск от същия за периода от 01.05.2022 г. 
до 01.03.2023 г. включително.  С оглед липсата на съдия, който да 
поеме председателстването на състава, със заповед № АС – 183 от 
03.05.2022 г. на административния ръководител на съда считано от 
03.05.2022 година е спряно разпределението на дела на 37 състав в 
Трето гражданско отделение на Софийски районен съд. 

Същият месец и на основание Заповед АС № - 194 от 
10.05.2022г. на председателя на Софийски  районен съд, предвид 
депозираната молба от съдия Цветелина Кържева-Гачева – 
председател на 84 състав в Трето гражданско отделение на Софийски 
районен съд за ползване на отпуск за отглеждане на дете, и с оглед 
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липсата на съдия, който да поеме председателстването на състава, 
считано от 10.05.2022 година в системата за разпределение на делата е 
спряно разпределението на дела на 84 състав в Трето гражданско 
отделение на Софийски районен съд. 

Със заповед № РД-14-3229/20.05.2022 г. на председателя на 
Софийски градски съд  в Софийски районен съд е командирована 
Димитринка Костадинова - Младенова – младши съдия в Софийски 
градски съд, на която предвид обстоятелството, че 37 състав в 
Софийски районен съд, Трето гражданско отделение  е без титуляр, 
считано от 25.05.2022 г. е възложено председателстването на 37 
състав в Трето гражданско отделение на Софийски районен съд. 

Със заповед АС- 270/ 30.06.2022 г. на административния 
ръководител на СРС и съобразно  т.II, 1 от приетото на проведено на 
04.12.2017 г. Общо събрание на съдиите в СРС и предвид Изменение 
и допълнение № 1 на Правила за разпределение на дела в Софийски 
районен съд, приети на Общо събрание от 01.11.2016 г., считано от 
01.07.2022 година е спряно разпределението на дела на съдия Даниела 
Стоева, председател на 86 състав, в Трето гражданско отделение на 
Софийски районен съд по обективни причини поради отпуск за 
временна неработоспособност /за период, повече от 1 месец/, 
разрешен й от здравните органи. 

Едва със заповед № АС-274 от 04.07.2022г. на председателя на 
Софийски районен съд и предвид командироването на Силвия Тачева, 
младши съдия в Софийски градски съд, считано от 04.07.2022г. 84 
състав е възложен съдия Тачева и съставът е включен в 
разпределението на дела. 

Предвид заповед  № АС- 516/07.11.2022г. на председателя съда 
и предвид депозираната молба вх.№ 29002127/25.03.2021 г. от съдия 
Валерия Ватева, председател на 91 състав в Трето гражданско 
отделение, както и решение на Общо събрание на съдиите от 
Софийски районен съд, считано от 07.11.2022 г. е възложено на съдия 
Ивелина Стоянова Колева председателстването на 91 състав в Трето 
гражданско отделение на Софийски районен съд. 

Със заповед АС- 565/29.11.2022г. на председателя на СРС и 
съгласно Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 
протокол № 42 от заседание, проведено на 08.11.2022 г., с което Стою 
Згуров - „съдия“ в Софийски районен съд, председател на 90 състав в 
Трето гражданско отделение и Темислав Димитров - „съдия“ в 
Софийски районен съд, председател на 140 състав в Трето гражданско 
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отделение, са повишени на основание чл.160 и чл.193, ал.6 ЗСВ в 
Софийски градски съд и встъпването им в длъжност като съдия в 
Софийски градски съд на 28.11.2022 г., а от друга страна Заповед № 
К-1601/24.11.2022г. на председателя на Апелативен съд – София и 
Заповед № К-1603/24.11.2022г. на председателя на Апелативен съд – 
София, с които  е прекратено командироването на съдия Валентин 
Борисов и съдия Йоана Генжова, както и обстоятелството, че на 
същите не им е възложено председателстването на състав, считано от 
29.11.2022 г. е възложено на съдия Валентин  Тодоров Борисов 
председателстването на 90 състав в Трето гражданско отделение на 
Софийски районен съд. Със същата заповед, считано от 29.11.2022г. 
на съдия Йоана Милчева Генжова е  възложено председателстването 
на 140 състав в Трето гражданско отделение на Софийски районен 
съд. Извършено е  преразпределение на основание изменение и 
допълнение и  № 3 на Правила за разпределение на дела в Софийски 
районен съд, прието на Общо събрание на съдиите от СРС на 
23.10.2022 г., и чрез системата за случайно разпределение на делата от 
90 състав на 140 състав до достигане на равна висящност на исковите 
дела в хронологична последователност от най-новите към по-старите 
дела, без тези, по отношение на които е постановено определение по 
чл.140 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.  

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. 
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През 2022 г., на съставите от Трето гражданско отделение 

разглеждащи дела по СК, ЗЗДН, ЗЗДт, ЗН, ЗГР, и по част VI от ГПК, 

са разпределени общо 8 297 броя дела (при 8 107 броя за 2021 г.). 

Разпределените дела, образувани по молби за развод по 
взаимно съгласие са 1 228 броя (при 1 270 бр. дела за 2021 г.). 
Разводите по исков ред са 750 броя ( при 759 бр. дела за 2021 г.). 

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 2022 г. са 720 бр. (при  706 бр. за 2021 г). 

