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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и приетия годишен 

план за провеждане на планови и контролни  проверка от Инспектората 

към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и следствените 

отдели към окръжните прокуратури за 2012 г. и на основание  Заповед 

№ПП-01-62/05.09.2012 г. и № ПП-01-62/18.09.2012 г. на Главния 

инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, се извърши 

годишна планова проверка в Окръжен съд - Пазарджик,  с обхват на 

проверката – образуването, движението и приключването на 

първоинстанционни граждански дела, въззивни граждански дела и 

търговски дела, разгледани от Гражданско отделение и Търговско 

отделение на Окръжен съд - Пазарджик  за 2010 г., 2011 г. и първото 

полугодие на 2012 г . 

Проверката се извърши за времето от 10.09.2012 г.  до 14.09.2012 г. и 
от  24.09.2012  г. до  29.09.2012  г. от инспектор ДИМАНА ЙОСИФОВА  и 
експертите: АДРИАНА ТОДОРОВА И КАТЯ ХРИСТОВА.  

Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено 
проучване на делата и деловодните  книги,  анализ  на документацията и  
индивидуални разговори. 

         І.  ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 

АДМИНИСТРАТИВНАТА  ДЕЙНОСТ  НА СЪДА 

 

          Кадрова обезпеченост 
Съгласно  щатното разписание на Окръжен съд гр. Пазарджик за 

2011 г. и   към датата на проверката -29.09.2012 г.  в ОС Пазарджик 

щатната численост  на съдии е 21 щатни бройки, от които: 

     -за Административен ръководител – 1 бройка-Председател на ОС 

Пазарджик - Ивета Парпулова ; 

    -за Заместник на административен ръководител- 2 бройки: 

Зам. председател Невена Танкова и  ръководител на търговско 

отделение и  

Зам. председател Минка Трънджиева и ръководител на гражданско 

отделение, която е назначена с решение на  ВСС по протокол  № 

19/30.05.2011 г. и е встъпила в длъжност на 06.06.2011г.  

     -съдиите са 16 бройки, като последният избор  е на съдия Делчо 

Чопаринов  от 01.07.2012 г.  

      -младши съдиите са 2 бройки.  

В ОС- Пазарджик работят опитни съдии, с дългогодишен стаж . 

Ранг„съдия във ВКС и ВАС” притежават : Председателя Парпулова, 

Зам. Председателите  Танкова и Трънджиева и съдиите Веселинов, 

Костадинова, Ненчев, Пенчева, Серафимова, Палова, Маратилов и  

Димитрова.  
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Ранг „съдия в АС” притежават: съдиите Стоянов, Бозаджиев, 

Пунтева, Илиев, М.Димитрова и Ал.Александров.  

През 2011г.  щатното разписание  в    съдебна администрация за 

съдебни служители на Окръжния съд включва 38 щатни бройки, 

структурирани съобразно ПАРОАВАС и включващ: съдебен 

администратор; административен секретар; главен счетоводител; съдебни 

помощници и служители от обща администрация и специализирана 

администрация. 

С решение на ВСС по протокол № 43 от 22.12.2011 г. е дадено 
съгласие за трансформиране на щатната бройка управител сгради в  
длъжността съдебен помощник.  

Съдебната  администрация е разпределена по канцеларии както 
следва: -регистратура, наказателно, гражданско и фирмено деловодства, 
архив, статистика и информация, информационни технологии. 

Регистратурата на ОС Пазарджик се обслужва от 1 съдебен 
деловодител. 

В регистратурата на ОС - Пазарджик се води цялата входяща и 
изходяща кореспонденция на съда. Всеки документ се завежда веднага на 

електронен носител и получава съответен номер от персоналния компютър 
на съдебния служител. 

В регистратурата се водят всички дневници, изискващи се по 
ПАРОАВАС на електронен носител, с изключение на изходящия дневник.  

Книжата, по които се образуват дела, постъпват в служба 
„Регистратура", при спазване на разпоредбите, относно приемането и 
регистрирането им, регламентирани в чл. 36 – чл.46 от ПАРОАВАС. 

В края на всеки работен ден служба „Регистратура" предава на 
председателя на съда книжата, постъпили в същия ден, отнасящи се до 
образуване на дела; молби, съдържащи искания за допускане на 
обезпечения по реда на ГПК и ЗОПДИППД, които се докладват незабавно, 
с цел спазване на кратките процесуални срокове, предвидени за 

произнасяне. От своя страна, административният ръководител със 
съответна резолюция разпределя докладваните му книжа според вида 
/предмета/ на делото, за образуване по отделения. 

Вътрешните правила предвиждат постъпилите въззивни дела да се 
докладват непосредствено на заместник председателите, ръководещи 
наказателно и гражданско въззивни отделения. 

Книжата, по които се образуват фирмени дела, за регистрация на 
юридически лица извън Закона за търговския регистър и тези, касаещи 
промени по вече образувани фирмени дела, се предават от служба 
„Фирмена регистратура" непосредствено на заместник-председателя, 
ръководещ Търговско отделение. 

Книжата, касаещи различните съдебни производства и разпределени 

по описаните по-горе начини, се предават на съответния заместник-
председател най-късно на следващия ден от постъпването и приемането им 
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в съда. Заместник-председателите образуват дела, ако са налице 

процесуалните предпоставки за това, определят вида им, съобразно чл. 89 
от ПАРОАВАС и съдията-докладчик, в съответствие с принципа на 
случайния подбор. Във всички случаи административният ръководител на 
съда разполага с правомощия за образуване на дела от всякакъв вид и при 
спазване на принципа за случайното им разпределение и определяне на 
съдебен състав. 

Прякото електронно разпределение на делата в рамките на 

отделенията, принципно, е възложено на съответния заместник-

председател, като той поставя съответния код или индекс за вида 

образувани дела и те се разпределят от съответните деловодители по 

обособените  самостоятелни модули в електронната система. Програмният 

продукт, необходим за извършване на разпределението, е инсталиран на 

персоналните компютри на съответния деловодител, всеки от които 

притежава индивидуална парола за достъп до системата, в съответствие с 

притежаваните административни права по разпределението. Към всяко 

дело се прилага протокол  от разпределението. Съгласно Заповед № 

248/27.04.2012 г. на административния ръководител-председател на ОС 

Пазарджик се уточнява, че  при настъпили промени в съдебните състави 

/излизане в отпуск по болест, отвод и др./ се издава нарочна заповед за 

избор на съдия, чрез системата  на случайния подбор. 

В регистратурата се води и регистъра за достъп до обществена 
информация по ЗДОИ. 

Кореспонденцията с ВСС се завежда във входящ дневник от 
административния  секретар. 

   В Деловодствата на ОС-Пазарджик работят 12 съдебни 
деловодители в обособените 3 броя деловодства, съответно за наказателни, 
граждански /търговски/ и фирмени дела. Поради липса на помещения 
насрочените дела на съда се намират в регистратурата на съда стая № 52. 

Деловодствата в ОС -Пазарджик осигуряват производството по 
наказателните, граждански дела и фирмените дела, в съответствие с 
ПАРОАВАС, като тези деловодства образуват, подреждат, съхраняват и 
извършват всички действия по разпореждане на съдията- докладчик. 

Съгласно ПАРОАВАС - чл.55- чл.62, деловодствата в ОС-Пазарджик 
водят всички деловодни книги на електронен и хартиен носител, по 
утвърдените от ВСС образци. Книгите се приключват  в края на годината. 
В деловодствата се водят и други спомагателни книги улесняващи 

работата им. 
Деловодствата  окомплектоват разпределените дела;  извършват 

вписвания в деловодните книги;  изготвят списъци за призоваване, 
изпращат призовките, с изключение на отложените дела, което действие 
извършват съдебните секретари. Подреждат и докладват на съдията 
докладчик постъпилите документи към висящите дела; следят за изтичане 
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на сроковете, предоставят делата на съдията докладчик и изпълняват 

дадените указания; организират и подреждат делата в деловодството; 
предоставят справки по делата; изпращат делата на съответната инстанция; 
поддържат календар за насрочените дела; работят с деловодната програма  
„Съдебно деловодство" -САС и отразяват в електронната папка съответния 
статус на делото и неговото местоположение; от изходящите документи се 
оставят преписи; издават преписи на страните, отбелязвайки дата на 
влизане в сила и събиране на държавните такси. 
                     Образуването и движението на всички дела се отразява  само 

по електронен път и се прави разпечатка и на хартиен носител. Всички 

служители са обучени да въвеждат поетапно съответните данни по всяко 

гражданско и търговско дело от регистратора, деловодителя, съдебния 

секретар до съдията.  

                      Проверени бяха всички граждански и търговски деловодни 

книги и регистри, водени за календарната  2010 г., 2011 г. и 2012 г., 

изискуеми  се съгласно ПАРОАВАС, в сила от 21.08.2009 г. 

                     Съгласно ПАРОАВАС - чл.55-чл.62, деловодствата в ОС 

Пазарджик водят всички деловодни книги  на електронен и на хартиен 

носител, по утвърдени от ВСС образци. От ежедневното подреждане на 

страниците се оформят книгите - първоначално  в класьори и в края на 

годината се подвързват в книги /томове/.    

                      В Регистратурата на ОС - Пазарджик се води цялата 
входяща и изходяща кореспонденция на съда. Всеки документ се завежда 
веднага на електронен носител и получава съответен номер от 
персоналния компютър на съдебния служител. 

В регистратурата се водят всички дневници изискващи се по 

ПАРОАВАС на електронен носител, с изключения на изходящия дневник.  

Постъпилите книжа, молби и документи , се предават до края на 
работния ден на председателя, на зам. председателите или в съответното 
деловодство и се приключват се в края на всеки работен ден. 

В регистратурата се води и регистъра за достъп до обществена 
информация по ЗДОИ. 

Кореспонденцията с ВСС /писма получени по електронен път и 
получени по пощата/ се завежда във входящ дневник от административния 
секретар. 
                      Изходящият дневник се води само на хартиен носител и в него 

се описват изпратените писма, искания, документи до различни инстанции 

и начина на изпращане.                               

                      Азбучните указатели са два: за гражданските дела и  за 

търговските дела - на електронен носител с разпечатка, която ежемесечно е  

подновявана. Подвързани са две отделни книги. 

                      Описните книги са три: за гражданските първоинстанционни 

дела, за търговските  първоинстанционни дела и за въззивните граждански 
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дела. Всички описни книги  се водят на електронен носител, с разпечатка 

на хартиен носител. Описната гражданска книга за въззивните граждански 

дела включва и частните граждански дела. Описната гражданска книга за 

първоинстанционните дела се води за всички граждански дела, подсъдни 

на ОС. Описната търговска книга се води за всички търговски дела. Някои 

от графите са попълнени от електронната деловодна система, а други  

ръчно - от съответния служител, като: датите на обявяване делото за 

решаване и постановяване на съдебния акт, продължителност на 

разглеждане на делото, номера и датата на подреждане на  съдебното 

решение в тома и страницата,  съгласно  ПАРОАВАС  и др. 

                      Водени на електронен носител, с разпечатка на хартиен 

носител, са три отделни книги за откритите заседания: на  гражданските 

дела І-ва инстанция, на въззивните граждански дела и  на търговските дела. 

В срочните книги електронно са попълнени графите, с изключение на  

резултата по делото, който е вписан на ръка, като: „отхвърля” или 

„уважава” и е отразена  датата на предаване делото в деловодството.  

                      Две са книгите за закритите и разпоредителни заседания - 

едната в ГО за гражданските първоинстанционни, въззивни и частни 

граждански дела и втората в ТО  - за  всички търговски дела, 

обезпеченията по чл. 390, ал. 1 ГПК и жалбите по реда на чл. 25 ЗТР.  

                   В книгите подробно са отразени действията на съда по 

постъпилите молби на страните, а резултатите от разпорежданията, 

определенията и решенията  са  отразени  по електронен път, с нанесена 

датата на обявяване на определението или разпореждането.                       

            В ОС-  Пазарджик  се води регистър по чл. 235, ал. 5 ГПК.  

            Книгата по чл. 634в от ТЗ се води на електронен носител и в 

нея са въведени всички дела по несъстоятелността от 2000 год. насам и са 

описани всички процесуални действия на съда по несъстоятелността по 

конкретното дело. За всяко дело за несъстоятелност се прави разпечатка от 

всички процесуални действия и се подрежда в хронологичен ред в отделна  

папка.   

                  Регистърът за юридическите лица се води по томове от 1991 

година насам,  съгласно изискванията на Наредба № 14/91 год., с изрядно 

попълнени графи. 

        На основание чл. 107 от ПАРОАВАС се извършва проверка 
/инвентаризация/ за наличността на наказателните, гражданските и 
фирмени дела в ОС, като се изготвят протоколи. 

        Гражданските, фирмените и търговски дела се докладват за 
образуване на зам. административните ръководители . 

        При образуване на делото се използват папки по образец,  
утвърден от ВСС и при спазване цветовото кодиране- червени за 
наказателните дела, зелени за гражданските дела, оранжеви на търговските 
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дела , жълти за фирмените дела и сини за делата по несъстоятелност. В 

делото, при образуването му, се поставя контролен лист.  
В изпълнение заповед на административния ръководител, 

деловодителите  извършват обезличаване на съдебните актове, подлежащи 
на публикуване в интернет страницата на съда. 

Съдебните поръчки се изпълняват от обучени съдебни служители. 
Съдебните деловодители използват и модул от деловодната 

програма за отчитане на внесените държавни такси по делата. 

Съдебните деловодители архивират свършените дела, при спазване 
указаните срокове в ПАРОАВАС. 

Съдебните зали на ОС-Пазарджик разполагат със звукозаписна 
техника, която съд. секретари използват при провеждане на съдебните 
заседания. 

 Функции и организация на работата в ОС - Пазарджик 

ОС- Пазарджик работи с компютърната деловодна система САС 

„Съдебно деловодство", като делата се разпределят по групи и кодове, 
съгласно списъци, неразделна част от разпределението. 

Със Заповеди  административният ръководител на ОС-Пазарджик е 
определил съставите за разглеждането на делата в съда, както и съответния 
процент за всеки съдия. 

В началото на годината се извършва нулиране на програмата за 
разпределение на делата в ОС- Пазарджик, както и нулиране на 
програмата за избор на съдебни заседатели. 

Съгласно утвърдените Вътрешни правила в служба „Деловодство" на 
отделенията в съда, деловодните книги се водят на електронен и хартиен 
носител, съгласно Глава осма от ПАРОАВАС. Съгласно правилата 
деловодните книги се приключват с изтичане на всяка календарна година. 

Деловодните книги по чл. 50, ал. 1 от ПАРОАВАС в Гражданско 
отделение за първоинстанционни дела и за  въззивни дела и Търговско 
отделение, за първоинстанционни граждански и първоинстанционни 
търговски дела се водят на електронен носител, чрез компютърната 
деловодна система САС „Съдебно деловодство" и се разпечатват и на 
хартиен носител, като периодичността на разпечатването е посочена 
конкретно за всеки вид деловодна книга, водена в съответното отделение. 
Контролът по воденето на деловодните книги в отделенията е възложен на 
заместник председателите на съда и се упражнява ежемесечно. 
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           Случаен принцип на разпределение на делата 

 В изпълнение на чл. 9 от Закона за съдебната власт и решение на 
Висшия съдебен съвет, взето с протокол  №27/07.06.2006г,  още от 
28.06.2006 г. ОС Пазарджик използва програмен продукт за случайно 
разпределение на делата „Law Choice".  

 Председателят на Окръжен съд-Пазарджик е издал Заповед                   
№ 353/09.09.2008 г. за разпределение на първоинстанционните 
граждански дела; Заповед №354/09.09.2008 г. за разпределение на 
второинстанционните граждански дела; Заповед №355/09.09.2008 г. за 
разпределение на  наказателните дела; Заповед № 368/18.09.2008 г. за 
разпределение на фирмените дела.  

 Председателят на Окръжен съд Пазарджик е издал Заповед №  
476/19.09.2008  г. , в която се  разписват правила  по приемане и образуване 

на делата от всички видове и се  отнасят  до използването на софтуерните 
продукти - деловодна програма „Съдебно деловодство" и „Law Choice"; и 
до лицата, на които са предоставени административни права да извършват 
разпределение на постъпващите и образувани в съда дела; отпечатване и 
прилагане на индивидуални протоколи, удостоверяващи избора на 
конкретен докладчик; ежеседмично архивиране на информацията, свързана 
с извършените разпределения.  

На основание чл.46  ПАРОАВАС и разписаните от 
административния ръководител Правила за определяне на съдия-
докладчик, съдебните деловодители осъществяват пълно прилагане на 
принципа на случайния подбор при разпределението на делата, прилагайки 
протокола за избор в кориците на делото. Всички видове дела се 

разпределят на принципа на случайния подбор, съгласно изискванията на 
чл.9 ал.1 и 2 ЗСВ. 

Към датата на проверката на основание чл. 5 от Инструкция за 

организацията и реда за използване на програмни продукти за 

разпределението на делата в съдилищата на случаен принцип, приета от 

Висшия съдебен съвет, се представи и  издадената Заповед № 

248/27.04.2012 г. от административния ръководител-председател на ОС 

Пазарджик с която се определят съдебни служители, за извършване на 

техническата дейност по определяне на съдия докладчик.  

Гражданските дела в ОС- Пазарджик  са разпределени в две 

отделения-гражданско въззивно, ръководено от зам.председателя 

М.Трънджиева и гражданско търговско- разглеждащо първоинстанционни 

граждански  и търговски дела, ръководено от зам.председателя Н.Танкова.   

Със Заповед на Председателя разпределението е 90% за 

зам.председателите,100% за  всички съдии. На младшите съдии, с оглед 

участието им и по  въззивни граждански дела,  е определен 60%  участие и 

по двата вида дела. 
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В ръководеното от зам.председателя Н.Танкова търговско 

отделение, наред със зам.председателя Танкова, работят и съдиите: 

Елеонора  Серафимова; Илиана Димитрова; Славейка Костадинова. 

В ръководеното от зам.председателя М.Трънджиева  гражданско  

въззивно отделение  в  трите въззивни граждански състава  работят 

следните съдии: 

1-ви въззивен състав-председател М.Трънджиева, съдия 

В.Маратилов и мл.съдия Р.Кюртова, която преминава на работа в Районен 

съд Асеновград и на нейно място от външен конкурс е назначен съдия 

Чопаринов. 

2-ри въззивен състав-председател К.Ненчев, съдия Б.Илиев и съдия 

М.Димитрова. 

3-ти въззивен състав-председател К.Пенчева, съдия Палова и 

мл.съдия Андонова, която към датата на проверката е преместена на 

работа в районен  съд Пазарджик . След командироването на мл.съдия 

Андонова в РС - Пазарджик в този въззивен граждански състав  третият 

член се определя от всички съдии от гражданските отделения по 

предварително определен график. 

Съдебните заседания в ОС-Пазарджик се провеждат по 

предварително изготвен от Председателя график. Всички съдии от ОС 

Пазарджик през почивните дни и през съдебната ваканция дават дежурства  

в съда, по график .  

 

                        Дейност на ОС Пазарджик по уеднаквяване на съдебната 

практика.       
              В изпълнение на програмата на ИВСС за 2012 г. за уеднаквяване 

на съдебната практика с цел постигане на предвидимост и предсказуемост 

на правораздаването, в ОС-Пазарджик, се извърши проверка и на 

дейността по уеднаквяване на съдебната практика  

          Анализът на предоставените  за нуждите на проверката  становища 

на съдиите, разглеждащи граждански дела в Пазарджишки съдебен окръг,  

по проекти за тълкувателни решения за 2010 г., 2011г. и първото полугодие 

на 2012 г, сочи , че   до ОСГТК на ВКС са изготвени  23 становища по 

проекти за тълкувателни решения. 

             За 2010г. са изготвени 7 становища: 

            - становище на гражданската колегия на ОС- Пазарджик, обобщено 

от съдия Красимир Ненчев по тълк.д. №1 от 13.04.2010г. на ОСГТК на 

ВКС относно въпроса: При уважен иск по чл.45 от ЗЗД допустим ли е пряк 

иск по чл. 407, ал.1 от ТЗ /отм./ от увредения срещу застрахователя;  

            - становище на гражданската колегия на ОС- Пазарджик, обобщено 

от съдия Невена Танкова- зам. председател и ръководител на ТО по 

тълк.д.№2 от 25.05.2010г. на ОСТК на ВКС, по въпроса: Необходимо ли е 

вписването на Бъгарската православна църква в Регистъра на 
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вероизповеданията, воден от Софийски градски съд, съгласно чл.18 от 

Закона за вероизповеданията; 

              - становище на гражданската колегия на ОС-Пазарджик, обобщено 

от съдия Илиана Димитрова, относно приемане на т.д. № 2 от 17.05.2010г. 

на ОСТК на ВКС, по въпроса какво следва да се разбира под 

„противоречиво разрешавани въпроси“ по смисъла на чл. 290 от ГПК и 

необходимо ли е по тях да е формирана СПН или е достатъчно да е 

формулирано в определение; 

             -становище на гражданската колегия на ОС- Пазарджик, обобщено 

от съдия Славейка Костадинова по т.д. на ОСГК на ВКС по процесуалния 

въпрос допустимо ли е касационно обжалване на въззивни определения, с 

които се дава разрешение по същество на молби за допускане на 

обезпечителни мерки; 

             -становище на гражданската колегия на ОС- Пазарджик, обобщено 

от съдия Мина Трънджиева по тълк.д.  № 1 от 04.10.2010г. на ОСГК на 

ВКС по въпросите за надлежен ответник по искове по чл. 344 от КТ във вр. 

чл.61, ал.2, изр.1 от КТ, както и по въпроса- неоснователни или 

недопустими са исковете по чл. 344 от КТ, предявени от работник или 

служител при условията на чл. 61, ал.2, изр.1 от КТ; 

             - становище на гражданската колегия на ОС- Пазарджик, обобщено 

от съдия Красимир Ненчев по тълк.д. № 3 от 06.10.2010г. на ОСГК на 

ВКС по правния въпрос: с изтичане на сроковете по §8, ал.1 от ПЗР на ЗУТ 

автоматично ли се прекратява отчуждителното действие на влезлите в 

сила, но неприложени дворищно регулационни планове за изравнянане на 

части в образувани съсобствени парцели; 

               - становище на гражданската колегия на ОС-Пазарджик, 

обобщено от съдия Катя Пенчева по т.д.  № 2 от 04.10.2010г. на ОСГК на 

ВКС по правния въпрос: разпоредбата на чл. 123а от КТ урежда ли 

изчерпателно случаите на запазване на трудовото правоотношение с 

предишния работодател; 

                За 2011г. са изготвени 5 становища: 

           - становище на съдиите, разглеждащи граждански дела в 

пазарджишки съдебен окръг, обобщено от съдия Мина Трънджиева- съдия 

в ОС- Пазарджик по тълк.д.  № 1 от 31.01.2011г. на ОСГК на ВКС по 

правния въпрос - в исковото производство по чл. 67 от ЗС при отстъпено 

право на строеж върху отделни обекти в жилищна сграда, принадлежащо 

на различни ФЛ или ЮЛ, от упражняването на това право за цялата сграда  

може ли да се приеме, че е погасено по давност в полза на собственика на 

земята, ако  цялата сграда не е изградена до етап „груб строеж“; 

               - становище на съдиите, разглеждащи граждански дела в 

пазарджишки съдебен окръг, обобщено от съдия Палова- съдия в ОС 

пазарджик по тълк.д.  № 1 от 17.02.2011г. на ОСГК на ВКС по въпроса- 

нищожно ли е съдебното решение, обявено по реда на чл. 189, ал.3, изр. 2 
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от ГПК /отм./ и чл. 236, ал.3, изр.2 от ГПК, при което съдията неподписал 

решението е избран за съдия в друг съд или е бил в състояние на обективна 

невъзможност да стори това; 

            -становище на съдиите, разглеждащи граждански дела в 

пазарджишки съдебен окръг, обобщено от съдия Борислав Илиев- съдия в 

ОС Пазарджик по тълк.д. № 3 от 07.04.2011г. на ОСГК на ВКС по 

материалноправния въпрос - подлежи ли на съдебен контрол по иск с 

правно основание чл. 344, ал.1, т.1 от КТ, преценката на  работодателя по 

чл. 329, ал.1 от КТ за по- високата квалификация на работника; 

               -становище на съдиите, разглеждащи граждански дела в 

пазарджишки съдебен окръг, обобщено от съдия Мина Транджиева- съдия 

в ОС Пазарджик по тълк.д. № 2 от 17.03.2011г. на ОСГК на ВКС по 

правния въпрос- в кои случаи правната квалификация е свързана с 

допустимостта или неправилността на обжалваното решение при различни 

видове искове по общия исков ред или по реда на особените производства; 

            За 2012г. са изготвени 11 становища: 

           -становище на съдиите, разглеждащи граждански дела в 

пазарджишки съдебен окръг, обобщено от съдия Албена Палова- съдия в 

ОС- Пазарджик по т.д. № 1 от 16.03.2012г. на ОСГК на ВКС по правния 

въпрос- приложима ли е презумпцията на чл.69 от ЗС в отношенията 

между съсобствениците, когато собствеността им произтича от факт 

различен от наследяването;  

            -становище на съдиите, разглеждащи граждански дела в 

пазарджишки съдебен окръг, обобщено от съдия Красимир Ненчев- съдия 

в ОС- Пазарджик по т.д. № 1 от 20.03.2012г. на ОСГК на ВКС по правния 

въпрос- при направено от жалбоподетля искане за спиране на 

изпълнението на въззивното решение, относно вещни права по реда на чл. 

282, ал.2, т.2 от ГПК, какъв е обжалваемият интерес и как се определя 

размера на обезщетението; 

              -становище на съдиите, разглеждащи граждански дела в 

пазарджишки съдебен окръг, обобщено от съдия Албена Палова- съдия в 

ОС- Пазарджик по т.д. №9 от 24.04.2012г. на ОСГК на ВКС по правния 

въпрос- допустимо ли е по иск за собственост на недвижим имот 

ответникът, който противопоставя върху имота права по §4а, §4б от ПЗР на 

ЗСПЗЗ да се брани с възражение за материална незаконосъобразност на 

решението на ОСЗ /ПК, ОСЗГ/; 

              -становище на съдиите, разглеждащи граждански дела в 

пазарджишки съдебен окръг, обобщено от съдия Красимир Ненчев- съдия 

в ОС- Пазарджик по т.д. № 3 от 04.04.2012г. на ОСГК на ВКС по правния 

въпрос- подлежи ли на отмяна по реда на чл. 537, ал.2 от ГПК 

конститутивните нотариални актове, удостоверяващи сделки, с които се 

прехвърля, изменя или прекратява вещно право върху недвижим имот или 
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този ред е приложим само за констативните нотариални актове, с които 

само се удостоверява право на собственост; 

              -становище на съдиите, разглеждащи граждански дела в 

пазарджишки съдебен окръг, обобщено от съдия Илиана Димитрова- съдия 

в ОС- Пазарджик по т.д. № 5 от 21.05.2012г. на ОСГК на ВКС по правния 

въпрос- допустим ли е иск за установяване на неистинност на документ по 

чл. 124, ал.4, изр. 1 от ГПК, който документ е бил представен в 

производството по висящ исков процес, но ищецът е пропуснал срока за 

оспорването му по чл. 193, ал.1 от ГПК; 

             -становище на съдиите, разглеждащи граждански дела в 

пазарджишки съдебен окръг, обобщено от съдия Славейка Костадинова- 

съдия в ОС- Пазарджик по т.д. № 3 от 03.04.2012г. на ОСГК на ВКС по 

правния въпрос- при предявен иск по чл. 82 от ЗЗД  за обезщетяване на 

вреди под формата на пропуснати ползи, произтичащи от забавено 

изпълнение, необходимо ли е да съществува сигурност за увеличаване на 

имуществото на ищеца или същото се предполага; 

                 -становище на съдиите, разглеждащи граждански дела в 

пазарджишки съдебен окръг, обобщено от съдия Елеонора Серафимова- 

съдия в ОС- Пазарджик по т.д. № 4 от 09.05.2012г. на ОСГКТК на ВКС по 

правния въпрос-  какъв е видът на отговорността на обществения 

снабдител – енергоснабдяване, топлофикация- когато неправомерно е 

прекъснал електроснабдяването или топлоподаването на потребителя- 

договорна или деликтна; 

                  -становище на съдиите, разглеждащи граждански дела в 

пазарджишки съдебен окръг, обобщено от съдия Илиана Димитрова- съдия 

в ОС- Пазарджик по т.д. № 4 от 04.04.2012г. на ОСГКТК на ВКС по 

правния въпрос- за приложното поле на чл. 120 от ЗЗД и чл. 79 от ЗС; 

              -становище на съдиите, разглеждащи граждански дела в 

пазарджишки съдебен окръг, обобщено от съдия Венцислав Маратилов- 

съдия в ОС- Пазарджик по т.д. № 12 от 01.08.2012г. на ОСГК на ВКС по 

правния въпрос- от кога започва да тече срока за обжалване на решение, 

обявено по чл. 315, ал. 2 от ГПК и връчено съгласно чл. 7, ал.2 от ГПК; 

             -становище на съдиите, разглеждащи граждански дела в 

пазарджишки съдебен окръг, обобщено от съдия Катя Пенчева - съдия в 

ОС- Пазарджик по т.д. № 6 от 31.07.2012г. на ОСГКТК на ВКС по правния 

въпрос- присъждат ли се съдебни разноски за адвокатско възнаграждение, 

които страна е уговорила, но не е представила доказателство за това,             

както и  

            -становище на съдиите, разглеждащи граждански дела в 

пазарджишки съдебен окръг, обобщено от съдия Мина Транджиева- 

зам.административен ръководител на ГО при ОС- Пазарджик по т.д. № 6 

от 31.07.2012г. на ОСГК на ВКС по правния въпрос- какъв е размера на 

държавната такса при договора за лизинг, наем и заем, който в последствие 
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е развален, като държавна такса върху неотценяем иск или като държавна 

такса  по оценяем иск върху цената на веща, съгласно чл. 69, ал.1, т.5 от 

ГПК. 

                Всички обобщени становища включват и становища, дадени от 

съответните районни съдии, които впоследствие са  обсъждани и на 

Общо събрание на съдиите от ОС- Пазарджик, видно от представените 

протоколи от провежданите Общи събрания на съдиите. По този начин 

административният ръководител и неговите заместници, активно 

упражняват предоставените им от ЗСВ  правомощия  за проверка и 

контрол на  дейността  на магистратите от по-ниските по степен 

съдилища.  
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        ІІ. ПРОВЕРКА ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО 

НА ДЕЛАТА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ през 2010 г., 2011 г. и 

първо полугодие на 2012 г.  

 
    Правилата от 18.12.2009 г., за разпределение на постъпващите 

дела,  утвърдени  от председателя на Окръжен съд Пазарджик, разписват 
реда по приемане и образуване на делата от всички видове и се отнасят до 
използването на софтуерните продукти - деловодна програма „Съдебно 
деловодство" и „Law Choice", както и до лицата, на които са предоставени 
административни права да извършват разпределение на постъпващите и 
образувани в съда дела, отпечатване и прилагане на индивидуални 
протоколи, удостоверяващи избора на конкретен докладчик, както и 
ежеседмично архивиране на информацията, свързана с извършените 

разпределения. 
Книжата, по които се образуват дела, постъпват в служба 

„Регистратура", при спазване на разпоредбите относно приемането и 
регистрирането им, регламентирани в чл. 36 – чл.46 от ПАРОАВАС. 

Вътрешните правила предвиждат постъпилите въззивни дела да се 
докладват непосредствено на заместник председателите, ръководещи 
наказателно и гражданско въззивни отделения. 

Книжата, по които се образуват фирмени дела, за регистрация на 
юридически лица извън Закона за търговския регистър и тези, касаещи 
промени по вече образувани фирмени дела, се предават от служба 
„Фирмена регистратура" непосредствено на заместник-председателя, 
ръководещ Търговско отделение. 

       - През 2010 г. в ОС-Пазарджик общият брой на гражданските 

дела е 1397 броя, от които останали несвършени от предходен период 

са 178 броя дела и новопостъпили - 1219 броя дела.  

В ОС- Пазарджик се разглеждат граждански дела първа инстанция, 

въззивни граждански дела, частни граждански дела втора 

инстанция,частни граждански дела първа инстанция, частни търговски 

дела, търговски дела, фирмени дела и молби за определяне на срок при 

бавност, административни дела. 

     През отчетната 2010 г. в ОС-Пазарджик 1219 броя са 

новообразуваните  граждански дела, в това число и 38 върнати от 

горната инстанция за продължаване на съдопроизводството.  

   През 2010 год. новообразуваните граждански дела  първа 

инстанция са 166, в това число 4 върнати от горната инстанция и останали 

48 броя  несвършени дела от преходната година или  в ОС- Пазарджик са 

разгледани общо 214  граждански дела първа инстанция. 

    През 2010 г.,  новообразуваните  търговски  дела са 183,  вкл. и 2 

върнати от горната инстанция и останалите 56 несвършени през 
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предходната година или  в ОС-Пазарджик са разгледани общо 239 

търговски дела. 

   През 2010 год.  новообразуваните  фирмени дела са  44 дела, от 

които три фондации и са вписани нови обстоятелства по 169 броя  дела.  

             По жалби против откази на Агенция по вписванията по чл.25 ал.2 

от ЗТР са разгледани 203 броя дела. 

             Издадени са  6798 удостоверения за пререгистрация. След 

законодателните промени, с влизане в сила на Закона за търговския 

регистър от 1.01.2008 год. в ОС Пазарджик постъпват единствено дела за 

регистрация на сдружения с нестопанска цел, фондации, политически 

партии, формации по Закона за вероизповеданията и жилищностроителни 

кооперации. 

    През 2010 год. в съда   продължава да има новобразувани 2 

административни дела, в това число 1 е върнато от горна инстанция за 

продължаване на съдопроизводствените действия, 2 са останали 

несвършени от предходната година и общо за разглеждане в съда е имало 

общо 4 административни дела. 

   Постъпленията на административни дела в съда се обяснява с 

върнати преписки на общините и много бавното им предвижване за 

окомплектоване, забавяне и изпращане в съда.  Съгласно разпоредбата на  

§ 4 от АПК тези преписки се довършват от окръжния съд. През 2011 г. 

висящи административни дела в ОС Пазарджик няма. 

   През 2010 г.  новообразуваните въззивни граждански  дела  са 

529 броя, в това число 21 върнати от горната инстанция и с останалите 

несвършени към 01.01.2010 г. 68 броя или   всичко за разглеждане в ОС 

Пазарджик  през отчетния период е имало общо 597 въззивни 

граждански  дела. 

  За първи път в ОС Пазарджик през 2010 г. се  отчита отделно от 

гражданските дала първа инстанция и частните граждански дела първа 

инстанция - това са делата относно допускане на обезпечение на бъдещ 

иск по чл.390 и сл. От ГПК.  

   През 2010 г. новообразуваните частни граждански дела са 17 

дела, всички приключили в законоустановения срок.  

   През 2010 г. новообразуваните  частни граждански дела втора 

инстанция са 274 броя, като с останалите несвършени от предходната 

година 4 броя  в съда е имало за разглеждане общо 278 броя дела, в това 

число и едно върнато от горна инстанция. 