През 2022 г. разпределените производства за издръжка, 
включително за изменение на първоначално определената такава са 
318 бр. (при 328 за 2021 г.)  

През 2022 г. броят на разпределените производства по молби по 
Закона за защита от домашно насилие са 756 бр. дела (при 703 бр. 
дела за 2021 г.).  

Броят на разпределените дела за настаняване и прекратяване на 
настаняването на деца по Закона за закрила на детето е 207 бр. (при 
233 бр. дела за 2021 г.) като разпределените молби за настаняване на 
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деца по съдебен ред през 2022 г. са 178 бр. (при  196 за 2021 г.), а за 
прекратяване на настаняването – 29 (при 37 бр. за 2021 г.).  

През 2022 г. 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 477 броя (при 468 бр. за 2021 г.), а тези за разпореждане с 
влогове и с ценни книги, принадлежащи на деца и поставени под 
запрещение 566 броя (при  438 бр. за 2021 г.).  

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 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 2022 г. са издадени 87 616 

броя свидетелства за съдимост (при 91 001 броя за 2021 г.) и 19 925 

броя справки за съдимост (при 20 436 броя за 2021 г.). Въведени са 

3 994 броя новопостъпили бюлетини за съдимост (при 3 159 бр. за 

2021 г.). От месец септември 2022 г. за нуждите на дейността на бюро 

„Съдимост“ в Софийски районен съд бе въведена и функционира 

системата ЦАЙС. 

ПРИЗОВАВАНЕ И ВРЪЧВАНЕ НА СЪДЕБНИ КНИЖА 

Към 31.12.2022 г. числеността на връчителите на съдебни книжа 

е 96 бр.; 8 бр. куриери , от които 2 бр. изпълняват служебните си 

задължения в сградата на Софийски районен съд, Наказателно 

отделение, 3бр. изпълняват служебните си задължения в сградата на 

Софийски районен съд, Гражданско отделение и 3 бр. разнасят 

съдебни книжа до външни адресати ( съдилища, институции и др.) . 

Дейността на службата се подпомага от осем съдебни деловодители, 

ситуирани и в двете сгради на съда . 
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През 2022 г. АС “Връчване на призовки и съдебни книжа“ при 

СРС е получила общо 636 834 бр. съобщения , призовки и съдебни 

книжа за връчване (при 587 319 бр. за 2021 г.) , разпределени както 

следва : 304 307 бр. по граждански дела (при 287 051 бр. за 2021 г.) ; 

64 643 бр. по наказателни дела (при 57 392 бр. за 2021 г.) ; 15 010 бр. 

по изпълнителни дела (при 14 850 бр. за 2021 г.) ; 100 371 бр. по дела 

на други районни съдилища (при 86 301 бр. за 2021 г.) ; 136 121 бр. до 

институции , банки и други ведомства (при 212 526 бр. за 2021 г.) ; 

14 595 бр. писма и съдебни документи до адресати на територията на 

гр. София и спешни призовки и съобщения за връчване до 3 дни - 

1787 бр. (при 1 351 бр. за 2021 г.). 

СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА 

Към  31.12.2022 г. числеността на съдиите по вписванията е 28 

щатни бройки. В  службата по вписванията има трима  съдебни 

деловодители от Районен съд – гр.София, които да подпомагат 

съдиите по вписванията във връзка с организацията на работата на 

службите по вписванията при Агенция по вписванията и съдиите по 

вписвания при районните съдилища. 

В служба по вписванията при Софийски районен  съд през 

2022 г. са вписани 101 328 бр. актове (при 102 418 акта за 2021 г.), а 

по 2 081 акта са постановени мотивирани откази (при 2 346 за 2021 г.). 

По разпореждане на съдиите по вписвания  са издадени 83 607 

писмени справки (при  79 616 бр. за 2021 г.). Регистрирани по 

разпореждане на дежурни съдии по вписванията са  220 бр. 

нотариални завещания (при 173 бр. за 2021 г.), обявени са 86 

бр.саморъчни завещания (при 108 бр. за 2021 г.) и 2 саморъчни 

завещания са оттеглени (при 4 за 2021 г.), като регистрираните 

уведомления за саморъчни завещания през 2022 г. е 1466 бр. ( при 

1 233 бр. за 2021 г.). Издадени са 4 432 писмени справки и писма до 

държавни институции - министерства, съдилища, НАП, полиция и 

други държавни институции ( при 1 729 за 2021 г.) 

Съдиите по вписванията при РС съхраняват и извършват 

справки по  архива на нотариус Александър Чакъров, вписан под № 

310  в Регистъра на Нотариалната  камара, приет на основание 

Заповед № АС-148 от 23.05.2018 г.  и по архива  на нотариус Борис 
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Янков,  с рег. № 256 в НК- лишен от правоспособност, на архива на  

нотариус Василка Ацева, вписана под № 032 в Регистъра на 

Нотариалната камара и на  нотариус Анета Томова,  вписана под № 

261 в Регистъра на Нотариалната камара . В тази връзка са направени 

94  справки по четирите архива и са върнати отговори.  

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 31.12.2022 г. е запазена числеността на държавните 

съдебни изпълнители към Софийски районен съд, която е 21 щатни 

бройки, като един съдебен изпълнител е в продължителен неплатен 

отпуск, на чието място към момента не е назначен друг титуляр. 