   През 2010 г. са образувани и разгледани 4 молби за определяне 

срок при бавност. Три от тези молби са касаели действията на съдия от РС 

Велинград и 1 – действията на съдия от РС- Панагюрище. Две от молбите 

са приети за основателни и две са оставени без уважение. 

      През 2010 г. в ОС Пазарджик са свършени  1208 дела, от 

които 1043 дела в срок до 3 месеца, което представлява 86%.  
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       От общо свършените 1208 граждански дела, със съдебен акт 

по същество са  свършени 968 дела. 

       През 2010 година са прекратени  240 граждански дела. 

                Причини за прекратяване на делата са оттегляне  или отказ от 

иск, съответно оттегляне на въззивна жалба, неизпълнение на дадени от 

съда указания за отстраняване на нередовности, прекратяване и изпращане 

по подсъдност на друг съд. Поради постигната спогодба са прекратени 

само 6 дела. 

 По видове  за 2010г най-голямо е постъплението на облигационни 

искове – 127  броя; искове по СК – 74 броя ; искове по ТЗ – 58 броя ; други 

искове – 71 броя , в това число влизат и молби за обезпечение на бъдещ 

иск-17 броя , както и дела по несъстоятелност – 33 броя, както и  вещни 

искове – 3 броя. 

За първи път през отчетната година  в съда са  постъпили, разгледани 

и решени  граждански дела при действие на правото на Европейския съюз: 

- Процедури по Регламенти 805/2004 г.-1,  

- Процедури по Регламент 44/2001г.-2 

 От свършените през 2010 г. граждански дела първа инстанция  
179 броя , в срок до три месеца са 143 броя дела, което представлява 78%.  

С акт по същество са свършени 135 дела, 44 са прекратени. 

 От свършените през 2010 г. търговски дела общо 160 броя дела,  в 

срок от 3 месеца са 118 или 74%. От тях с акт по същество са 113, а 47 броя 

дела  са прекратени. 

 През 2010 г. по спогодба са прекратени  3 дела за произход по СК,   

2 облигационни дела –или общо 5 дела. Прекратени по други причини  са 2 

дела за произход, 38 облигационни иска, в това число 8 за непозволено 

увреждане , 1 от и срещу търговци,  5 по несъстоятелност, 17 искове по ТЗ, 

24 по други дела  и 2 административни дела. 

         -  През 2011 год. в ОС Пазарджик  новообразуваните 

граждански дела са общо 1361 броя, в.т.ч. 20 върнати от горната 

инстанция за продължаване на съдопроизводството. С останалите 

несвършени дела към 1.01.2011 год. 189 броя в ОС- Пазарджик е имало 

за разглеждане общо 1550 броя граждански дела. 

 През 2011г. новообразуваните граждански дела  първа 

инстанция са 152броя , в това число 1 върнато от горната инстанция. С 

останалите 52 несвършени дела от преходната година в ОС Пазарджик са 

разгледани 204 граждански дела първа инстанция. 

  През 2011 г.  новообразувани  търговски дела са 204 дела, вкл. и 

3 върнати от горната инстанция. С останалите 79 несвършени през 

предходната година, в ОС Пазарджик е имало за разглеждане общо 283 

търговски дела.  
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  През 2011г. са постъпили 44 броя   фирмени дела.  

  По подадени жалби по чл.25 ал.2 от ЗТР от търговци срещу 

откази за вписването им в търговския регистър през 2011 год. са 

образувани 126  броя дела.  Броят  на новообразуваните дела през 2011г. е 

най-малък в сравнение с предходните две години.  

  През 2011 г.  в ОС- Пазарджик постъпват и дела за регистрация на 

сдружения с нестопанска цел, фондации, формации по Закона за 

вероизповеданията и жилищностроителни кооперации. 

  През 2011 г., във връзка с пререгистрацията на всички търговци  

пред Агенцията по вписванията, са издадени 1892 бр. удостоверения за 

актуално състояние. Този брой е по-малък в сравнение с предходните 

години. 

   От около 37 000  фирми, регистрирани в ОС Пазарджик не са 

пререгистрирани 20 447 фирми. Това са търговци, които въобще не са 

подавали заявления за издаване на удостоверения за актуално състояние 

или пък са получили влязъл в сила отказ за пререгистрация. Част от тях 

пък са получили удостоверение за пререгистрация, но не са я направили. 

   Много голям обем бележи и архивирането на фирмените дела, тъй 

като те се разпределят на пререгистрирани и непререгистрирани, на 

сканирани и все още несканирани от Агенция по вписванията, на заличени 

и все още незаличени, но обявени в ликвидация и по други признаци. 

Освен това, тези архиви търпят непрекъсната промяна, поради промяната в 

актуалното състояние на фирмите и не са окончателни. Окончателно 

архивиране може да се извърши едва след изпълнение на условията по § 5 

от Преходните и заключителни разпоредбите на Закона за търговския 

регистър. 

    През 2011 г.  е  имало само 1 административно  дело, върнато 

от горната инстанция за повторно разглеждане. През 2010 год. са налице 2 

дела, в това число и  2 висящи в началото на периода и 1 върнато от горна 

инстанция.  

   През 2011 г. новообразуваните  въззивни  дела са  597, в това 

число и 15 дела, върнати от горната инстанция за продължаване на 

съдопроизводствените действия. С останалите несвършени от предходната 

година 48 броя общо за разглеждане  в ОС- Пазарджик е имало 645 броя  

въззивни граждански  дела. 

               През 2011г. са  постъпили и са разгледани 17 частни граждански 

дела първа инстанция по чл.390 от ГПК. Това са молби за допускане на 

обезпечения по бъдещи искове. През 2009г. не е имало отделни 

статистически отчети за този вид дела. 

 През 2011 г. е въведен контрол върху новопостъпилите молби за 

допускане обезпечение на бъдещи искове, особено при подаване на 

множество молби от един и същ молител против търговец и на едно и 

също основание, с цел постигане положителен резултат при различните 
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докладчици. Всяка новопостъпила молба се проверява за образуван вече 

идентичен казус и резултатът от проверката се докладва на съдията, с 

цел предотвратяване на злоупотреби с процесуални права. 

През 2011 година новообразуваните частни граждански дела 

втора инстанция от този вид са 341броя дела  и с останалите несвършени 

в началото на периода 10 броя в съда е имало общо за разглеждане 351 

броя  въззивни частни граждански дела. 

През 2011 г.  са разгледани 5 дела по молби за бавност, от които 4 

са с постановен акт по същество и 1 дело е прекратено. От тях 1 молба е 

против действията на ДСИ, 1 е по дело на Панагюрския РС , 2 по дела на 

Пазарджишкия РС и 1 по дело на Пещерския РС. Всички молби като 

неоснователни са отхвърлени. Това дава основание да се направи извод,че 

проблеми относно движението на делата и тяхното администриране в 

районните съдилища няма. За сравнение  от тези дела през 2010 г. са 

разгледани 4 дела, през 2009 г. – 8 дела  

През 2011 год. са свършени общо 1357 броя дела, от които в 

тримесечен срок  1199 броя или 88%. Със съдебен акт по същество са 

приключили 1121 броя дела. Прекратените производства по  236 броя 

дела.  Останали несвършени в края на 2011 г.-193 броя дела . 

И през 2011г по видове най-голям  брой  са новообразуваните дела 

по облигационните искове 101 броя, следвани от други искове -76 броя, 

исковете по ТЗ-73 броя, по СК- 68 броя, дела за несъстоятелност 21броя, 

вещни искове - 4 броя.  

 През отчетната година е разгледано и едно дело по Регламент 

1896/2006 год., което е приключи през 2012 год.  

Тенденция към увеличение бележат делата по отменителните 

искове по чл. 646 и чл. 647 от ТЗ за обявяване нищожност на сделки с 

имущество на длъжника или за обявяване на недействителност по 

отношение кредитори  по несъстоятелност на сделки, извършвани от 

длъжника в двугодишния период преди производството.  

 Увеличават се и производствата по възражения на кредитори 

относно приетите и неприети вземания  от синдиците.Тези производства 

бавят производството по несъстоятелност и то често не може да приключи 

в определения тримесечен срок. 

  През 2011г. в ОС Пазарджик са разгледани 204 броя граждански 

дела І-ва инстанция. 
  През 2011г. са разгледани  17 броя частни граждански дела І-ва 

инстанция , а  през 2010г. – 17 броя, докато през 2009 г. – не е имало 

такива дела. 

 През 2011г. са разгледани 283 броя търговски дела 2, а  през 2010г. 

са били разгледани – 239 броя.  
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През 2011г са свършени 140 броя граждански дела І-ва инстанция , 

от които в тримесечен срок  108 броя  или 77%, от които с акт по същество 

116 броя. 

Свършени частни граждански дела І-ва инстанция през 2011 г са 15 

броя в тримесечен срок или 100 %, а през 2010 год. – свършени са  в 

тримесечен срок  17 броя или 100 %; през 2009 год.  няма такива дела. 

Свършени търговски дела през 2011 год.  са 201 броя, но в 

тримесечен срок  са 144 броя или 72%.Със съдебен акт по същество са 

приключили 156 търговски дела, прекратени са 45 търговски дела. 

През 2011г. са свършени и 26 дела за несъстоятелност,от които в 

3 месечен срок 11 и 7 са прекратени. Останали несвършени дела за несъс- 

тоятелност са  4 бр. 

През 2011г. са прекратени производствата по 24 граждански дела 

І-ва  инстанция и 40 търговски дела и  5 по спогодба ( общо 45). 

През 2011г. е спряно производството по 7 бр. граждански дела и 

11 броя търговски дела – общо 18 броя дела.  Делата са спрени поради  

необходимостта от произнасяне с влязло в сила решение по преюдициални 

спорове. 2 броя  от търговските дела са спрени на основание чл. 637 ал. 1 

от Търговския закон . 
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     ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИТЕ ГРАЖДАНСКИ 

ДЕЛА В УСТАНОВЕНИ СРОКОВЕ през 2010 г., 2011 г. и първо 

полугодие на 2012 г.  
 
           1. Първоинстанционни граждански дела образувани преди 
01.01.2010 г. и след 01.01.2010г и неприключили към 31.12.2010 г., 
както и първоинстанционни граждански дела , образувани преди 
01.01.2011 г. и неприключили до 31.12.2011 г.: 
                Анализът на предоставената  за нуждите на проверката деловодна 

справка сочи, че в ОС Пазарджик през 2010г. са били на производство 51 

броя първоинстанционни граждански дела, които са образувани преди и 

след 01.01.2010г. и не са приключили към 31.12.2011г.  

  При проверката на случайно избрани дела се констатира 

следното: 

 гр.д. № 622/2010г., образувано на 27.07.2010г., пр. осн. по чл. 

28 от ЗОПДИППД; на доклад на съдия Елеонора Серафимова; С 

Разпореждане от 29.07.2010г., от 14.09.2010г., от 05.11.2010г. и от 

02.12.2010г. е наредено: да се публикува обява за образуването на делото в 

ДВ; да се изпратят съобщения на ответниците на осн. 131 от ГПК; се 

указва на Комисията да упражни по надлежния процесуален ред правата си 

по чл. 214 от ГПК; препис от молба с вх. № 4469 от 12.10.2010г., ведно с 

приложенията да се връчи на ответниците, с указания книжата на 

ответниците да се връчат по реда на чл. 50, ал. 4 във вр. с чл. 47, ал. 1 от 

ГПК и е насрочено о.с.з.. В о.с.з. от 07.12.2010г. ход на делото не е даден 

поради неред.призоваване на ответника. С Определение № 427 от 

01.06.2011г. са приети представените доказателства; са допуснати СТЕ, 

САТЕ и СИЕ и са на назначени в.л.; е указано на страните, че твърденията 

им се нуждаят от доказване и е насрочено о.с.з. С Определение № 516 от 

01.07.2011г. на осн. чл. 389 от ГПК е допуснато обезпечение и е наредено 

да се издаде обезпечителна заповед на молителя. В проведените на 

15.09.2011г., на 24.11.2011г., на 26.01.2012г., на 08.03.2012г., на 

19.04.2012г., на 07.06.2012г. и на 13.09.2012г. о.с.з., делото е отложено за 

събиране на доказателства и за изслушване на назначените експертизи. 

Причина за многократните отлагания на разглеждането на делото за 

събиране на доказателства са: отводите на вещите лица /вх. № 

5496/17.09.2011г. и № 1937/21.03.2012г./;  исканията за удължаване на 

срока за извършване на експертизите /с вх. № 6890/15.11.2011г.,  № 

7141/22.11.2011г., от 19.01.2012г., № 1097/14.02.2012г., № 

1497/29.02.2012г. и № 2436/11.04.2012г/; както и проведената процедура по 

реда на глава 56 от ГПК по установяване на местонахождението на 

ответника в РИталия, приключила с молба с вх. № 2292/05.04.2012г. за 
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призоваване на ответника след превеждането му от Р. Италия. Делото е 

насрочено за разглеждане в о.с.з. за 11.10.2012г. 

  гр.д. № 901/2010г., образувано на 22.11.2010г., 

множество обективно и субективно съединени искове, на доклад на съдия 

Елеонора Серафимова; С Определение № 1856 от 07.12.2010 год. на осн. 

чл. 118 и чл. 129, ал. 2 от ГПК се прекратява производството по делото 

относно част от предявените искове, които са изпратени по подсъдност за 

разглеждане на РС-Гр.Пазарджик, а ИМ е оставена без движение до 

отстраняване на нередовностите / да се изложат кратко и ясно 

обстоятелствата, на които се основава претенцията за ангажиране на 

деликтна отговорност по чл. 49 от ЗЗД/. С Определение № 1864 от 

08.12.2010г.  в з.с.з., на осн. чл. 83, ал. 2 от ГПК, ищцата е освободена от 

внасяне на ДТ. По въззивна частна жалба с вх. № 5751 от 20.12.2010г. 

делото на 11.01.2011г. е изпратено на АпС – гр.Пловдив, от където е 

върнато на 16.02.2012г. С Разпореждане № 759 от 28.03.2012г. на осн. чл. 

131 от ГПК e наредена размяна на книжа. С Определение № 543 от 

23.07.2012г. на осн. чл. 140 от ГПК е изготвен предварителен доклад, са 

приети доказателствата, указана е необходимостта от ангажиране на 

допълнителни такива и за 11.10.2012г. е насрочено о.с.з.  Разглеждането на 

делото е продължило повече от една година по причина, че същото е било 

изпратено на инстанционен контрол на 11.01.2011г. и е върнато от ВКС на 

16.02.2012г., където са били постановени три съдебни акта по реда на чл. 

274, ал. 2, пр. 2 от ГПК. 

  По причина, че гр.д. № 220/2010г. към момента на 

извършване на проверката е изпратено в АпС- Пловдив за 

извършване на инстанционен контрол по подадена въззивна жалба, 

същото бе проверено само по предоставена справка за движението на 

делото, от анализа на която се установи следното: 
  гр.д. № 220/2010г. , образувано на 09.03.2010г., пр. осн. чл.415 

от ГПК, на доклад на съдия Катя Пенчева, след това съдия Славейка 

Костадинова; С Разпореждане № 542 от 11.03.2010г. на осн. чл. 131 

започва размяна на книжа. С Определение № 1335 от 28.04.2010г. са 

приети писм. доказателства и е определена дата за о.с.з. В о.с.з. от 

08.06.2010г. на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК производството е спряно 

поради наличие на преюдициален спор в ОС-гр. Пазарджик – ч.гр.д. № 

383/2010г. С Определение № 4 от 04.01.2011г. в з.с.з. е отхвърлена молбата 

за спиране на изпълнението по изп. дело № 33/2010г. С Определение № 

930 от 09.12.2011г. производството е възобновено и е насрочено о.с.з. В 

о.с.з. от 09.01.2012г. делото е обявено за решаване. В з.с.з. от 13.01.2012г., 

с Определение № 39 е отменен хода по същество и е насрочено о.с.з. В 

о.с.з. от 06.02.2012г. делото е отложено за събиране на доказателства. В 

о.с.з. от 05.03.2012г. делото е обявено за решаване. Решение № 166 от 

04.04.2012г., срещу което е подадена въззивна жалба с вх. № 2729 от 
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26.04.2012г., към момента на извършване на проверката не е влязло в 

законна сила. 

   гр.д. № 108/2010 год., обр. на 03.02.2010 год., на доклад на 

съдия Катя Пенчева, впоследствие на съдия Илиана Димитрова, иск по чл. 

124, ал.1 ГПК. С разпореждане от 05.02.10 г. ИМ е оставена без движение, 

с дадени указания, изпълнени на 16.02.2010 г. На 19.02.10 г. е постановено 

разпореждане по чл. 131 ГПК, получено на 11.03.2010 г. от адвокат на 

ответниците, без доказателства за пълномощно по делото, отговор на ИМ е 

постъпила на 12.04.10 г. С определение от 27.04.2010 г. производството по 

делото е спряно, на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК и е указано на 

ответниците да представят надлежни доказателства за наличието на 

процесуална представителна власт на ангажирания адвокат по делото. С 

определение от 08.12.2010 г. производството по делото е възобновено, на 

основание чл. 230, ал.1 ГПК и е дадено указание за изпълнение 

процедурата по чл. 131 ГПК.  На 10.02.2011 г. е постановено определение 

по чл. 140 ГПК и делото е насрочено. Проведени са с.з. на: 14.03.2011 г., на 

28.04.11 г., на  30.05.2011 г., 20.09.2011 г., 04.11.11 г., отложени поради 

неизготвени съдебни експертизи и за събиране на доказателства. На 

27.01.2012 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 27.02.2012 

г.; 

                     - гр.д. № 266/2009 год., обр. на 23.03.2009 г., на доклад на 

съдия Красимир Ненчев, впоследствие съдия Славейка Костадинова, 

облигационен иск. С разпореждане от 23.03.2009 г. ИМ е оставена без 

движение, с дадени указания, изпълнени с молба от 30.03.09 г. На 31.03.09 

г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, писмен отговор на ИМ е 

постъпил на 21.04.09 г. На 14.07.09 г. е постановено определение по чл. 

140 ГПК, делото е насрочено за 09.09.2009 г., когато производството по 

делото е спряно, на основание чл. 229, ал.1, т.1 ГПК, с оглед доброволно 

уреждане на спора. На 04.03.10 г. е постъпила молба от ищеца за 

възобновяване производството по делото и с разпореждане от 17.03.10 г. 

същото е възобновено, на осн. чл. 230, ал.1 ГПК, във вр. чл. 231, ал.1 ГПК. 

В с.з. на 06.04.10 г. производството по делото отново е спряно, на 

основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, възобновено с определение от 16.02.2012 

г. В с.з. от 05.03.2012 г. е постигната спогодба между страните, одобрена 

от съда, а производството по делото е прекратено; 

   - гр.д.№ 1357/2002 год., делото е обр. на 03.07.2002 г., на 

доклад на съдия Елеонора Серафимова, впоследствие на съдия Илиана 

Димитрова, облигационен иск. В с.з. на 08.11.2002 г. ИМ е оставена без 

движение, с дадени указания по отстраняване на нередовността й, 

изпълнени с молба от 15.11.02 г. В с.з.  на 29.01.2003 г. производството по 

делото е спряно, на основание чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК /отм./. Правени са 

периодични справки по движението на преюдициалното дело. С 

определение от 06.02.2012 г. производството по делото е възобновено, 
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поради представено решение на ВКС, с което преюдициалният спор е 

решен окончателно, като ИМ е оставена без движение, с дадени указания 

до ищеца, изпълнени с молба от 02.03.2012 г. Проведените с.з. на 20.04.12 

г. и на 28.05.12 г. са отложени за събиране на доказателства. В с.з. на 

29.06.12 г. производството по делото е спряно, по общо съгласие на 

страните, на основание чл. 182, ал.1, б.”а” ГПК /отм./ и към датата на 

проверката не е възобновено; 

                     - гр.д. № 588/2009 год., обр. на 03.07.2009 г., на доклад на 

съдия Невена Танкова, насрещен иск с пр. основание чл. 72, ал.2 вр. чл. 72, 

ал.3 ЗС, изпратен по подсъдност от РС - Пазарджик. Няма извършена 

размяна на книжа по чл. 131 ГПК, тъй като съдът е приел, че това е 

извършено с отговора по предявения насрещен иск пред РС-Пазарджик. На 

18.08.09 г. е постановено определение по чл. 140 ГПК, делото е насрочено 

за 06.10.2009 г., отложено за събиране на доказателства. В с.з. на 20.10.09 

г. производството по делото е спряно, на осн. чл. 229, ал.1, т.4 ГПК. 

Правени са периодични справки по движението на преюдициалното дело. 

С определение от 08.02.2012 г. производството по делото е възобновено, на 

осн. чл. 230, ал.1 ГПК. Проведени са с.з. на: 06.03.2012 г., на 03.04.12 г., на 

15.05.12 г. - отложени за събиране на доказателства. На 19.06.12 г. е даден 

ход по същество, решението е от 28.06.2012 г.; 

         - гр.д. № 243/2010 год., обр. на 15.03.2010 год., на доклад на 

съдия Катя Пенчева, впоследствие съдия Елеонора Серафимова, 

облигационен иск. На 17.03.10 г. е постановено разпореждане по чл. 131 

ГПК, получено от ответниците на 22.03.2010 г. и на 27.04.10 г. Отговор на 

ИМ е получен на 23.04.10 г. и на 21.05.10 г. На 09.06.2010 г. е постановено 

определение по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад и делото е 

насрочено за 07.07.10 г., отложено за събиране на доказателства. С 

определение от 28.07.2010 г. производството по делото е спряно, на 

основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК. Правени са периодични справки по 

движението на преюдициалния спор. Към датата на проверката 

производството по делото не е възобновено; 

- гр.д. № 424/2010 год., обр. на 17.05.2010 год., на доклад на съдия 

Славейка Костадинова, иск с пр. основание чл. 422 ГПК, във вр. с чл. 415, 

ал.1 ГПК. С разпореждане от 18.05.2010 г. ИМ е оставена без движение, с 

дадени указания, изпълнени с молба от 25.05.10 г. На 27.05.10 г. е 

постановено разпореждане по чл. 131 ГПК. С разпореждане от 09.06.10 г. 

ИМ отново е оставена без движение, с указание до ищеца да представи 

справка за адресната регистрация на един от ответниците, с оглед редовно 

връчване на книжата по делото. Указанието е изпълнено с молба от 

21.06.2010 г., съобщението по чл. 131 ГПК е получено от този ответника на 

23.06.10 г. На 20.08.2010 г. е постановено определение по чл. 140 ГПК, 

делото е насрочено за 12.10.10 г., когато производството по делото е 

спряно, на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК. 
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С определение от 12.11.2010 г. производството по делото е възобновено, на 

осн. 230, ал.1 ГПК. Проведени са с.з. на: 13.11.2010 г.- отложено за 

събиране на доказателства; с.з. на 21.12.10 г. - производството по делото е 

спряно, на осн. чл. 229, ал.1, т.4 ГПК. Правени са периодични справки по 

движението на преюдициалното дело, последната е от 30.08.2012 г. 

                          2.Първоинстанционни граждански дела образувани след 

01.01.2011 г.и неприключили към 31.12.2011 г.. 

 Анализът на предоставената  за нуждите на проверката деловодна справка 

сочи, че през 2011г. в Окръжен съд  Пазарджик са образувани 52 броя       

първоинстанционни граждански дела/включва и 2 броя частни граждански 

дела/, които не са били приключени към 31.12.2011г. 

                  При проверката на случайно избрани дела се установи следното: 

 гр.д. № 145/2011г., образувано на 11.02.2011г.; облигационни 

искове с пр. осн. чл. 55 от ЗЗД; на доклад на съдия Елеонора Серафимова. 

На 11.02.2011г. ИМ е изпратена по подсъдност от РС-Велинград и на 

същия ден, делото е разпределено на съдия Серафимова. С Разпореждане 

от 17.02.2011г. ИМ е оставена без движение, с указания да се представят 

доказателства за имуществено състояние, с оглед произнасяне по искане 

по реда на чл. 83, ал. 2 от ГПК. С Определение № 271 от 14.04.2011г. е 

оставена без уважение молбата за освобождаване от ДТ. По въззивна 

частна жалба, на 27.05.2011г. делото е изпратено в АпС-гр. Пловдив. На 

01.07.2011г. делото е върнато от въззивната инстанция, която е потвърдила 

постановения акт. С Разпореждане  от 04.07.2011г. на ищцата е указано да 

внесе дължимата ДТ. С Разпореждане от 15.07.2011г. на осн. чл. 131 от 

ГПК е наредено на ответната страна да бъдат връчени копия от ИМ, 

допълнителната ИМ и приложенията за отговор. С Определение № 705 от 

27.09.2011г. е допуснато привличане на трето лице помагач, приети са 

представените писмени доказателства, допуснати са до разпит исканите 

лица в качеството им на свидетели и делото е насрочено за разглеждане в 

о.с.з. В о.с.з. от 17.11.2011г. ИМ е оставена без движение до изпълнение на 

дадените указания. С Разпореждания от 06.12.2011г., от 23.01.2012г. и от 

27.03.2012г. на ищцата е указано да представи четливи копия на 

доказателствата, които да се връчат на ответника за становище, както и да 

се конкретизират годините на извършените подобрения. С Определение № 

366 от 18.05.2012г. са приети представените доказателства и е насрочено 

о.с.з. В о.с.з. от 28.06.2012г. са разпитани доведените свидетели, допуснато 

е извършване на СТЕ и за събиране на доказателства делото е отложено за 

27.09.2012г. 

 гр. д. № 517/2011г., образувано на 09.06.2011г.; на доклад на 

съдия Илиана Димитрова, след това на съдия Невена Танкова; вещен иск 

по чл. 108 от ЗС. ИМ е постъпила на 09.06.2011г.; С Разпореждане № 1330 

от 14.06.2011г.  съдия Димитрова се отстранява от разглеждане на делото и 

същото е докладвано за определяне на нов докладчик. На 16.06.2011г. 
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съдия Невена Танкова е определена за докладчик. Проведени са  15 бр. 

закрити разпоредителни заседания от: 14.06.2011г.; 16.06.2011г.; 

01.08.2011г.; 02.09.2011г.; 01.11.2011г.; 01.12.2011г.; 05.01.2012г.; 

16.02.2012г.; 17.02.2.12г.; 08.03.2012г.; 15.03.2012г., 02.04.2012г., 

11.04.2012г., 06.07.2012г., 27.08.2012г. и 5 бр. о.с.з. в които ход на делото 

не е даван от: 14.02.2012г.; 27.03.2012г.; 24.04.2012г.; 29.05.2012г. и 

26.06.2012г.. Анализът на постановените Определения сочи към усложнена 

процесуална конструкция с предявен обратен иск, привличане на трета 

страна помагач, съпроводени с изискване на документи от независими 

спрямо страните ведомства и отделяне на предявен иск за разглеждане в 

отделно производство – гр.д. № 756/12г. Изброените обстоятелства, 

обусловят сложността при размяната на книжата и обясняват причините, 

поради които разглеждането на делото е продължило повече от една 

година. Към момента на извършване на проверката е насрочено о.с.з. за 

09.10.2012г., в което ще започне разглеждане на първоначалния иск, а 

новообразуваното гр.д. № 756/12г. е оставено без движение до внасяне на 

дължимата ДТ.    

  гр.д. № 732/2011г., образувано на 12.08.2011г., на доклад на 

съдия Илиана Димитрова, иск за установяване на произход по чл. 62, ал. 1 

от СК. ИМ е постъпила на 12.08.2011г. и в същия ден е определен 

докладчик. С Разпореждане от 24.08.2011г. ИМ като нередовна е оставена 

без движение. С Разпореждане от 25.10.2012г. е наредено да се изиска 

справка от служба ГРАО-Пазарджик за постоянен и настоящ адрес на 

страна по делото. С Разпореждане от 29.11.2011г. е наредено препис от ИМ 

и приложенията да се връчат на ответниците. С Определение № 12 от 

09.01.2012г. е назначен особен представител на когото да се връчват и 

книжата по делото. С Определение № 85 от 26.01.2012г. е  постановено да 

се изпрати съобщение на ответницата за внасяне на първоначални 

разноски по делото. С Определение № 247 от 21.03.2012г. е наредено да се 

предостави правна помощ на малолетното дете, като е определена вида й и 

е назначен особен представител. С Определение № 248 от 21.03.2012г. са 

отменнени Определения № 12 от 09.01.2012г. и № 85 от 26.01.2012г.. С 

Разпореждане от 02.04.2012 е постановено да се изпратят копия от книжата 

по делото на РДДСП - Пазарджик за становище. С Определение № 386 от 

29.05.2012г. на осн. чл. 140 от ГПК има произнасяне по предварителните 

въпроси и е насрочено о.с.з.  В о.с.з. от 22.06.2012г. съдът е обявил устните 

състезания за приключени, и че ще се произнесе  с решение в законния 

месечен срок. С Определение № 497 от 09.07.2012г. е отменен хода по 

същество и поради недопустимост на предявения иск по чл. 62, ал. 1 от СК, 

производството по делото е прекратено. Определението е влязло в законна 

сила на 31.07.2012г., обстоятелство, което е отразено в ЕИС. 

 гр. д. № 879/2011г., образувано на 06.10.2011г.; облигационни 

искове по чл. 36 и сл. и чл. 183 и чл. 86 от ЗЗД; на доклад на съдия Илиана 
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Димитрова. ИМ е постъпила на 06.10.2011г. и на същия ден е определен 

докладчика. На осн. чл. 131 от ГПК, с две Разпореждания от същата дата е 

наредено изпращане на копие от ИМ на ответната страна и е указана на 

ищцовата страна да представи доказателства за собственост върху имота, 

който ще служи за обезпечение. По делото са проведени 6 бр. з.с.з., в който 

са постановени Определения, като следва: № 816 от 26.10.2011г. - ИМ без 

движение до отстраняване на нередовностите; № 885 от 24.11.2011г. - ИМ 

без движение за довнасяне на ДТ; № 886 от 24.11.2011г. - отхвърля като 

неоснователна молбата за допускане на обезпечение; № 100 от 02.02.2012г. 

- производството по делото е спряно и е определен месечен срок на ищеца, 

за да иска пререгистрация или ликвидация на ответника, с представяне на 

доказателства за това; № 292 от 05.04.2012г., с което  се отхвърля като 

неоснователна новата молба, подадена на 05.03.2012г. от ищеца за 

допускане на исканото обезпечение. По подадена въззивна частна жалба, с 

вх. № 3051 от 14.05.2012г., делото на 21.06.2012г. е изпратено в Ап.С- 

Пловдив. След постановяване на Определение, с което се потвърждава 

постановения акт, на 03.07.2012г.  делото е върнато в ОС-гр.Пазарджик. 

Към момента на извършване на проверката  производството е спряно. С 

Разпореждане от 31.08.2012г. от з.с.з. на ищеца е указано в седмодневен 

срок да уточни на какъв етап на развитие е достигнало регистърното 

производство по пререгистрацията на ответника. 

 гр. д. № 1085/2011г., обр. на 12.12.2011г.; иск по чл. 25, ал. 6 

във вр. с ал. 4 от ЗЮЛНЦ вр. с чл. 537, ал. 3 от ГПК; на доклад на съдия 

Илиана Димитрова. ИМ е постъпила на 12.12.2011г. и същия ден е 

определен докладчик. С Определение от 10.01.2012г. на осн. чл. 129, ал. 2 

от ГПК, ИМ е оставена без движение за отстраняване на нередовностите. С 

Определение № 227 от 12.03.2012г. производството е прекратено на осн. 

чл. 129 и чл. 130 от ГПК. По въззивна частна жалба, с рег. № 1870 от 

19.03.2012г., делото на 19.04.2012г. е изпратено в АпС-Пловдив. След 

отменително Определение  делото на 27.04.2012г. е върнато в ОС-

Пазарджик. С Разпореждане № 989 от 02.05.2012г. съдът на осн. чл. 131 от 

ГПК започва размяна на книжа. С Определение № 521 от 13.07.2012г. на 

осн. чл. 140, ал. 3 от ГПК са приети писмените доказателства, изискани са 

заверени преписи от съответни документи от Фирмено деловодство на ОС-

Пазарджик и от редакцията на ДВ и е насрочено о.с.з. за 14.09.2012г.  

 гр.д. № 1089/2011г., образувано на 14.12.2011г.; иск за 

допускане на обезпечение по чл. 390, ал. 2 от ГПК; на доклад на съдия 

Невена Танкова. Молбата е постъпила на 14.12.2011г. и на същия ден е 

определен докладчик. С Разпореждане от 14.12.2011г.  молбата е оставена 

без движение за довнасяне на ДТ. С Определение № 1 от 03.01.2012г., по 

съображения за неоснователност, депозираната молба е оставена без 

уважение. По въззивна частна жалба делото е изпратено в АпС-

гр.Пловдив. След постановяване на Определение, с което се потвърждава 
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оспорения акт, делото на 24.01.2012г. е върнато в ОС-гр.Пазарджик. 

Постановеният акт е влязъл в законна сила от 21.01.2012г. 

 По причина, че гр.д. № 301/2011г., гр.д. № 610/2011г., гр.д. 

№ 673/2011г.,  гр.д. № 727/2011г. и гр.д. № 743/2011г.  към момента на 

извършване на проверката са изпратени в АпС-гр. Пловдив за 

извършване на инстанционен контрол по въззивни жалби, същите 

бяха проверени само по предоставена справка за движението на 

делото, при анализа на която се установи следното: 

 гр.д. № 301/2011г., образувано на 25.03.2011г.; иск за 

непозволено увреждане по чл. 274, ал. 1, пр. 1 от Кодекс за застраховането; 

на доклад на съдия Славейка Костадинова; ИМ постъпила на 25.03.2011г. 

С Разпореждане № 227 от 28.03.2011г. е допуснато обезпечение чрез 

налагане на запор в различни банки. С Разпореждане № 904 от 18.04.2011г. 

на осн. чл. 131 от ГПК е извършена размяна на книжа. С Определение № 

396 от 26.05.2011г. са допуснати ССЕ и САЕ, са назначени в.л. и е 

насрочено о.с.з. В о.с.з. от 24.06.2011г., от 26.09.2011г., от 14.11.2011г. и от 

12.12.2011г. делото е отлагано за събиране на доказателства и за 

изслушване на експертизи, които не са били изготвени в указания срок. В 

о.с.з. от 23.01.2012г. делото е обявено за решаване. Решение № 81 е 

постановено на 23.02.2012г. и не е влязло в законна сила. 

 гр.д. № 610/2011г., образувано на 04.07.2011г., иск за 

непозволено увреждане; на доклад на съдия Илиана Димитрова; С 

Разпореждане № 542 от 08.07.2011г. ИМ като нередовна е оставена без 

движение. С Разпореждане № 1855 от 24.08.2011г. на осн. чл.131 от ГПК е 

извършена  размяна на книжа. С Определение № 826 от 01.11.2011г. са 

приети доказателствата, са допуснати свидетели при довеждане, е 

отхвърлено  искане за допускане на СМЕ и е насрочено о.с.з. С 

Разпореждане № 2547 от 05.12.2011г. е наредено да се внесе депозит за 

възнаграждение на преводач. В о.с.з. от 16.12.2011г. делото е отложено за 

събиране на доказателства. В о.с.з. от 20.01.2012г. делото е обявено за 

решаване. Решение № 75 е постановено на 20.02.2012г. и не е влязло в 

законна сила. 