Броят на новообразуваните изпълнителни дела за 2022 г. е 2 626 

за сумата от 16 083 717 лева. В сравнение с миналогодишния отчетен 

период новообразуваните дела са по-малко, но за по-голям интерес 

(при 2 923 бр. за 2021 г. за сумата от 13 102 511 лева).  

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 постъпилите през 2022 г. дела по възлагане от 

Софийски районен съд е 1 131 бр. ( при  1 312 бр. за 2021 г.) за сума в 

размер на 845 228,85 лева ( при 1 645 597,00 лева за 2021 г.)  Размерът 

на събраната в полза на Софийски районен съд през 2022 г. сума е 

204 682,30 лева (при 146 846 лева за 2021 г.) 

През отчетния период държавните съдебни изпълнители са 

прекратили общо 1 516 дела (при 2 262 бр. за 2021 г.). От тях 

свършени чрез реализиране на вземането или извършване на 

действието са 637 бр. (при 1 426 бр. за 2021 г.)  Прекратените по 
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други причини дела (перемпция, обезсилване на изпълнителен лист, 

изпратени на друг съдебен изпълнител и др.) са  879 бр. за сумата от 

71 716 079лева (при 836 бр. за сумата от 3 948 669 лева за 2021 г.). 

Останалите несвършени в служба „ДСИ“ дела са 13 502 бр. за 

сумата от 408 991 163 лева (при 12 392 бр. за сумата от 467 001 657 

лева за 2021 г.).   

Размерът на събраната в полза на взискатели през 2022 г. сума е 

2 852 777лева(при 1 919 167,00 лева за 2021 г.). От тях 630 378лева е 

сумата, събрана в полза на органите на съдебната власт по делата, 

образувани на основание чл. 264 ал.2 изр. второ ЗСВ (при 442 593 

лева за 2021 г.).  

Общият размер на събраните през годината държавни такси е 

171 986,67 лева с вкл. ДДС (при 142 731,65 лева за 2021 г.).    

През годината са постъпили  27 жалби срещу действията на 

държавните съдебни изпълнители (при 65  бр. за 2021 г.), като 10 от 

тях са уважени от Софийски градски съд. 

Осъществените през годината изпълнителни действия (въводи, 

продажби, предаване на дете, описи, възбрани, запори и др.) са 6 102 

бр. ( при 3 332 бр. за 2021 г.). 

През изминалата година са издадени  1 018 бр. удостоверения за 

наличие/липса на изпълнителни дела (при 957бр. за 2021 г.). В общия 

регистър на ДСИ през 2022 г. са входирани 42 492 броя книжа (при 33 

875 бр. за 2021 г.), а броят на изготвените изходящи такива е 67 439 

(при 65 137 бр. за 2021 г.). До ръководителя на ДСИ са депозирани за 

произнасяне 214 бр. писма и жалби (при 191 бр. за 2021 г.). 

Дейността на касова служба през 2022 г. обхваща: извършване 

на 10 392 броя преводи (при 10 410 бр. за 2021 г.), изготвяне на 12 

броя папки 17 – постъпили квитанции, изготвяне на 37 броя папки 17а 

– потвърдени преводи, изготвяне на 6 296 броя осчетоводени 

приходни документи (при 6 324 бр. за 2021 г.).  

От постъпилите с нередовни реквизити платежни документи, 

както и такива за издаване на удостоверения за наличие/липса на 

изпълнителни дела, уточнени и преведени по бюджетната сметка на 
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Софийски районен съд са 183 платежни документа на стойност  8 

489,59 лева. ( при 80 платежни документа  на стойност 20 087,46 лв. за 

2021 г.) 

Салдото по сметка на ДСИ към 31.12.2022 г. е в размер на 

1 889 392.47 лева. Приходна част – 2 330 616.93 лв., разходна част – 

2 755 877.63 лв. 

 В изпълнение на дадените препоръки по Доклад за извършен 

одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ – 2003 в Софийски 

районен съд на основание Заповед № ВСС 1692/11.02.2020 г., са 

изготвени Вътрешни правила за набирателната сметка на държавните 

съдебни изпълнители при Софийски районен съд и Вътрешни правила 

за организацията на работа в служба „ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН 

ИЗПЪЛНИТЕЛ“ при Софийски районен съд; въз основа на Заповед № 

АС – 337/29.07.2022 г. на председателя на Софийски районен съд е 

извършен преглед за конфискация на суми по изпълнителни дела на 

служба „ДСИ“ при СРС, налични по сметката на ДСИ, както и на 

средствата, които не могат да се отнесат към образувани 

изпълнителни дела в служба „ДСИ“ при СРС, постъпили преди 

повече от 5 години в набирателната сметка на ДСИ. Проверката 

обхвана прегледа на 7 262 броя изпълнителни дела, прекратени през 

2012 г., както и папки с „нередовни квитанции“ от м. янури до м. юни 

2017 г. Общата сума по всички прегледани и описани платежни 

документи е в размер на 8 571.51 лв. 

 През м. ноември 2022 г. служба „ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН 

ИЗПЪЛНИТЕЛ“ се присъедини към Информационната система на 

съдебното изпълнение съгласно Наредба № Н-1 от 17 Януари 2022 г. 