 гр.д. № 673/2011г.,  образувано на 20.07.2011г., облигационен 

иск; на доклад на съдия Невена Танкова; С Разпореждане № 1711 от 

01.08.2011г. на осн. чл.131 от ГПК е извършена размяна на книжа. С 

Разпореждане № 693 от 19.09.2011г., ИМ е оставена без движение до 

внасяне на ДТ. С Определение № 797 от 24.10.2011г. са приети писмените 

доказателства и е насрочено о.с.з. В проведените на 22.11.2011г. и 

13.12.2011г. о.с.з. делото е отложено съответно поради заболяване на 

ответника и за събиране на доказателства. С Определение № 964 от 

22.12.2012г. е допусната ССЕ и е определено в.л. В о.с.з. от 24.01.2012г. 

делото е обявено за решаване. Решение № 52 е постановено на 08.02.2012г. 

и не е влязло в законна сила. 
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 гр.д. № 727 /2011г., образувано на 09.08.2011г., облигационен 

иск; на доклад на съдия Славейка Костадинова; С Разпореждане № 657 от 

26.08.2011г. ИМ като нередовна е оставена без движение, с указания за 

конкретизиране на процесните имоти и за внасяне на ДТ. С Разпореждане 

№ 2132 от 07.10.2011г. е удължен срока за отстраняване на 

нередовностите. С Разпореждане № 2237 от 21.10.2011г. е удължен срока 

за вписване на ИМ. С Разпореждане № 2318 от 02.11.2011г. на осн. чл.131 

от ГПК е извършена размяна на книжа. С Разпореждане № 2644 от 

13.12.2012г. е извършено ново изпращане на книжата по делото на 

ответника, с указание към служба „Призовки” – при СГС, за връщане на 

надлежно оформено съобщение, съгласно изискванията на чл.131 от ГПК. 

С Определение № 358 от 14.05.2012 производството е прекратено, а делото 

е изпратено за разглеждане по подсъдност на РС-Велинград. 

  гр.д. № 743/2011г., образувано на 17.08.2011г., вещни искове; на 

доклад на съдия Елеонора Серафимова; С Разпореждания, както следва № 

1941 от 12.09.2011г. и № 866 от 17.11.2011г. е наредено да се мотивира 

основанието за предявяване на иска и да се внесе ДТ върху общата цена на 

исковете. С Определение № 2 от 04.01.2012г. производството е прекратено, 

а делото е изпратено за разглеждане по подсъдност на РС – гр. Пазарджик 
           От проверените и разгледани в т.1 и т.2 дела, може да се 

направи извод, че същите са администрирани своевременно /с изключение 
на гр.д.№266/2009 г., по което определението по чл. 140 ГПК е 
постановено два месеца и половина след постъпване на отговора на ИМ/,  
но причината за неприключването им в разумен срок е спиране на 
производството, по някои  дела на два пъти, при наличие на хипотезите 
на чл. 229, ал.1 ГПК или чл. 182, ал.1 ГПК /отм./, както и отлагане на 
делата, поради неизготвени в срок съдебни експертизи или за събиране на 
доказателства. 

Като основни причини за продължителния период на разглеждане 
на някои от делата през 2010г. и през 2011г. са нередовностите по 
депозираните ИМ, което е било причина същите да се оставят без 
движение,както и  правната и фактическа сложност на делата, 
отлагането им за събиране на доказателства и нередовна процедура по 
призоваване. 
 

                       3.   Свършени първоинстанционни граждански дела над  3 

месеца за 2010 г; 2011 г. и първото полугодие на 2012 г. 

                        Първоинстанционни граждански дела, образувани в периода  

01.01.2010 год. - 31.12.2010 год., и свършени над 3 месеца са 12 броя. 

                      Първоинстанционни граждански дела, образувани в периода  

01.01.2011 год. - 31.12.2011 год., и свършени над 3 месеца са  общо 9 броя, 

от които две дела са прекратени.    

                    Проверката на случайно избрани дела установи следното: 

         - гр.д.№ 111/2011 год., делото е образувано на 04.02.2011 г., иск 

по чл. 62, ал.2 и чл. 69 СК, на доклад на съдия Елеонора Серафимова. На 
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13.04.2011 г. е постановено разпореждане по чл. 131, ал.1 ГПК, на 

13.07.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е 

проект за доклад и делото е насрочено за 06.10.2011 г., когато е даден ход 

на делото по същество, решението е обявено на 04.11.2011 г.; 

   

          - гр.д.№ 224/2011 год., делото е образувано на 25.02.2011 г., с 

пр. основание чл. 336 ГПК, на доклад на съдия Славейка Костадинова. На 

25.02.2011 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, съобщението за 

което е върнато невръчено, заедно с придружително писмо от директора на 

държавна психиатрична болница гр.Пазарджик с отбелязване, че 

психичното състояние на ответника не му позволява да се запознава с 

документи. На 07.03.2011 г. е постановено второ разпореждане по чл. 131, 

ал.1 ГПК - за писмен отговор в едномесечен срок. На 03.05.2011 г. е 

постановено определение по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 30.05.2011 

г., отложено, поради нередовна процедура по призоваване. Проведени са 

с.з.: на 24.06.2011 г., 12.09.2011 г. и на 03.10.2011 г. - отложени за събиране 

на доказателства. На 24.10.2011 г. е даден ход на делото по същество, 

решението е обявено на 31.10.2011 г.; 

  - гр.д.№ 279/2011 г., обр. на 17.03.2011 г., на доклад на съдия 

Елеонора Серафимова, иск с пр. основание чл. 106, ал.1, т.2, пр. 2 СК. На 

13.04.11 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, съобщението за 

което е получено от ответника на 19.04.11 г. На 30.05.11 г. е постановено 

определение по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 30.06.11 г., когато е 

отложено за събиране на доказателства. В с.з. на 15.09.11 г. е даден ход по 

същество, решението е обявено на 14.10.2011 г.;  
    От проверените дела се установи, че същите са свършени в 

срок от 1 до 2 месеца след разумния 3-месечен срок. 
            Причина за свършване на делата над 3-месечния срок е 

насрочване на съдебно заседание след приключване на съдебната 

ваканция, отлагане на делата, поради нередовна процедура по призоваване 

или за събиране на доказателства. 
 

    Проверката на случайно избрани първоинстанционни 

граждански дела, образувани след 01.01.2012 год. и неприключили  

към  30.06.2012 год.,констатира следното: 

          - гр.д. № 54/2012 год., обр. на 11.01.2012 год., на доклад на 

съдия Невена Танкова, иск по чл. 422 ГПК. От същата дата е 

разпореждането по чл. 131 ГПК. С разпореждане от 16.01.12 г. съдът е 

указал да се приложи разпоредбата на чл. 48 ГПК, като ответникът се 

призове чрез  публикация в неофициалния раздел на ДВ. На 27.03.12 г. е 

постановено определението по чл. 140, ал. 1 ГПК, делото е насрочено за 

10.04.12 г., когато ход на делото не е даден, поради нередовна процедура 

по призоваване на ответника. В с.з. на 12.06.12 г. е направен доклад по 
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делото, отложено за събиране на доказателства. С.з., проведено на 03.07.12 

г. е отложено, поради поставена допълнителна задача на вещото лице. Към 

момента на проверката делото е висящо, насрочено за 02.10.2012 г.; 

            - гр.д. № 61/2012 год., обр. на 11.01.2012 год., на доклад на 

съдия Илиана Димитрова, иск по чл. 26 ЗЗД. С определение от 16.01.12 г. 

ИМ е оставена без движение, с дадени указания, изпълнени от първия 

ответник с молба от  24.01.12 г., за другия ответник срока за отговор е 

изтекъл на 18.05.12 г. На 31.05.12 г. е постановено определение по чл. 140 

ГПК, делото е насрочено за 06.07.12 г., когато е направен доклад по делото 

и е даден ход по същество. Решението е обявено на 12.07.2012 г.; 

  - гр.д. № 112/2012 год., обр. на 25.01.2012 год., на доклад на 

съдия Невена Танкова, иск по чл. 108 Закона за собствеността. С 

разпореждане от същата дата съдът е оставил ИМ без движение, с 

указания, изпълнени с молба от 04.05.12 г. На 07.05.12 г. е постановено 

разпореждане по чл. 131 ГПК, отговор на ИМ са постъпили от двамата 

ответници съответно на 02.07.12 г. и на 06.07.12 г.  С Определение от 

21.06.12 г. съдът е констатирал, че ищецът не е изпълнил част от 

указанията, дадени с разпореждането от 25.01.12 г., а именно да впише 

исковата молба, поради което отново е оставил ИМ без движение. С 

определение от 28.08.12 г., на основание чл. 129, ал.3  ГПК съдът е 

прекратил производството по делото и е върнал исковата молба на ищеца;  

         - гр.д. № 207/2012 год., обр. на 20.02.2012 год., на доклад на 

съдия Илиана Димитрова, иск с пр. основание чл. 422 ГПК. С определение 

от 28.02.12 г. ИМ е оставена без движение, с дадени указания, изпълнени с 

молба от 06.04.12 г. На 10.04.12 г. е постановено разпореждане по чл. 131 

ГПК, отговор на ИМ е постъпил на 11.05.12 г. На 31.05.12 г. е постановено 

определение по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 06.07.12 г., когато 

производството по делото е спряно, по общо съгласие на страните, на 

основание чл. 229, ал.1, т.1 ГПК и към датата на проверката същото не е 

възобновено и не е изтекъл срока по чл. 231, ал.1, изр. първо ГПК; 

                    - гр.д. № 423/2012 год., обр. на 07.05.2012 год., на доклад на 

съдия Елеонора Серафимова, иск с пр. основание чл. 422 ГПК. На 30.05.12 

г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, съобщението е върнато с 

отбелязване, че лицето не може да бъде открито на посочения адрес. С 

резолюция от 03.07.12 г. е указано да се изпълни процедурата по чл. 47, 

ал.1 ГПК, изпратена е втора призовка от  05.07.12 г., която не е връчена 

редовно. С резолюция от 10.09.12 г. съдът е указал на ищеца в 

едноседмичен срок да представи справка за адресната регистрация на 

ответника, съгласно изискванията на чл. 47, ал.3 ГПК. Към датата на 

проверката /27.09.12 г./ няма върнато съобщение за извършеното 

уведомление на ищеца.  

    Проверката на делата установи, че същите се 

администрират своевременно, първото по делото съдебно заседание се 



31 

 

насрочва в срок до един месец след постановяване на определението по чл. 

140 ГПК /с изкл. на съдебната ваканция/. Причина за висящите  

производствата през 2012 год. са: оставяне ИМ без движение, в редки 

случаи  по два пъти;  отлагане на делата, поради нередовна процедура по 

призоваване или за събиране на доказателства. 

 

             4. Постановени /обявени/ съдебни актове извън срока по 

чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК за 2010 г.; 2011 г. и първото полугодие на 

2012 г.  

 От изготвените справки и проверка по срочните книги се установи, 

че през 2010 г. по 5 броя  първоинстанционни дела решенията са обявени 

извън срока по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК, като забавата е 3-6 дни. 

 Проверката констатира, че през 2011 г. по 3 броя  

първоинстанционни дела са със забава от 2 до 10 дни при обявяване на 

решенията по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК, а именно: 

 - гр.д.№ 659/2009 г., на доклад на съдия Илиана Димитрова, на 

11.01.11 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 21.02.11 г.; 

 - гр.д.№ 623/2010 г., на доклад на съдия Славейка костадинова, на 

28.11.11 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 30.12.11 г.; 

- гр.д.№ 482/2011 г., на доклад на съдия Илиана димитрова, на 

24.06.11 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 27.07.11 г.; 

     През първото шестмесечие на 2012 г. само по 1 брой 

първоинстанционно дело има забава от два дни при обявяване на 

решението в срочната книга. 

                  Първоинстанционните граждански състави на ОС-Пазарджик 

принципно спазват срока по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК, изключения има 

по  незначителен брой дела, по които забавата е  от 2 до 10 дни. 

            

              5.  Първоинстанционни граждански дела с отменен ход 

по същество и върнати в открито съдебно заседание през 2010 г.; 

2011г. и първото полугодие на 2012 г. 

    От изготвените справки и проверка по срочните книги се 

установи: 

      През 2010 г. само 1 брой дело е с отменен ход по същество: 

гр.д.№ 997/2009 год., на доклад на съдия Невена Танкова, обр. на 

07.12.2009 г., в с.з. на 23.02.10 г. е даден ход по същество. В срока за 

произнасяне съдът е констатирал наличие на противоречиви интереси 

между ищеца и втория ответник по делото /ищецът е законен представител 

на този ответник/, поради което е отменил дадения ход на устните 

състезания и на основание чл. 29, ал.4 ГПК са предприети действия по 

назначаване на особен представител на ответника, делото е насрочено за 

разглеждане в о.с.з; 
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                През 2011 г.  няма първоинстанционни граждански дела с 
отменен ход по същество. 
        През първото шестмесечие на 2012 г. само 1 брой  дело е с 

отменен ход по същество, а именно: гр.д.№ 220/2010 год., обр. на 

09.03.2010 г., на доклад на съдия Славейка Костадинова. С определение, 

постановено в открито съдебно заседание на 09.01.2012 г. е даден ход на 

устните състезания, след което съдът е обявил същите за приключени и е 

съобщил на страните, че ще се произнесе с решение в срок до 09.02.2012 г. 

В срока за произнасяне обаче съдът е констатирал, че по делото не е 

приложено като доказателство частното гражданско дело, по което е 

издадена заповедта за незабавно изпълнение, необходимо за произнасяне 

по предявения иск с правно основание чл. 422 ГПК. Поради което на 

13.01.2012 г. е отменил определението, с което е даден ход на устните 

състезания, делото е внесено за разглеждане в о.с.з; 
   Незначителния брой на дела с отменен ход по същество 

свидетелства за добра предварителна подготовка от страна на съдиите-
докладчици по първоинстанционните граждански дела . 

 
                     6. Спрени първоинстанционни граждански дела за 2010 г.; 

2011 г. и първото полугодие на 2012 г. 

 

               Предоставената за нуждите на проверката деловодна справка 

сочи, че в Окръжен съд  Пазарджик през 2010г. е спряно производството 

по 8 бр. дела.  

Предоставената за нуждите на проверката деловодна справка сочи, че в 

Окръжен съд – гр. Пазарджик през 2011г. е спряно производството по 4 бр. 

дела, съответно по 3 броя дала за  първото полугодие на 2012 г .  

         При тяхната проверка се установи следното: 

гр.д. № 340/2010 г., образувано на 08.04.2011г., облигационен 

иск, на доклад на съдия Славейка Костадинова. В о.с.з. от 17.10.2011г. на 

осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, по съгласие на страните производството е 

спряно. По молба на страните, с вх. № 678 от 30.01.2012г., с Определение 

№ 93 от 31.01.2012г., на осн. чл. 230, ал. 1 от ГПК, производството е 

възобновено. В о.с.з. от 27.02.2012г., съдът е обявил устните състезания за 

приключени и, че ще се произнесе с Решение на 27.03.2012г. Решение № 

143 от 23.03.2012г., обявено на същата дата в книгата за открити съдебни 

заседания, е влязло в законна сила от 24.08.2012г. 

  гр.д. № 583/2010 г., образувано на 15.07.2010г.; пр. осн. по чл. 

19 от ЗЗД - обезпечение на иск; на доклад на съдия Невена Танкова. В о.с.з. 

от 19.04.2011г. на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК производството е спряно, 

до приключване на гр.д. № 4449/2010г. по описа на РС-град Пазарджик с 

влязъл в сила съдебен акт. Запитване за движението на преюдициалното 

дело е извършвано многократно: на 16.06.2011г., на 14.10.2011г., на 

25.01.2012г., на 13.03.2012г., на 09.05.2012г., на 29.06.2012г. и на 
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30.08.2012г., т.с. извършвано е системно администриране. Към момента на 

извършване на проверката делото е спряно.  

гр.д. № 790/2010 г., образувано на 14.10.2010г., облигационен 

иск, на доклад на съдия Илиана Димитрова. В о.с.з. 11.01.2011г. на осн. чл. 

229, ал. 1, т. 4 от ГПК е спряно производството по делото,  до приключване 

на производството по подадена ч.ж. № 9772 от 27.08.2010г. против 

Разпореждане по гр.д. №2356/10г. на РС-Пазарджик с влязъл в сила 

съдебен акт. По молба с вх. № 4590 от 18.07.2011г., с  Определение№ 655 

от 26.08.2011г., на осн. чл. 230, ал. 1 от ГПК, производството е 

възобновено. В о.с.з. от 28.09.2011г., съдът е обявил устните състезания за 

приключени и, че ще се произнесе в едномесечния срок. Решение № 441 от  

21.10.2011г., обявявено на същата дата в книгата за открити съдебни 

заседания, е влязло в законна сила от 15.03.2012г. 

  гр.д. № 981/2010 г., образувано на 30.12.2010г., облигационен 

иск за непозволено увреждане, на доклад на съдия Невена Танкова. В з.с.з. 

от 11.02.2011г. производството по делото е спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 

4 от ГПК, до приключване на НОХД № 2137/2009г. по описа на РС-град 

Пазарджик с влязъл в сила съдебен акт. Запитване за движението на 

преюдициалното дело е извършено на 16.06.2011г. С Определение № 524 

от 05.07.2011г. производството е възобновено и е насрочено за 

разглеждане в о.с.з. По делото са проведени 4 бр. о.с.з. на 20.09.2011г., на 

25.10.2011г., на 15.11.2011г. и на 20.12.2011г., в което съдът е обявил 

устните състезания за приключени и е посочил дата за обявяване на 

Решението-20.01.2012г. Решение № 14 от 12.01.2012г. е обявено в книгата 

за открити съдебни заседания и е влязло в законна сила на 11.06.2012г. 