на Министерство на правосъдието. На 31.10.2022 г. бе проведено 

онлайн обучение за работа със системата. 

През годината държавните съдебни изпълнители са взели 

участие в работата на различни по характер работни групи. 
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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 медиацията, 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 2022 г. се е увеличил в 

сравнение с предходния отчетен период. Общият брой на 

препратените към „Център за спогодби и медиация към СРС и СГС“ 

дела е 122 бр. / при 97 бр. за 2021 г./, включително 16 бр. останали 

неприключени от 2021 г., с което общият брой за разглеждане дела, 

препратени на медиационна процедура е 138 бр. ( при 103 бр. за 2021 

г.) В рамките на общия брой  41 бр. са препратени от съдии в 

Софийски районен съд  (при 29 бр. за 2021 г.), от които 2 бр. са 

препратени от съдии от наказателното отделение на Софийски 

районен съд  и 29 бр. – препратени от съдии в Софийски градски съд 

(при 15 за 2021 г.),  66 бр. са проведени по избор на страните (при 59 

за 2021 г.), от които 31  бр. – по избор на ищеца (при 16 за 2021 г.), от 

които 27 бр. по дела на Софийски районен съд  и 3 бр. по дела на 

Софийски градски съд  и 1 бр. по дела на РС – Ихтиман, 33 бр. – по 

избор на ответника (при 40 бр. за 2021 г.), от които 29 бр. по дела на 

Софийски районен съд  и 3 бр. по дела на Софийски градски съд и 1 

бр. по дело на РС – Перник; избор и на двете страни по спора – 2 бр. 

на СРС ГО и 2 бр. на СГС 

По 39 бр. от общо инициираните процедури по медиация не са 

проведени медиации поради отказ на една от страните (при 38 бр. от 

за 2021 г. ).  
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В резултат на проведените медиации са постигнати  значително 

по-голям брой спогодби в сравнение с предходния отчетен период  - 

20 спогодби (9 спогодби за 2021 г.), като има и 1 случай на отказ от 

иск. По 29 от случаите процедурата е прекратена (при 17 за 2021 г.), 

по 6 медиацията не е приключила. 

През 2022 г. броят медиации според предмета на спора е 

следният: делба – 5 (при 6 за 2021 г.); етажна собственост –1 (при 2 за 

2021 г.); облигационен – 14 (при 22 за 2021 г.); развод – 16 (при 16  за 

2021 г.); режим лични отношения – 13 (при 5 за 2020 г.); родителски 

права – 43 (при 21 за 2021 г.). 

 

Предмет на спора      Брой           % 

делба 5 3,62% 

етажна собственост 1 0,72% 

ЗЗДН 17 12,32% 

облигационно 14 10,14% 

развод 16 11,59% 

режим лични контакти 13 9,42% 

НЧХД 7 5,07% 

родителски права 43 31,16% 

имуществени отношения 2 1,45% 

право на собственост 1 0,72% 

20 

30 

1 

29 

6 

Общо 

има спогодба 

няма спогодба 

отказ от иск 

прекратена процедура  

продължаваща 
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ЗЗДт 1 0,72% 

заповедно 2 1,45% 

търговски спор 5 3,62% 

установителен иск 1 0,72% 

хагската конвенция 2 1,45% 

трудово 3 2,17% 

разваляне на договор 1 0,72% 

лишаване от род. права 1 0,72% 

увеличаване издръжка 1 0,72% 

отмяна на дарение 1 0,72% 

59 ЗЗД 1 0,72% 

Общо 138 100,00% 

 

Резултат от проведени медиации – 86 бр., от които: 

Резултат брой % 

има спогодба 20 23,26% 

няма спогодба 30 34,88% 

отказ от иск 1 1,16% 

прекратена процедура  29 33,72% 

продължаваща 6 6,98% 

Общо 86 100,00% 

 

Постигнати спогодби, включващи и отказ от иск – 21 бр. 

Предмет на спора      Брой  

Лишаване от род. права 1 

Облигационен иск 2 

ЗЗДН /вкл. 1 оказ от иск/ 4 

Родителски права 6 

Развод 6 

Търговски спор 2 

 

Резултат от постигнатите спогодби: 

По 10 бр. съдът се е произнесъл с решение, в което потвърждава 

споразумението между страните. По 5 бр. съдът е прекратил делата по 

искане на страните.По 1 бр. спогодбата не е потвърдена пред съда.По 

1 бр. делото е спряно по искане на страните. По 3 бр. предстои 

следващо съдебно заседание. 
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От информацията в попълнените заявления за ползване на 

процедурата по медиация от страни с висящи спорове в СРС, СГС и 

други съдилища от страната се установи, че по 59 бр. страните имат и 

други висящи спорове насочени към съда, от които: 

- 9 бр. са приключили със спогодба в ЦСМ; 

- 12 бр. не се е провела процедура, подари отказ на една от 

страните; 

- 15 бр. няма сключена спогодба; 

- 1 бр. има отказ от иск; 

- 18 бр. прекратена процедурата по медиация; 

- 2 бр. продължаващи срещи в процедура по медиация; 

- 2 бр. предстои уговаряне на срещи. 

Предвид дългогодишния опит в медиационни процедури, 

Центърът за спогодби и медиация към Софийски районен съд  и 

Софийски градски съд се утвърждава като водещ при искания за 

оценка, експертно мнение и сътрудничество за утвърждаването на 

медиацията, разширяване на приложното й поле и популяризирането 

й като способ за алтернативно решаване на спорове. 