 Проверката на спрените първоинстанционни граждански дела 

през 2010 г. и 2011 г.  установи, че същите са системно администрирани – 

периодично е извършвана проверка, относно обстоятелството дали е 

отпаднало основанието  за спиране. Спрените дела са възобновявани 

веднага след отпадане на правното основание по чл.229 от ГПК.  

  

                7.  Дела, образувани по реда на чл. 390 ГПК през 2010 г.; 

2011 г. и първото полугодие на 2012 г. 

                  През 2010 год. са образувани 17 дела по реда на чл. 390 ГПК. 

Проверката на случайно избрани дела установи следното:  

  - ч.гр.д.№ 236/2010 г., образувано на 12.03.10 г., на доклад на 

съдия Невена Танкова. От молбата е видно, че постоянния адрес на 

молителя /ищец/ е в гр. Варна. С разпореждане от същата дата е 

постановено издаване на поисканото съдебно удостоверение от молителя 

за снабдяване с доказателства  за собственост за притежаваните от 

ответника МПС. С молба от 22.03.10 г. са представени нужните 

доказателства. С определение от 23.03.2010 г. е допуснато исканото 

обезпечение: налагане на запор върху банкови сметки и автомобил, 
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собственост на длъжника, определен е едномесечен срок за предявяване на 

иска и представяне в същия срок на доказателство за това. Има издадена 

обезпечителна заповед, получена от молителя на 24.03.10 г. С определение 

от 28.10.10 г. съдът е отменил служебно наложеното обезпечение, поради 

непредставяне на доказателства за предявен в срок иск; 

  - ч.гр.д.№ 271/2010 г., образувано на 22.03.10 г., на доклад на 

съдия Красимир Ненчев. С определение от 24.03.2010 г. е допуснато 

исканото обезпечение на бъдещ иск и е определен едномесечен срок за 

предявяване на иска. Има представено доказателство за предявен иск. С 

молба от 13.06.2011 г. длъжникът е поискал отмяна на обезпечението, 

наложено чрез запор върху наличните парични средства в банков трезор, 

по която молба има подадено възражение, на осн. чл. 402, ал.1 ГПК. С 

определение от 22.06.2011 г. съдът е отхвърлил молбата като 

неоснователна; 

  - ч.гр.д.№ 792/2010 г., образувано на 15.10.10 г., на доклад на 

съдия Славейка Костадинова. Съдът е констатирал, че е сезиран за 

четвърти път с една и съща молба за обезпечение на бъдещ иск, срещу 

еднакъв ответник, с искане за налагане на еднакви обезпечителни мерки, 

по която вече има произнасяне при първото й постъпване в ОС-Пазарджик 

/ч.т.д.№ 123/2010 г./, поради което е приел, че поредното разглеждане на 

същата молба и произнасяне по същество е недопустимо и с определение 

от 18.10.10 г. е прекратил производството по делото; 

          - ч.гр.д. № 646/2010 г., обр. на 05.08.2010 год., на доклад на 

съдия Венцислав Маратилов. С определение от 05.08.2010 г. съдът е 

отхвърлил изцяло молбата като неоснователна; 

                             През 2011 год. са образувани 14 броя дела по реда на чл. 

390 ГПК. Проверката на случайно избрани дела установи следното:  

         - ч.гр.д. № 371/2011 г., обр. на 20.04.2011 год., на доклад на 

съдия Елеонора Серафимова. С определение от 26.04.2011 г. е допуснато  

обезпечение на бъдещ иск чрез спиране на изпълнението, определена е 

парична гаранция и срок за нейното внасяне. Няма посочен срок за 

предявяване на бъдещия иск. Съобщение за постановеното определение е 

изпратено на посочения в молбата съдебен адрес /различен от адреса на 

управление на молителя/, съобщението е получено на 18.05.2011 г. от 

„адвокатска кантора”. Към датата на проверката /12.09.2012 г./ няма 

представено доказателство за внесена парична гаранция; 

          - ч.гр.д. № 747/2011 г., обр. на 18.08.2011 год., на доклад на 

съдия Венцислав Маратилов. С определение от 18.08.2011 г. е допуснато 

обезпечение на бъдещ иск, определен е двуседмичен срок, считано от 

датата на постановяване на акта, с който е допуснато обезпечението, за 

предявяване на бъдещия иск. Молителите са уведомени със съобщение, 

връчено им на 24.08.2011 г.  С определение от 29.06.2012 г. съдът 

служебно е отменил допуснатото обезпечение, на основание чл. 390, ал.3, 
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във вр. с ал.1 ГПК, тъй като молителите не са изпълнили задължението си 

да предявят иска в определения им за това срок; 

       - ч.гр.д. № 733/2011 г., обр. на 15.08.2011 год., на доклад на 

съдия Мина Трънджиева. С определение от същата дата е допуснато 

обезпечение на бъдещ иск, чрез налагане на възбрана върху подробно 

посочени недвижими имоти ниви, определен е размер на паричната 

гаранция и срок за внасянето й, както и двуседмичен срок за предявяване 

на иска. Съобщението е получено от молителя на 24.08.2011 г. Към датата 

на проверката /12.09.2012 г./ няма представено доказателство за внесена 

парична гаранция и за предявен в срок иск, но съдът не е приложил 

разпоредбата на чл. 390, ал.3, изр. второ ГПК и не е отменил служебно 

допуснатото обезпечение; 

  - ч.гр.д.№ 341/2011 г., молбата е депозирана в съда на 

08.04.2011 г., делото е образувано на 11.04.11 г., на доклад на съдия Невена 

Танкова. С разпореждане от 11.04.11 г. молбата е оставена без движение, с 

дадени указания по нейното уточняване. С молба от 27.05.11 г. е направено 

искане за оттегляне на молбата за допускане обезпечение на бъдещ иск, с 

определение от 30.05.11 г. производството по делото е прекратено. 

                       През  първото шестмесечие на 2012 г. са образувани  6 броя  

дела по чл. 390 ГПК, проверката на случайно избрани дела установи 

следното: 

       - ч.гр.д.№ 36/2012 г., обр. на 09.01.2012 г., на доклад на съдия  

Илиана Димитрова. С определение от същата дата съдът е допуснал 

исканото обезпечение, чрез налагане на възбрана върху недвижим имот, 

находящ се в гр. Велинград, определен е 1-месечен срок за предявяване на 

иска, има издадена обезпечителна мярка. По делото е представено 

доказателство за предявен в срок иск. С молба от 15.08.12 г. молителят е 

поискал отмяна на допуснатото обезпечение, поради отпаднала 

необходимост от такова. С определение от 31.08.12 г. съдът е отменил 

допуснатото обезпечение на бъдещ иск, на основание чл. 402, ал.2 ГПК; 

  - ч.гр.д.№ 287/2012 г., обр. на 19.03.2012 г., на доклад на съдия 

Невена Танкова. С определение от същата дата е допуснато исканото 

обезпечение, определен е едномесечен срок за предявяване на иска, има 

издадена обезпечителна заповед. С определение от 08.05.2012 г. съдът е 

отменил обезпечението, на основание чл. 390, ал.3 ГПК; 

  - ч.гр.д.№ 306/2012 г., обр. на 23.03.12 г., на доклад на съдия 

Елеонора Серафимова. С определение от същата дата е допуснато 

исканото обезпечение, посочен е размер на паричната гаранция, определен 

е едномесечен срок за предявяване на иска. Има издадена обезпечителна 

заповед, получена след представяне на доказателство за внесена по сметка 

на съда парична гаранция. С определение от 28.05.12 г., на осн. чл. 390, 

ал.3, изр. второ ГПК, предвид липсата на представени доказателства за 
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завеждането на обезпечения иск в указания срок, съдът е отменил 

допуснатото обезпечение и е обезсилил издадената обезпечителна заповед; 

  - ч.гр.д.№ 480/2012 г., обр. на 19.05.2012 г., на доклад на съдия 

Славейка Костадинова. С определение от същата дата съдът е отхвърлил 

молбата за допускане обезпечение на бъдещ иск като неоснователна. 

Проверката на делата, образувани по реда на чл. 390 ГПК 

установи, че са спазени правилата на местната и родова подсъдност 

/изк. ч.гр.д.№236/2010 г./, съдиите са се произнасяли по молбата в деня на 

образуване на делото или най-късно до два работни дни след това. При 

непредставяне на доказателства за предявен в срок иск, съдът не винаги е 

отменял служебно допуснатото обезпечение, на основание чл. 390, ал.3, 

изр. второ ГПК /ч.гр.д. № 733/2011 г./. По ч.гр.д. № 371/2011 г. не е 

определен срок за предявяване на иска, на основание чл. 390, ал.3, изр. 

първо ГПК.   
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      ІV. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА  ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВЪЗЗИВНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА В 

УСТАНОВЕНИ СРОКОВЕ през 2010 г.; 2011 г. и първо полугодие на 

2012 г.  

 

                  1 . Въззивни граждански дела образувани след 01.01.2010 г. и 

неприключили към 31.12.2010г; въззивни граждански дела образувани  

след 01.01.2011 г. и неприключили към 31.12.2011 г., както и въззивни 

граждански дела образувани след 01.1.2012 г. и неприключили към 

30.06.2012 г.  

 

                   - Образувани въззивни граждански дела след 01.01.2010 г. и 

неприключили към 31.12.2010 г.  

  Делата са проверени по данни от електронната деловодна 

система, тъй като към датата на проверката същите или са върнати в 

първоинстанционния съд или са изпратени на компетентния съд, по реда 

на инстанционния съдебен контрол. 

  Въззивните граждански дела образувани след 01.01.2010 г. и 

неприключили към 31.12.2010 г. са 2 броя дела и са описани в раздел 

„Образувани въззивни граждански дела преди 01.01.2011 г. и 

неприключили към 31.12.2011 г.”, а именно: в.гр.д.№ 255/2010 г., обр. на 

17.03.2010 г., на доклад на съдия Борислав Илиев и в.гр.д.№ 688/2010 г., 

обр. на 21.07.2010 г., на доклад на съдия Борислав Илиев. 

  Проверката на случайно избрани дела, образувани след 

01.01.2011 г.  установи следното: 

             - в.гр.д.№682/2011 г., обр. на 21.07.2011 г., на доклад на 

съдия Албена Палова. С разпореждане от 25.07.11 г. делото е насрочено в 

о.с.з. Проведени са с.з. на: 03.10.11 г., 07.11.11 г., 05.12.11 г., 09.01.12 г. - 

отложени за събиране на доказателства. На 13.02.12 г. е даден ход по 

същество, решението е обявено на 06.03.12 г. Делото е върнато на РС-

Пазарджик на 12.06.12 г.;  

           - в.гр.д.№943/2011 г., обр. на 27.10.2011 г., на доклад на съдия 

Борислав Илиев. С разпореждане от 31.10.11 г. делото е насрочено в о.с.з. 

Проведени са с.з. на: 17.11.11 г., 01.12.11 г., 12.01.12 г. - отложени за 

изслушване на експертиза и събиране на доказателства. В с.з. на 02.02.12 г. 

е одобрена постигнатата спогодба между страните и производството по 

делото е прекратено.Делото е върнато на РС-Пазарджик на 14.02.2012 г.; 

  - в.гр.д.№1037/2011 г., обр. на 29.11.2011 г., на доклад на 

съдия Красимир Ненчев. С разпореждане от 06.12.11 г. делото е насрочено 

в с.з. за 12.01.12 г., когато е обявено за решаване, решението е обявено на 

16.01.12 г. Делото е върнато на РС-Пазарджик на 17.01.2012 г.; 

  - в.гр.д.№1050/2011 г., обр. на 01.12.2011 г., на доклад на 

съдия Мариана димитрова. С разпореждане от 06.12.11 г. делото е 
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насрочено в с.з. за 12.01.12 г., когато е обявено за решаване, решението е 

обявено на 08.02.12 г. Делото е върнато на РС-Пазарджик на 09.02.2012 г.; 

  - в.гр.д.№1080/2011 г., обр. на 09.12.2011 г., на доклад на 

съдия Катя Пенчева. С разпореждане от 12.12.11 г. исковата молба е 

оставена без движение, с указания, изпълнени с молба от 10.01.12 г. С 

разпореждане от 11.01.12 г. делото е насрочено в с.з. за 13.02.12 г., когато е 

обявено за решаване, решението е обявено на 16.02.12 г. Делото е върнато 

на РС-Пазарджик на 16.02.2012 г. 

  Причината за неприключване на делата към 31.12.2010 г. е, че 

и по двете дела производството е спирано два пъти. 

  Причините за несвършилите към 31.12.2011 г. производства 

са: отлагане на делата най-често по доказателствата; изготвяне на 

експертизи; оставяне на ИМ без движение, с оглед отстраняване на 

констатирана нередовност. В срок от 3-7 дни съдиите-докладчици са 

насрочвали делото за разглеждане в с.з. Първото по делото с.з. е 

провеждано в срок от един месец след постановяване на разпореждането 

за насрочване. Постъпилите книжа по делата са администрирани 

своевременно.  

   

                    - Образувани въззивни граждански дела преди 01.01.2011 г. 

и неприключили към 31.12.2011 г – общо 4 броя дела. 

                   - в.гр.д. № 274/2005 г., обр. на 01.04.2005 год., на доклад на 

съдия Катя Пенчева, иск за собственост. Производството по делото е 

спирано два пъти: в с.з. на 29.06.05 г., на осн. чл. 182, ал.1, б.”г”ГПК /отм./, 

възобновено с определение от 11.03.2008 г. и в с.з. от 24.04.2008 г., на осн. 

чл. 182, ал.1, б.”г”ГПК /отм./, възобновено с определение от 08.05.2012 г. 

Проведени са две с.з.: на 11.06.2012 г. и на 10.09.12 г., и по двете не е даден 

ход на делото, поради нередовна процедура по призоваване. Делото е 

висящо,  насрочено за 22.10.2012 г.;  

                   - в.гр.д. № 1271/2000 г., обр. на 08.09.2000 год., на доклад на 

съдия Красимир Ненчев, иск за собственост. В проведените през 2000 г. и 

2001 г. общо 4 с.з. делото е било на доклад на различни съдии. В с.з. на 

04.12.2001 г. производството по делото е спряно, на осн. чл. 182, ал.1, б.”г” 

ГПК /отм./ и възобновено с определение от 20.02.2012 г., като ИМ е 

оставена без движение, с дадени указания до ищците по отстраняване на 

нередовностите на ИМ, изпълнени с молба от 04.04.2012 г. Проведени са 

с.з. на: 26.04.2012 г.- не е даден ход, поради нередовно призоваване, на 

10.05.2012 г. - даден ход по същество, решението е обявено на 05.06.2012 

г.;  

                     - в.гр.д. № 255/2010 г., обр. на 17.03.2010 г., на доклад на 

съдия Борислав Илиев, проверено по данни от електронната деловодна 

система. С разпореждане от 18.03.10 г. делото е насрочено за разглеждане 

в с.з. на 08.04.10 г., когато производството по делото е спряно, на осн. чл. 
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229, ал.1, т.4 ГПК. Правени са периодични справки по движението на 

преюдициалното дело. Производството по делото е възобновено в з.з. от 

03.06.2011 г. и е насрочено в с.з. на 23.06.11 г., когато производството 

отново е спряно. С определение от 03.04.12 г. съдът е обезсилил 

първоинстанционното решение и е прекратил производството по делото; 

  - в.гр.д. № 688/2010 г., обр. на 30.08.2010 г., на доклад на 

съдия Борислав Илиев, проверено по данни от електронната деловодна 

система. С разпореждане от 16.09.10 г. делото е насрочено за разглеждане 

в с.з. на 07.10.10 г., когато производството по делото е спряно, на осн. чл. 

229, ал.1, т.2 ГПК. Производството по делото е възобновено на 25.05.2011 

г., делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 20.10.11 г., отложено 

поради нередовна процедура по призоваване. В с.з. на 24.11.11 г. 

производството по делото отново е спряно, на осн. чл. 229, ал.1, т.1 ГПК, 

възобновено с определение от 07.03.12 г. В с.з. на 29.03.12 г. делото е 

обявено за решаване, решението е обявено на 27.04.12 г. 

   От проверените и описани по-горе дела, може да се направи 

извод, че основна причина за приключване на делата над разумния срок е 

оставяне на исковата молба без движение, поради констатирана 

нередовност, многократно отлагане на с.з., поради нередовна процедура 

по призоваване или за събиране на доказателства, по реда на ГПК /отм./, 

Производството по делата е спирано, по някои дела на два пъти, при 

наличие на хипотезите по чл. 182, ал.1 ГПК /отм./ или чл. 229, ал.1 ГПК.  

Съдебните заседания са насрочвани през 1-2 месеца, с изключение на 

времето, когато съдът е в съдебна ваканция. 

 

               Предоставената за нуждите на проверката деловодна справка 

сочи, че в Окръжен съд Пазарджик са образувани 84 броя въззивни 

граждански след 01.01.2012 г., които не са приключили към 30.06.2012 г.  

  При проверката на случайно избрани дела се установи 

следното: 

  в.гр.д. № 159/2012г., образувано на 07.02.2012 г., иск за 

обезщетение по специалния деликт на чл. 2 от ЗОДОВ; на доклад на съдия 

Красимир Ненчев; С Разпореждане № 412 от 13.02.2012г. въззивните 

жалби, като нередовни, са оставени без движение до внасяне на ДТ. С 

Разпореждане № 728 от 26.03.2012г., поради неизпълнение на дадените 

указания, е върната въззивната жалба на Прокуратурата на РБ. По 

касационна частна жалба, с вх. № 2653 от 23.04.2012г., делото е изпратено 

за инстанционен контрол, от който е върнато на 19.06.2012г. С 

Разпореждане № 445 от 20.06.2012г. е указано на Прокуратурата на РБ да 

внесе ДТ в седмичен срок. С Разпореждане № 1935 от 19.09.2012г. за 

неизпълнение на указанията е наредено да се върне въззивната частна 

жалба на Прокуратурата на РБ. Обективна причина за продължителния 
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период на разглеждане на делото е осъществения инстанционния  контрол 

на постановения прекратителен съдебен акт. 

  в.гр.д. № 185/2012 г., образувано на 15.02.2012г.; делба; на 

доклад на съдия Мариана Димитрова; С Разпореждане № 457 от 

16.02.2012г. е определена дата на о.с.з. В о.с.з. от 08.03.2012г. е допусната 

СТЕ и е определено в.л. В о.с.з. от 19.04.2012г. е приета изготвената СТЕ, 

поставена е допълнителна задача на в.л. и делото е отложено. В о.с.з. от 

17.05.2012г. делото е отложено за др. дата /без да е посочена датата/ за 

изготвяне на инвестиционен проект. Към момента на извършване на 

проверката няма приложен инвестиционен проект и не се констатира 

процесуална активност на съда по администриране на делото. 

 в.гр.д. № 359/2012 г., образувано на 09.04.2012г.,  иск с пр. 

осн. чл.127, ал. 3 от СК – родителски права; на доклад на съдия Красимир 

Ненчев; С разпореждане № 854 от 10.04.2012г. въззивната жалба като 

нередовна е оставена без движение и е определен срок за довнасяне на ДТ. 

С Разпореждане № 1493 от 06.07.2012г., поради неизпълнение на 

указанията за довнасяне на ДТ, производството по делото е прекратено и е 

наредено да се върне въззивната частна жалба.  По делото няма данни 

срещу разпореждането за прекратяване на производството да е постъпила 

частна касационна жалба. 

 в.гр.д. № 442/2012 г., образувано на 10.05.2012г.; делба; на 

доклад на съдия Мариана Димитрова; С Разпореждане № 1112 от 

17.05.2012г. е постановено да се отстранят нередовностите на въззивната 

частна жалбата. С Разпореждане № 1239 от 01.06.2012г. искането за 

предоставяне на правна помощ е оставено без уважение и е даден нов срок 

за отстраняване на нередовностите. С Определение № 469 от 29.06.2012г. е 

предоставена правна помощ и е указано да се отстранят нередовностите по 

въззивната частна жалба. С Разпореждане № 1532 от 13.07.2012г. е 

насрочено о.с.з. за 27.09.2012г.  

  в.гр.д.№ 463/2012 г., образувано на 15.05.2012г., иск с 

пр. осн. чл. 59 от ЗЗД; на доклад на съдия Борислав Илиев; С Разпореждане 

№ 1105 от 16.05.2012г. е насрочено о.с.з. с призоваване на страните. В 

о.с.з. от 07.06.2012г. и от 28.06.2012г. поради нередовно призована страна 

ход на делото не е даден. В о.с.з. от 20.09.2012г., на осн. чл. 229, ал. 1,т. 2 

от ГПК производството е спряно и са дадени указания към жалбоподателя 

в шестмесечен срок да представи доказателства за наследниците на 

починалия ответник, с оглед на тяхното конституиране като страни в 

процеса. 

     Проверката на делата установи, че основни причини за 

продължителния период на разглеждане на въззивни граждански дела, 

образувани след 01.01.2012г. и неприключили към 30.06.2012 г. са 

нередовностите по депозираните ИМ, което е причина същите да се 
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оставят без движение, нередовната  процедура по призоваване или 

необходимостта да се събират доказателства. 

     

   2.Образувани въззивни граждански дела в периода 

01.01.2011 г.-31.12.2011 г.,свършени над 3 месеца.        
        Предоставената за нуждите на проверката деловодна справка сочи, че 

в Окръжен съд Пазарджик  в периода 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г., са 

свършени 51 броя дела над 3 месеца.                

                      Проверката на случайно избрани дела, установи: 

   - в.гр.д.№2/2011 г., обр. на 03.01.2011 г., на доклад на 

съдия Красимир  Ненчев. С разпореждане от 07.01.11 г. делото е насрочено 

в с.з. за 27.01.11 г., отложено за събиране на доказателства и разпит на 

свидетели. В с.з. на 10.02.11 г. производството по делото е спряно, с оглед 

направено искане за доброволно уреждане на спора. С определение от 

17.02.11 г., на основание чл. 230, ал.1 ГПК производството по делото е 

възобновено. Проведени са с.з. на: 10.03.11 г., 07.04.11 г., 28.04.11 г. - 

отложени за изслушване на допусната тройна съдебно техническа 

експертиза. В с.з. на 12.05.11 г. делото е обявено за решаване, съдебният 

акт е обявен на 20.06.2011 г. и същия ден делото е върнато на РС-

Пазарджик; 

  - в.гр.д.№20/2011 г., обр. на 04.01.2011 г., на доклад на съдия 

Катя Пенчева. С разпореждане от 11.01.11 г. делото е насрочено. 

Проведени са с.з. на: 14.02.11 г., 21.03.11 г., 18.04.11 г., 30.05.11 г., 04.07.11 

г., 11.07.11 г. - отложени за изслушване на експертиза и събиране на 

доказателства. В с.з. на 19.09.11 г. исковата молба е оставена без движение, 

с указания, изпълнени с молба от 07.11.11 г. С разпореждане от 08.11.11 г. 

делото е насрочено в с.з. за 05.12.11 г., когато е обявено за решаване, 

съдебният акт е обявен на 30.12.11 г. Делото е върнато на РС-Пазарджик 

на 04.06.2012 г.; 

  - в.гр.д.№112/2011 г., обр. на 07.02.2011 г., на доклад на съдия 

Албена Палова. С разпореждане от 08.02.11 г. делото е насрочено в с.з. за 

07.03.11 г., когато производството по делото е спряно, възобновено с 

определение от 07.07.11 г. В проведеното с.з. на 19.09.11 г. разглеждането 

на делото е приключило и същото е обявено за решаване, съдебният акт е 

обявен на 11.10.11 г. Делото е върнато на РС-Пазарджик на 12.10.2011 г.; 

  - в.гр.д.№189/2011 г., обр. на 18.02.11 г., на доклад на съдия 

Надежда Славчева. С разпореждане от 24.02.11 г. делото е насрочено в с.з. 

за 28.03.11 г., отложено поради смърт на ответник. Проведени са с.з. на: 

02.05.11 г., 30.05.11 г., 27.06.11 г., 19.09.11 г. - отложени за събиране на 

доказателства и изслушване на съдебно-техническа експертиза. На 07.11.11 

г. делото е обявено за решаване, съдебният акт е обявен на 01.12.11 г. 

Делото е върнато на РС-Пещера на 24.04.2012 г.; 
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  - в.гр.д.№ 548/2011 г., обр. на 17.06.2011 г., на доклад на съдия 

Борислав Илиев. С разпореждане от 20.06.11 г. делото е насрочено за 

разглеждане. Проведените на 30.06.11 г. и на 15.09.11 г. съдебни заседания 

са отложени, поради нередовна процедура по призоваване.  В с.з. на 

20.10.11 г. делото е обявено за решаване, съдебният акт е обявен на 

17.11.11 г., на 18.11.11 г. делото е върнато на РС-Пазарджик.  

Причина за несвършване на делата в тримесечен срок е отлагане на 

същите за доказателства, изслушване на допуснати експертизи; 

нередовна процедура по призоваване на страните; конституиране на 

наследници. Първото по делото с.з. е провеждано в 1- месечен срок от 

постановяване определението за насрочване, при отлагане съдебните 

заседания също са насрочвани в едномесечен срок /с изкл. на съдебната 

ваканция/. Делата са администрирани своевременно, съдиите са се 

произнасяли по постъпилите книжа в срок до една седмица. 
 

          3. Обявени съдебни актове по въззивни граждански дела, 

извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК. 

             От изготвените и предоставени за целите на проверката 

справки се установи следното: 

            През 2010 г. има 8 броя  въззивни граждански дела, съдебните 

актове по които са обявени извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК. 

Забавата е за период от 3 до 14 дни, като 4 от делата са с докладчик съдия 

Илиана Димитрова, 3 броя от делата са с докладчик съдия Пенка Янева, а 1 

брой дело е с докладчик съдия Борислав Илиев. 

       През 2011 г. има 14 броя въззивни граждански дела, съдебните 

актове по които са обявени извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК. 

Забавата е за период от 2 до 12 дни, като 3 от делата са с докладчик съдия 

Мариана Димитрова, а останалите  - с докладчик съдия Красимир Ненчев.  

        За първото полугодие на 2012 г. има само 1 дело, с просрочие в 

срока по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК, а именно: гр.д.№ 341/2012 год., с 

докладчик съдия Мариана Димитрова, забавата е от 3 дни. 

 

      4. Въззивни граждански  дела с отменен ход по същество.  

                

                      През 2011 год. 5 броя  въззивни граждански дела са  с 

отменен ход по същество:  

  - в.гр.д. № 199/2011 г., обр. на 18.02.2011 г., на доклад на съдия  

Борислав Илиев. В с.з. на 10.03.11 г. е даден ход по същество, но в срока за 

произнасяне съдът е констатирал, че подадената въззивна жалба срещу 

решение, с което е допуснат развод по взаимно съгласие, е процесуално 

недопустима, на основание чл. 330, ал.5 ГПК, поради което е отменил 

определението, с което е даден ход на устните състезания, оставил е без 

разглеждане въззивната жалба и е прекратил производството по делото; 
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  - в.гр.д. № 375/2011 г., обр. на 21.04.2011 г., на доклад на съдия  

Венцислав Маратилов. В с.з. на 11.05.11 г. е даден ход по същество, в 

срока за произнасяне съдът е констатирал, че спорът е останал неизяснен 

от фактическа страна, тъй като по делото има данни за висящо исково 

производство, решението по което ще има значение за изхода на 

настоящото дело. Поради което и на основание чл. 195, ал.1, ал.2 във вр. с 

чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК /отм./ съдът е отменил протоколното си 

определение, с което е даден ход на делото по същество и е спрял 

производството по делото до окончателното приключване на 

преюдициалния спор; 

 - в.гр.д. № 528/2011 г., обр. на 14.06.2011 г., на доклад на съдия  

Борислав Илиев. В с.з. на 15.09.11 г. е даден ход по същество, но в срока за 

произнасяне е констатирано, че по искането за допускане на гласни 

доказателства неправилно въззивният съд е приел, че за страната е 

преклудирана тази възможност, прилагайки разпоредбата на чл. 266, ал.1 

ГПК, вместо разпоредбите на ГПК /отм./, тъй като производството по 

делото е по реда на ГПК /отм./. Поради което съдът е отменил 

определението за даване ход на устните състезания, допуснал е до разпит 

поискания от страната свидетел и е насрочил делото за разглеждане в 

о.с.з.; 

   - в.гр.д. № 741/2011 г., обр. на 16.08.2011 г., на доклад на съдия  

Венцислав Маратилов. В с.з. на 28.09.11 г. е даден ход по същество, в 

срока за произнасяне съдът е констатирал, че е налице пречка от 

процесуално естество да бъде постановен акт по съществото на спора, 

поради пропуск на първоинстанционния съд. Поради което с определение 

от 30.09.2011 г. съдът е отменил определението за даване ход на делото 

пред въззивната инстанция и на определението за даване ход по същество, 

прекратил е производството по делото и го е върнал на РС-Велинград за 

изпълнение на дадените указания, като след изпълнението им делото, 

ведно с жалбите следва се изпратят обратно на ОС-Пазарджик за ново 

разглеждане; 

 - в.гр.д. № 876/2011 г., обр. на 06.10.2011 г., на доклад на съдия 

Надежда Славчева-Андонова. В с.з. на 14.11.11 г. е даден ход по същество, 

в срока за произнасяне съдът е констатирал, че исковата молба съдържа 

нередовност, поради което е отменил определението за даване ход на 

устните състезания, оставил е исковата молба без движение, с указания до 

ищеца за изпълнение в едноседмичен срок, след изтичането на който 

делото да се докладва за предприемане на следващите се действия. 

      От посочените по-горе дела се налага извода, че основна 

причина за отмяна на хода по същество е по инициатива на съда, поради 

допуснати процесуални нарушения, което свидетелства за недобра 

предварителна подготовка и проучване на делото от съответния съдия- 

докладчик.  
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          5. Спрени въззивни граждански дела 

                    От изготвената справка за нуждите на проверката, спрените 

въззивни производства през 2011 год. са 10 броя.  Към датата на 

проверката се установи, че всички спрени производства са възобновени, 

делата са приключили и своевременно върнати обратно на 

първоинстанционния съд.   

 

                       6. Бързи производства по въззивни граждански  дела. 

През 2011 г. в ОС- Пазарджик са образувани 91 броя въззивни граждански 

дела /бързи производства/.  

    По причина, че към момента на извършване на проверката образуваните 

през 2011г. въззивни граждански дела са приключени и върнати в 

съответните първоинстанционни съдилища или са изпратени на 

инстанционен контрол, то на случаен принцип и по деловодна справка, 

бяха изискани и проверени следните дела: 

  в.гр.д. № 50/2011г., образувано на 13.01.2011г., иск по чл. 143, 

ал. 2 от СК; на доклад на съдия Мариана Димитрова; С Разпореждане № 

159 от 18.01.2011г. е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 10.02.2011г. делото е 

обявено за решаване. Решение № 87 е обявено на 08.03.2011г., т.с. актът е 

постановен извън срока по чл. 316 от ГПК. 

  в.гр.д. № 61/2011г., образувано на 19.01.2011г., иск по чл. 225, 

ал. 2 от КТ; на доклад на съдия Красимир Ненчев; С Разпореждане № 176 

от 20.01.2011г.  е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 27.01.2011г., делото е 

отложено за събиране на доказателства. В о.с.з. от 17.02.2011г. делото е 

обявено за решаване. Решение № 80 е обявено на 07.03.2011г., т.с. актът е 

постановен извън срока по чл. 316 от ГПК. 

  в.гр.д. № 80/2011г., образувано на 27.01.2011г.] иск по чл. 143, 

ал. 2 от СК; на доклад на съдия Албена Палова; С Разпореждане № 241 от 

31.01.2011г. е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 21.02.2011г.  делото е обявено за 

решаване. Решение № 81 е обявено на 07.03.2011г., т.с. актът е постановен 

в срока по чл. 316 от ГПК. 

  в.гр.д. № 84/2011г., образувано на 28.01.2011г., иск по чл. 344 

от КТ; на доклад на съдия Венцислав Маратилов; С Разпореждане № 239 

от 31.01.2011г. е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 16.02.2011г. делото е обявено 

за решаване. Решение № 75 е обявено на 02.03.2011г., т.с. актът е 

постановен в срока по чл. 316 от ГПК. 

  в.гр.д. № 250/2011 г., образувано на 10.03.2011г., иск по чл. 

344 от КТ; на доклад на съдия Красимир Ненчев; С Разпореждане №  630 

от 14.03.2011г. е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 24.03.2011г. делото е отложено 

за събиране на доказателства. В о.с.з. от 14.04.2011г. делото е обявено за 

решаване. Решение № 214 е обявено на 18.05.2011г., т.с. актът е 

постановен извън срока по чл. 316 от ГПК. 
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  в.гр.д. № 284/2011г., образувано на 21.03.2011г.; иск по чл. 

222, ал.1 и 224, ал.1 от КТ; на доклад на съдия Венцислав Маратилов; С 

Разпореждане № 712 от 23.03.2011г.  е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 

06.04.2011г. делото е обявено за решаване. Решение № 191е обявено на 

03.05. 2011г., т.с. актът е постановен извън срока по чл. 316, ал.1 от ГПК. 

  в.гр.д.№ 310/2011г., образувано на 30.03.2011г., иск по чл. 344 

от КТ; на доклад на съдия Катя Пенчева; С Разпореждане № 242 от 

31.03.2011г. молбата е оставена без движение до уточняване на пасивната 

легитимация по предявените искове. С Разпореждане № 855 от 

11.04.2011г.  е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 02.05.2011г. делото е обявено за 

решаване. Решение № 207 е обявено на 13.05.2011г., т.с. актът е 

постановен в срока по чл. 316, ал.1 от ГПК. 

  в.гр.д.№ 389/2011г., образувано на 28.04.2011г.; иск по 143, ал. 

2 от СК; на доклад на съдия Красимир Ненчев; С Разпореждане № 995 от 

29.04.2011г.  е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 19.05.2011г. делото е отложено за 

събиране на доказателства. В о.с.з. от 02.06.2011г. делото е обявено за 

решаване. Решение № 313 е обявено на 11.07.2011г., т.с. актът е 

постановен извън срока по чл. 316, ал.1 от ГПК. 

  в.гр.д.№ 548/2011 г., образувано на 17.06.2011г., иск по чл. 

221, ал.1 и по 224, ал. 1 от КТ; на доклад на съдия Борислав Илиев; С 

Разпореждане №  1384 от 20.06.2011г. е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 

30.06.2011г. и от 15.09.2011г. делото е отложено поради нередовно 

призовани страни. В о.с.з. от 20.10.2011г. делото е обявено за решаване. 

Решение № 511 е обявено на 17.11.2011г., т.с. актът е постановен извън 

срока по чл. 316, ал. 1 от ГПК.  

  в.гр.д.№ 718/2011 г., образувано на 04.08.2011г., иск по чл. 

224, ал. 1 от КТ; на доклад на съдия Мариана Димитрова; С Разпореждане 

№ 1751 от 09.08.2011г. е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 06.10.2011г. делото е 

обявено за решаване. Решение № 428 е обявено на 20.10.2011г., т.с. актът е 

постановен в срока по чл. 316, ал. 1 от ГПК. 