С цел популяризирането на медиацията на 13.01.2022  г. 

медиатори от ЦСМ са участвали в публична Кръгла маса, 

организирана в рамките на проект „Децата на фокус в разнообразните 

семейства“, изпълняван от Сдружение „Институт по медиация и 

управление на спорове“, в партньорство със Сдружение 

„Професионална асоциация на медиаторите в България“ и Фондация 

„Ресурсен център Билитис“  с финансовата подкрепа на Фонд 

Активни Граждани България по ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г. с код ACF 

913, в Български културен център, където са представили доклад на 

тема „Най-добрият детски интерес в контекста на съвременните 

семейни структури и чуждестранните практики за социална 

интеграция на нетрадиционни семейства“. На 07.04.2022 медиатори от 

ЦСМ са участвали в работна среща, организирана в рамките на 

проект „Правно сътрудничество и семейна медиация за подобряване 

на положението на деца в случаите на международни отвличания 

(iCare)“, който се изпълнява от  организации от България, Италия, 

Гърция, Германия и Белгия под ръководството на Фондация „Право и 
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Интернет“. По покана за включване на медиатори в дейности по 

проект „Насърчаване развитието на възстановителни практики в 

наказателното производство“, финансиран с Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05SFOP001-3.003-0112-C01/ 19.02.2021г., по Оперативна програма 

„Добро управление“ 2014-2020 /ОПДУ/, на 16.05.2022 медиатори от 

ЦСМ са участвали в конференция на  тема: „Медиацията в 

общностите – между теорията и практиката“,  организирана от  

Националната асоциация на медиаторите. 

Съгласно правилника на ЦСМ ежегодно се провеждат Общи 

събрания, както и на Анализиращия и Управителния екип на ЦСМ. 

На проведеното на 01.02.2022 г. отчетно-изборно събрание на 

ЦСМ са избрани за председател и зам. председатели на центъра: 

Даниела Радева, съдия в СРС е избрана за председател на ЦСМ; а 

Александър Ангелов, - съдия в СГС, Симона Такова, Петя Неделева и 

Константина Христова - съдия в СРС – за заместник-председатели на 

УЕ (Управителен екип). Избрани за членове на АЕ (Анализиращ екип) 

са  Стефан Шекерджийски - съдия в СРС, Ива Нешева - съдия в СРС, 

Дима Александрова и Цветелина Фердинандова. Съдебният 

координатор (деловодител-медиация при СРС) е член по право на УЕ 

и АЕ, съгласно правилата на Център за спогодби и медиация към СРС 

и СГС. 

Продължава да се развива и дейността на центъра по 

популяризиране на медиацията сред студентите и учениците, като на 

20.01.2022 г. и 22.01.2022 г. са организирани посещения на 19 

студенти, І курс, от департамент „Право“ на НБУ с участието на съдия 

Владимир Вълков и доц. Петя Неделева (медиатор в ЦСМ).  

На 18.05.2022 е проведена информационна среща със студенти 

ІV курс от департамент „Право“ НБУ с участието на съдия Даниела 

Радева от СРС и доц. Петя Неделева - медиатор в ЦСМ, а на 

11.06.2022 г. ЦСМ съвместно НБУ са взели участие в междуучилищно 

състезание по симулация на медиационна процедура в сградата на 

НБУ. В състезанието са участвали медиатори от ЦСМ: Петя Неделева, 

Евгения Димова, Ева Грекова, Мариана Николова, Десислава Монева 

и Светослав Стефанов и 33 ученици от столични гимназии: 144 СУ 
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„Народни будители“;18 СУ „Уилям Гладстон“ ; Национално училище 

за изящни изкуства „Илия Петров“; ПГ по текстилни и кожени 

изделия ; ПГ по туризъм „Алеко Константинов“, гр. Банкя; Софийска 

професионална гимназия „Княгиня Евдокия“/10-ти клас/. Наградите 

на победителите са връчени  от доц. Петя Неделева – департамент 

„Право“ в НБУ и медиатор в ЦСМ. 

На 15.06.2022 г. е проведена дискусия на тема: „Домашното 

насилие: проблем с много проекции“ с водещ съдия Галя Вълкова и 

Дияна Видева от асоциация „Деметра“, в която също като модератор е 

участвала Петя Неделева – медиатор към ЦСМ. 

По покана от Коментарно студио в NewsONE TV на 14.07.22 г.  

Свилена Димитрова – медиатор към ЦСМ взе участие по темата за 

медиацията като алтернативно разрешаване на съдебни казуси по 

повод пресконференцията на 13.07.2022 г. ВВС и БТА за въвеждане 

на задължителната медиация.  

На 26-27.09.2022 членове на Центъра взеха активно участие в 

Кръгла маса по проект "Децата на фокус в разнообразните семейства", 

организирана от Сдружение „Институт по медиация и управление на 

спорове“ (ИМЕУС), Професионалната асоциация на медиаторите в 

България (ПАМБ) и Фондация „Ресурсен център Билитис“.  

За поредна година съдии от СРС и медиатори от ЦСМ взеха 

участие в дните на медиацията, които се проведоха в периода  14-

18.11.2022 г.  На 14.11.2022 в проведена онлайн среща със студенти от 

Пловдивски университет с ръководител доц. Петя Неделева са 

участвали медиаторите Карло Луканов и Борислав Георгиев. На 

16.11.2022 в онлайн среща със студенти от УНСС е участвал медиатор 

Десислава Монева.  На същата дата 16.11.2022 е проведена и среща с 

ученици от Професионална гимназия за текстилни и кожени изделия с 

участието на съдия Даниела Радева и медиатори Вера Пъдарева, 

Симона Такова, Десислава Монева и Мариана Николова. Ева Грекова 

- медиатор в ЦСМ, е един от ръководителите на учениците и медиатор 

в ЦСМ. На 17.11.2022 г. е организирана и проведена и среща на 

студенти от НБУ с ръководител доц. Петя Неделева и съдии от СГС 

Владимир Вълков и Евгени Георгиев. 
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На  22.11.2022 г.  ученици от Първа английска езикова 

гимназия, са посрещнати от представители на ЦСМ: съдия Даниела 

Радева и съдия Константина Христова, медиатори Мариана Николова 

и Лидия Манова. 

На 16.12.2022 г. част от членовете на ЦСМ - медиатори и съдии, 

дариха за деца, потребители на социални услуги в ЦОП- Надежда, 

чрез Фондация „Светлина за живот“, сума в размер на 371.02 лв., за 

допринасяне на новогодишното им тържество. 

На 18.11.2022 г. е проведена онлайн работна среща,  

инициирана от ЦСМ, с представители съдия Даниела Радева и 

координатора на ЦСМ при СРС и СГС Мариана Николова, със 

съдебни служители, изпълняващи длъжността съдебен координатор и 

обслужващи центровете по медиация в районни и окръжни съдилища 

в страната. Целта на срещата бе да се обсъдят проблемите във връзка 

с дейността на центровете по медиация, както и нагласите и 

очакванията по повод предстоящите промени в работата на 

центровете. На срещата присъстваха представители на ОС Враца, РС 

Пазарджик, РС Мездра, РС Бургас, ОС Бургас, РС Шумен, ОС 

Кърджали, ОС Благоевград, РС Тетевен, ОС Ловеч, РС Тетевен и РС 

Добрич. 

Активно продължава и процеса на обучаване на медиаторите 

към „Център за спогодби и медиация към СРС и СГС“ посредством 

участието им в различни форуми и срещи. В периода 29-30.09.2022 г. 

медиатори от ЦСМ са участвали онлайн в обучение по семейна 

медиация по проект "Децата на фокус в разнообразните семейства".  

Медиатори от ЦСМ и съдии от Софийски районен съд участваха 

активно и в работните групи във връзка с предстоящата промяна в 

законодателството и въвеждане на задължителна медиация. 

ЮРИДИЧЕСКИ СТАЖОВЕ 

През периода 07.01.2022 г. – 15.12.2022 г. за осъществяване на 

периодичен двуседмичен юридически стаж в Софийски районен съд, 

са разпределени 539  стажанта ( при 488 стажанта за 2021 г.) 
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За осъществяване на професионален юридически стаж в 

Софийски районен съд са разпределени 56  стажанта ( при 69 за 2021 

г.) както следва: в гражданските отделения на съда –  38 стажанта; в 

наказателно отделение – 18 стажанта. 

През периода 25.01.2022 г. – 21.11.2022 г. за провеждане на 14-

дневна задължителна учебна практика са разпределени 78 студента - 

специалност „Право“ от СУ, УНСС, ВСУ, ВТУ, ЮЗУ и НБУ. 

През месец септември стартира програма Фулбрайт, сезон 2022-

2023 г. Подадени бяха 99 кандидатури, завършили трети курс 

студенти - специалност „Право“, и млади юристи, придобили вече 

правоспособност. Интервютата се проведоха онлайн чрез писмени 

тестове. Ръководител на Програма Фулбрайт към Софийски районен 

съд е съдия Константин Кунчев. Комисията, която провеждаше 

интервютата, се състоеше от съдии от Софийски районен съд от 

гражданско и наказателно отделение: съдия Константин Кунчев, 

съдия Радослава Качерилска и съдия Николай Василев. 103 стажанта 

(от които 15 са кандидатствали чрез стажантската програма на УНСС 

към СРС) бяха разпределени да работят с 86 съдии от СРС - ГО и НО, 

СГС - ГО и НО, РС Сливница, ВКС, САС и АССГ, от които за първи 

път участват и 8 младши съдии, бивши стажанти по програмата през 

минали сезони. 

Закриването на сезон 2021-2022 се проведе на 20 октомври 2022 

г. с официална церемония в сградата на СРС, бул. ,,Цар Борис ІІІ” и бе 

водено от съдия Мария Дончева - зам. председател на СРС и съдия 

Николай Чакъров. Удостоверенията на завършилите програмата 

стажанти бяха връчени от съдия Мария Дончева и Анджела Родел – 

изпълнителен директор на комисия „Фулбрайт“, като бе даден старт 

на новия сезон 2022-2023. На церемонията присъстваха също съдия 

Джейн Триш Милазо от Федералния окръжен съд за Източен окръг на 

Луизиана, която изнесе лекция на тема: „Ролята и значението на 

съдийската деятелност в изграждането и функционирането на 

правната система“ и съдия Морийн Дъфи-Луис от Окръжния съд на 

Лос Анджелис. На финала г-жа Билянa Toпaлoвa – пpeдcтaвитeл нa 

„Лeĸc Apт“ и cтaжyвaлa пpeди гoдини пpи cъдия Eнгeлxapд, нaгpaди 

зa oтличнo пpeдcтaвянe в пpoгpaмaтa двама стажанти. За първи път бе 
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връчена и  нaгpaда на стажант от програмата, ĸoятo дaвa пpaвo нa 

eднoгoдишeн cтaж пpи cъдия oт Bъpxoвния ĸacaциoнeн cъд. 

След двегодишно прекъсване през месец октомври 2022 г. 

отново стартира стажантска програма на студенти от факултет 

„Право“ към УНСС. Подадени бяха 34 кандидатури от настоящи 

трети  и четвърти курс студенти.  

 

ДРУГИ 

През годината бяха проведени множество изслушвания за 

назначаване на съдебни служители на междувременно освободените 

щатни бройки до заемането им с конкурс за обезпечаване нормалното 

функциониране на администрацията на Софийски районен съд. Бяха 

проведени и конкурси за заемане на длъжности „съдебен статистик“, 

„съдебен деловодител“ в АС „Съдебно деловодство, Наказателно 

отделение“, „съдебен деловодител“ „Регистратура“ и „системен 

администратор“. По предложение на съдебния администратор са 

повишени в рангове съдебни служители от общата и 

специализираната администрация на съдебния орган. 

Успешно бяха проведени и приключени и девет процедури по 

Закона за обществените поръчки, както следва: 

 

№

  

Предмет на 

поръчката 

Прогнозна 

стойност               

(в лв. без 

ДДС) 

Ред за 

възлагане/ 

процедура 

Сключен 

договор 

(дата) 

Стойност на 

договора (в 

лв. без ДДС) 

Срок за 

изпълнени

е на 

договора 

1 

 

1 

Абонаментно 

обслужване на 

отоплителни 

вентилационни и 

климатични 

системи в сградите 

на Софийски 

районен съд по две 

обособени позиции 

74 000 лв. Пряко 

договаряне 
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 Обособена позиция 

№ 1: „Обслужване 

и профилактика на 

ОВК системи в 

сграда на СРС на 

бул. „Ген. М. Д. 

Скобелев“ № 23“ 

36 000 лв.   25.01.2022 до 33 036,80 

лв. 

12 месеца 

или до 

сключване 

на договор 

по 

проведена 

процедура 

„Публично 

състезание

“ или до 

достигане 

на 

максималн

о 

допустимат

а стойност 

на 

договора 

 Обособена позиция 

№ 2: „Обслужване 

и профилактика на 

ОВК системи в 

сграда на СРС на 

бул. „Цар Борис ІІІ“ 

№ 54“ 

38 000 лв.   25.01.2022 до 36 407,20 

лв. 

12 месеца 

или до 

сключване 

на договор 

по 

проведена 

процедура 

„Публично 

състезание

“ или до 

достигане 

на 

максималн

о 

допустимат

а стойност 

на 

договора 

2 

 

2 

Доставка на 

нерециклирана 

хартия за нуждите 

на Софийски 

районен съд  

158000 лв. Договаряне 

без 

предварите

лно 

обявление 

31.03.2022 до 158 000 лв. 12 месеца 

или до 

сключване 

на договор 

по 

проведена 

процедура 

„Открита 

процедура“

, или до 

достигане 

на 

максималн

о 

допустимат

а стойност 

на 

договора 
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3 

 

3 

Доставка на 

нерециклирана 

хартия за нуждите 

на Софийски 

районен съд 

237 600 лв. открита 

процедура 

Прекратен

а с 

решение 

№4/10.05.

2022 г. на 

основание 

чл.110, 

ал.1, т.5 от 

ЗОП 

  

4 

4 

„Абонаментно 

обслужване на 

отоплителни, 

вентилационни и 

климатични 

системи в сградите 

на Софийски 

районен съд“ по две 

обособени позиции 

167 636 лв. публично 

състезание 

  

  Обособена позиция 

№ 1: „Обслужване 

и профилактика на 

ОВК системи в 

сграда на СРС на 

бул. „Ген. М. Д. 

Скобелев“ № 23“ 

80 256 лв.   03.08.2022 до 74 048 лв. 24 месеца 

Обособена позиция 

№ 2: „Обслужване 

и профилактика на 

ОВК системи в 

сграда на СРС на 

бул. „Цар Борис ІІІ“ 

№ 54“ 

87 380 лв.   03.08.2022 до 80 168 лв. 24 месеца 

5

5 

Доставка на хартия, 

канцеларски 

материали и 

консумативи за 

офис техника за 

нуждите на СРС по 

три обособени 

позиции 

776 070 лв. Открита 

процедура 

 

 Обособена позиция 

№ 1: „Доставка на 

нерециклирана 

хартия“ 

237 600 лв.   05.09.2022 до 237 600 лв. 12 месеца 
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 Обособена позиция 

№ 2: „Доставка на 

канцеларски 

материали“ 

207 000 лв.   01.09.2022 до 207 000 лв. 12 месеца 

 Обособена позиция 

№ 3: „Доставка на 

оригинални тонери 

и други 

консумативи за 

офис техника“ 

331 470 лв.  01.09.2022 

г. 

До 331 470 

лева 

12 месеца 

6 

 

6. 

Извършване на 

профилактични 

медицински 

прегледи и 

изследвания на 

магистрати и 

съдебни служители 

в СРС 

129 000 лв. Публично 

състезание 

24.10.2022 

г. 

До 98 657 лв. До 30 

работни 

дни, 

считано от 

24.10.2022 

г. 

6 

 

 

7. 

Доставка на 

принтери, скенери 

и лаптопи за 

нуждите на 

Софийски районен 

съд по три 

обособени позиции 

65 300 лв. 
 

 Обособена позиция 

№ 1: „Доставка на 

принтери“ 

24 000 лв. Събиране 

на оферти с 

обява 

25.11.2022 13 840 лв. До 90 

календарни 

дни + 36 

месеца 

гаранционн

а 

поддръжка 

 Обособена позиция 

№ 2: „Доставка на 

скенери“ 

28 800 лв. Събиране 

на оферти с 

обява  

06.12.2022 18 540 лв. До 90 

календарни 

дни + 36 

месеца 

гаранционн

а 

поддръжка 

 Обособена позиция 

№ 3: „Доставка на 

лаптопи“ 

12 500 лв. Директно 

възлагане 

 12 500 лева  
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7 

 

8. 

Техническо 

обслужване на 

многофункционалн

и устройства за 

копиране,сканиране 

и принтиране 

KONICA 

MINOLTA в 

сградите на 

Софийски районен 

съд в гр. София, 

бул. „Ген.М.Д. 

Скобелев“ № 23 и 

бул. „Цар Борис III” 

№ 54 

139 800 лв. публично 

състезание 

23.01.2023 

г. 

До 120 360 

лв.  

12 

месеца, 

считано от 

29.04.2023 

г.  

 

 

9. 

Осигуряване на 

гаранционно 

обслужване на 

дисков масив DELL 

COMPELLANT 

SC4020 за нуждите 

на СРС 

36 000 лв. Събиране 

на оферти с 

обява 

25.11.2022 

г. 

35 690 лв. От 

01.12.2022 

г. до 

31.08.2024 

г. 

Забележка 1:  В справката не се съдържат данни за обществени поръчки, възложени при директно 

възлагане съобразно чл. 20, ал.4 ЗОП. 

 

Открити са и процедури за отдаване под наем на части от 

недвижим имот - публична държавна собственост, чрез търг с тайно 

наддаване, за площи в сградите на Софийски районен съд, съответно 

със заповеди №АС-52/04.02.2022г., №АС-62/09.02.2022г., №АС-

63/09.02.2022г. и №АС-142/31.03.2022 г. 

През отчетния период с разпореждане на съдебния 

администратор е организирано вътрешно обучение на съдебните 

секретари към АС „Съдебни секретари, Наказателно отделение“. 

Проведено е обучение за съдиите от наказателно отделение на 

Софийски районен съд във връзка с работата в ЕИСС, с участието 

като лектори на съдия Марина Манолова и съдия Радослава 

Качерилска. 
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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. 

И през 2022г. съдии от Софийски районен съд взеха активно 

участие в работни групи, сформирани към Висш съдебен съвет, чиято 

дейност е била съсредоточена върху електронното правосъдие, както 

и работни групи, чиято дейност е била насочена към формулиране на 

предложения за актуализиране коефициентите на натовареност на 

съдиите. 

 

АКЦЕНТ 

 

 

ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО  

В СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 

 

 

 
 

През 2022 г. продължи вече формираната устойчива тенденция 

броят на приключените през отчетния период дела да надвишава този 

на постъпилите, което несъмнено показва висока ефективност на 

правораздавателната дейност. И през предходните години е 

посочвано, че освен изключително положителното отражение върху 

правата на страните в производствата, това е и най-добрият начин за 

подобряване като цяло на имиджа на институцията и повишаване на 
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доверието в нея, а с оглед на обема на дейността й и като цяло на 

имиджа на съдебната система. 

Паралелно с тази положителна тенденция, през предходната 

година беше стартирана инициатива, насочена към повишаване на 

предвидимостта на правораздаването, съответно и на неговото 

качество. Липсата на такава предвидимост поражда основателни 

критики от обществото, защото се случва при един и същи 

фактически състав с оглед на различни разбирания за приложението 

на определена правна норма да се достига до противоположни 

съдебни решения. 

Именно с цел намаляване на противоречивата съдебна практика 

от страна на ръководството на Софийски районен съд беше направено 

предложение за иницииране на периодични срещи между съдиите от 

СРС и съдиите от горните инстанции, на които да бъдат коментирани 

принципни въпроси по приложението на правото и констатираната 

противоречива съдебна практика. Тази инициатива беше подкрепена 

от ръководството на Върховния касационен съд, като с тяхната 

подкрепа през месец ноември беше осъществена първата такава среща 

– между съдиите от наказателните отделения на Софийски районен 

съд и Софийски градски съд. По същия пример вече са предприети 

действия и за провеждане на срещи и по останалите материи, 

попадащи в компетентността на СРС. 

 

 

Председател на Софийски районен съд:___________________ 

                                                                        /съдия Александър Ангелов/ 