              

                 Предоставената за нуждите на проверката деловодна справка 

сочи, че в Окръжен съд- Пазарджик от 01.01.2012г. до 30.06.2012г. са 

образувани 42 бр. въззивни граждански дела /бързи производства/, които 

към момента на извършване на проверката бяха приключени и върнати в 

съответните първоинстанционни съдилища или бяха изпратени на 

инстанционен контрол. 

  По причина, че в съда не се намериха за проверка дела, 

образувани до 30.06.2012г., бяха проверени трите дела, които към 

момента на извършване на проверката бяха в съда: 

 

  - в.гр.д. № 615/2012 г., образувано на 04.07.2012г., иск по чл. 

344 от КТ; на доклад на съдия Албена Палова, след това на съдия Катя 
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Пенчева; Делото е постъпило на 04.07.2012г. и от същия ден с 

Разпореждане е насрочена дата за о.с.з. С Протокол от 20.07.2012г. е 

сменен докладчика. В о.с.з. от 24.07.2012г. са прекратени устните 

състезания и на осн. чл. 315, ал. 2 от ГПК е обявена дата за постановяване 

на съдебния акт – 02.08.2012г. решение № 382 е обявено на 25.07.2012г., 

т.е. съобразен е срока по чл. 316 от ГПК. 

  - в.гр.д. № 653/2012 г., образувано на 18.07.2012г.;  иск по чл. 

344 от КТ; на доклад на съдия Елеонора Серафимова, след това на съдия 

Делчо Чопаринов; С разпореждане от 20.07.2012г., /информация за което 

се извлече от деловодната справка, защото същото не се намери в кориците 

на делото/ е насрочено о.с.з. с призоваване на страните. С Протокол от 

03.08.2012г. е сменен докладчика. В о.с.з. от 07.08.2012г. са приключени 

устните състезания и на осн. чл. 315, ал. 2 от ГПК е обявена дата за 

постановяване на съдебния акт – 21.08.2012г. Решение № 388 е обявено на 

15.08.2012г., т.е. съобразен е срока по чл. 316 от ГПК. 

  - в.гр.д. № 745/2012 г., образувано на 23.08.2012г., иск по чл. 

344 от КТ; на доклад на съдия Делчо Чопаринов; С Разпореждане № 745 от 

24.08.2012г. е насрочено о.с.з. с призоваване на страните. В о.с.з. от 

12.09.2012г. устните състезания са обявени за приключени и на осн. чл. 

315, ал. 2 от ГПК е обявена дата за постановяване на съдебния акт – 

26.09.2012г. Решение № 405 е обявено на 18.09.2012г., т.с.  съобразен е 

срока по чл. 316 от ГПК. По реда на чл. 247, ал. 1 от ГПК постановеният 

акт е допълнен с Решение № 417 от 25.09.2012г  

  Анализът на проверените дела установи, че през първото 

полугодие на 2012г., разглеждането на въззивните граждански дела 

/бързи производства/ е извършено при стриктно съобразяване със 

сроковете, установени в чл. 315, ал.2 и чл. 316 от ГПК, т.с. преодоляно е 

констатираното за 2011г. постановяване на съдебните актове извън 

законоустановения двуседмичен срок. 

                     През 2010 год. са  образувани и разгледани 102 броя дела по 

реда на чл. 317 ГПК, във вр. с чл. 310 ГПК. Към момента на проверката 

всички дела са приключени и върнати обратно, поради което проверката 

по движението и приключването на делата се извърши по данни от 

електронната деловодна система:             

                     - в.гр.д. № 70/2010 г., обр. на 14.01.2010 год., на доклад на 

съдия Борислав Илиев. Първото с.з. е проведено на 04.02.10 г., отложено за 

събиране на доказателства, на 25.02.10 г. даден е ход по същество, 

решението е обявено на 17.03.10 г.; 

   - в.гр.д. № 174/2010 г., обр. на 19.02.2010 г., на доклад на 

съдия Илиана Димитрова. С разпореждане от 24.02.10 г. делото е 

насрочено за разглеждане на 25.03.10 г., даден е ход по същество, 

решението е обявено на 08.04.10 г.; 
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  - в.гр.д. № 731/2010 г., обр. на 20.09.2010 г., на доклад на 

съдия Катя Пенчева С разпореждане от същата дата делото е насрочено за 

разглеждане на 14.10.10 г., когато е отложено за събиране на 

доказателства. На 04.11.10 г. е даден ход по същество, решението е 

обявено на 16.11.10 г.;   

          - в.гр.д. № 772/2010 г., обр. на 07.10.2010 г., на доклад на 

съдия Албена Палова. С разпореждане от същата дата делото е насрочено 

за разглеждане в о.с.з. Проведени са с.з. на: 25.10.10 г. - отложено и на 

22.11.10 г. - отложено за събиране на доказателства. На 20.12.10 г. е даден 

ход по същество, решението е обявено на 21.12.10 г.; 

   - в.гр.д. №958/2010 г., обр. на 16.12.2010 год., на доклад на 

съдия Красимир Ненчев. С разпореждане от 20.12.12 г. делото е насрочено 

за разглеждане на 13.01.11 г., отложено поради нередовно призоваване на 

ответника. На 17.02.11 г. даден е ход по същество, решението е обявено на 

08.03.11 г.; 

Проверката на делата, разглеждани през 2010г и 2011г  по 

реда на бързото производство установи, че не всички дела са 

своевременно администрирани. При незначителен брой  от проверените 

дела  не е спазван стриктно срока, визиран в чл. 312 ал. 1, т. 1 ГПК и 

срока по чл. 316 ГПК.  
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  V. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА  ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДЕЛА В УСТАНОВЕНИ 

СРОКОВЕ през 2010 г.; 2011 г. и първо полугодие на 2012 г.  в това 

число и делата по чл.25 ал.2 от Закона за търговския регистър.        

 

                      1. Образувани търговски дела през 2010 г. и 

неприключили към 31.12.2011 г. – общо 6 бр. дела 

           При проверката на произволно избрани дела се установи 

следното: 

             - т.д. 42/2010 г. с код 200- облигационни искове; докладчик- 

съдия Танкова. С разпореждане от 26.03.2010г. е образувано дело по 

искова молба с вх. № 1521/26.03.2010г. с ищец ТД „М.Р“ ООД- Италия и 

ответник ТД“ Б.- С“ АД с цена на иска 990 260 лева; С разпореждане от 

29.03.2010г. на съдия Танкова на основание чл.367 от ГПК е изпратен 

препис от исковата молба на ответника с указание да се даде отговор в 

двуседмичен срок; С молба с вх. № 1927 от 22.04.2010г. е депозиран 

отговор на исковата молба от ответника; С разпореждане от 23.04.2010г. е 

изпратен препис от отговора на ищеца с указание за депозиране на 

допълнителна искова молба в двуседмичен срок; С молба с вх. № 

2632/02.06.2010г. е депозирана допълнителна искова молба от ищеца; С 

разпореждане от 02.06.2010г. на ответника е изпратен препис от 

допълнитената искова молба с указание за отговор в двуседмичен срок; С 

молба с вх.№2977/18.06.2010г. е депозиран допълнителен отговор; С 

определение от 24.06.2010г. съдия Танкова насрочва делото в открито 

заседание на 14.09.2010г., приема представените с исковата молба писмени 

доказателства, допуска съдебно- икономическа експертиза, назначава вещо 

лице, определя депозит за вещото лице, назначава вещо лице- преводач, на 

основание чл.176 от ГПК задължава изпълнителния директор на ТД“ Б.-С“ 

АД да се яви лично за разпит; С определение от 02.08.2010г.  съдия 

Танкова допуска съдебно- техническа експертиза; С молба с вх.№ 3883 от 

11.08.2010г. ищецът представя исканите от съда доказателства; В открито 

съдебно заседание 14.09.2010г. делото е отложено за друга дата ;  С молба 

с вх. №4178/21.09.2010г. ответникът представя под опис доказателства; С 

разпореждане от 21.09.2010г. съдия Танкова изпраща препис от молбата на 

ищеца за становище; С молба с вх.№4219/24.09.2010г. ищецът прилага 

доказателства и в разпоредително заседание с определение от 12.10.2010г. 

съдия Танкова допуска представените доказателства и указва да се направи 

превод, допуска и допълнителна съдебно-графологична експертиза; Делото 

е насрочено за 26.10.2010г.; С молба с вх.№ 4558/18.10.2010г. е 

представена съдебно-графологичната експертиза; С молба с вх. № 

4559/18.10.2010г. е представено експертно заключение; С определение от 

22.10.2010г. е оставено без уважение искането на ответника ТД“ Б.- С“ АД 

за представяне на доказателства под опис от ищеца; На 26.10.2010г. е 
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проведено открито заседание, с което делото е отложено за друга дата;          

В закрито заседание от 10.11.2010г. с определение съдия Танкова допуска 

допълнителна съдебно-икономическа експертиза с подробно допълнена 

задача за вещото лице и насрочва делото за открито заседание за 

23.11.2010г.; Делото е отложено за изслушване на съдебно-икономическата 

експертиза за 21.10.2010г.;  Делото е отложено за 01.02.2011г. за събиране 

на доказателства;  С молба с вх. № 766/03.02.2011г. и вх.№  

789/04.02.2011г. се правят уточнения и  с определение от 07.02.2011г. 

съдия Танкова допуска допълнителна съдебно-икономическа експертиза; 

От 01.02.2011г. делото е насрочено за 15.02.2011г. за изслушване на 

допълнителната СИЕ. На 15.02.2011г. делото е отложено за 15.03.2011г. 

пак за изслушване на допълнителната СИЕ; С молба с вх. 

№2494/19.04.2011г. се иска спиране на производството по т.д.42/2010г. ; В 

открито заседание от 19.04.2011г. е изслушано заключението на 

допълнителната СИЕ, делото е отложено за 17.05.2011г.; С определение от 

17.05.2011г. на основание 637, ал.1 от ТЗ производството по т.д. 42/2011г. е 

СПРЯНО, на ищеца е указано, че може да предяви вземането си по реда на 

чл. 685 от ТЗ. 

                    - т.д. № 58/2010  г., обр. на 27.04.2010 год., по чл. 266, ал. 1 

ЗЗД, във вр. чл. 79, ал.1 ЗЗД, вр. чл. 365, т.2 ГПК, на доклад на съдия 

Елеонора Серафимова. Разпореждането по чл. 367, ал.2 ГПК е постановено 

на  18.05.10 г., отговор на ИМ е постъпил на 10.06.10 г. На 23.07.10 г. е 

постановено разпореждане по чл. 372, ал.1 ГПК, на 12.08.10 г. е постъпила 

допълнителна искова молба. На 09.09.10 г. е постъпил допълнителен 

отговор от ответника, на осн. чл. 373, ал.1 ГПК. На 27.09.10 г. е 

постановено определение по чл. 374 ГПК и делото е насрочено за 

разглеждане на 09.11.2010 г., когато е докладвана постъпила частна жалба 

от ответника и е указано на ищеца да вземе становище по същата, след 

което делото да се докладва за изпращане на Апелативен съд - Пловдив, по 

компетентност.  С определение от 28.12.10 г. по ч.гр.д.№ 1245, АС-

Пловдив  е отменил постановеното на 27.09.10 г. определение на ОС-

Пазарджик в частта, с която е отхвърлено искането за привличане на трета 

страна - помагач  и вместо него е постановил допускане привличането на 

трето лице-помагач на страната на ответника по т.д.№ 58/2010 г., по описа 

на ОС-Пазарджик.  Проведени са с.з. на: 22.03.11 г.; 05.05.11 г.; 16.06.11 г.; 

29.09.11 г.; 24.11.11 г.; 26.01.12 г.; 08.03.12 г.; 19.04.12 г.; 07.06.12 г.; 

13.09.12 г., всичките отложени за събиране на доказателства. Към момента 

на проверката делото е висящо, насрочено за 25.10.12 г.;   

  - т.д. № 112/2010 г., обр. на 07.09.2010 г., иск по чл. 135 ЗЗД, 

на доклад на съдия Илиана Димитрова. С разпореждане от 14.09.10 г. ИМ е 

оставена без движение, с указания, изпълнени с молба от 27.09.10 г. С 

разпореждане от 01.10.10 г. препис от ИМ е изпратен на ответниците за 

отговор по реда на чл. 131 ГПК. Отговори на ИМ са постъпили на: 
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11.11.10 г.; 02.12.10 г. и на 27.12.10 г., изпратени на ищеца за отговор по 

реда на чл. 372 ГПК. С определение от 10.03.11 г. ИМ е оставена без 

движение, с указание за довнасяне на дължимата д.т, изпълнено с молба от 

11.04.11 г. С определение от 14.04.11 г. съдът е спрял производството по 

делото, на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, до окончателното 

приключване на преюдициалното дело. Правени са периодични справки по 

движението на преюдициалния спор, последната е от 30.08.2012 г.;      

   - т.д.№ 365/2011 г., делото е обр. на 19.04.11 г., иск по чл. 534, ал.1 ТЗ, на 

доклад на съдия Елеонора Серафимова. С определение от 25.05.2011 г. е 

оставен без разглеждане предявения иск от 10 000 лв., производството по 

делото е прекратено в тази му част и същият е изпратен по подсъдност за 

разглеждане и произнасяне от РС-Пазарджик. На 09.06.2011 г. е 

постановено разпореждане по чл. 367, ал.1 ГПК, съобщението за което е 

получено от ответника на 24.06.2011 г., в срока за отговор няма постъпил 

писмен такъв. На 26.09.2011 г. е постановено определение по чл. 374 ГПК, 

делото е насрочено за 26.10.2011 г., когато е отложено за събиране на 

доказателства. В с.з. на 15.12.2011 г. е даден ход по същество, постановено 

е неприсъствено решение, обявено на 30.12.2011г. 

                      

           2. Образувани търговски дела преди 01.01.2011 г. и 

неприключили към 31.12.2011 г, както и образувани търговски дела от 

01.01.2012 г. - 30.06.2012 г.  

  Проверката на случайно избрани дела, установи:        

  - т.д. № 52/2008 г. ИМ е постъпила в съда на 10.01.08 г., 

оставена на два пъти без движение, с разпореждане от 14.01.08 г. и от 

19.03.08 г., последното изпълнено с молба от 29.04.08 г. Делото е обр. на 

12.05.2008 год., на доклад на съдия Катя Пенчева, иск по чл. 31, ал.2 ЗС. В 

с.з. от 29.05.08 г. производството по делото е спряно, на осн. чл.182, ал.1, 

б.”г” ГПК.  На 15.05.10 г. е определен нов докладчик, по реда на случайния 

избор, съдия Елеонора Серафимова. Правени са периодични справки по 

движението на преюдициалното дело, последната е от 30.08.12 г.;   

  - т.д. № 86/2008 г. обр. на 23.07.2008 год., на доклад на съдия  

Пенчева, впоследствие на съдия Серафимова, иск по чл. 26, ал.1 ЗЗД. На 

08.10.08 г. по делото е постъпил отговор на ИМ, на същата дата е 

постановено разпореждане по чл. 372 ГПК. На 06.11.08 г. е постановено 

определение по чл. 374 ГПК. Проведени са с.з. на: 02.12.2008 г.- отложено 

за събиране на доказателства, на 20.01.2009 г. - съдът е постановил 

изпращане делото на ПАС за произнасяне по въззивна частна жалба; на 

01.12.09 г. - не е даден ход, поради нередовна процедура по призоваване; 

на 19.01.10 г. и на 16.02.10 г. - отложени по доказателствата и делото е 

изпратено на ПАС по постъпила от ответника частна жалба. След връщане 

на делото от инстанционния съдебен контрол са проведени с.з. на: 16.02.12 

г., 22.03.12 г.; 17.05.12 г. - отложени за събиране на доказателства; на 
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21.06.12 г. е даден ход по същество. На 19.07.12 г. е постановено 

определение, с което са оставени без разглеждане предявените искове и 

производството по делото е прекратено, поради това, че в хода на това 

производство е постановено заличаване на ответното дружество от 

търговския регистър и производството по несъстоятелност е прекратено; 

                    - т.д. № 143/2010 г., обр. на 22.10.2010 год., на доклад на съдия 

Илиана Димитрова, иск по чл. 135 ЗЗД. С разпореждане от 02.11.10 г. ИМ е 

оставена без движение, с дадени указания, изпълнени с молба от 15.11.10 г. 

С разпореждане от 18.11.10 г. е указано препис от ИМ с приложенията да 

се изпрати на ответниците за отговор в едномесечен срок по чл. 131 ГПК. 

Отговори са постъпили на 27.12.10 г.  На 14.01.11 г. е постановено 

разпореждане по чл. 372 ГПК, съобщението за което е връчено на ищеца 

на 03.02.11 г. На 10.03.11 г. е постановено определение, с което 

производството по делото е спряно, на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК. 

Правени са периодични справки по движението на преюдициалното дело, 

последната от които е от 30.08.2012 г.;  

                   - т.д. № 41/2010 г., образувано на 26.03.2010г., облигационен 

иск по чл. 55 от ЗЗД; на доклад на съдия Красимир Ненчев, след това на 

съдия Елеонора Серафимова. С Определение № 96 от 21.04.2010г. по реда 

на чл. 374, ал. 1 от ГПК съдът е указал на ищеца да конкретизира 

твърденията в ИМ, както и в случай, че поддържа искане за заплащане на 

сума в р-р на 15 456,08лв.,  да довнесе допълнителна ДТ. С Разпореждания 

от 02.06.2010г., от 14.06.2010г. и  от 22.07.2010г. на ищеца е указано да 

представи препис от депозираното становище за връчване на ответната 

страна, да довнесе ДТ и на осн. чл.131 от ГПК е наредено да започне 

размяна на книжа. Във вр. с отговор с вх. № 3934 от 27.08.2010г., и след 

съобразяване на доводите в него, с Определение № 246 от 01.10.2010г. 

производството е спряно на осн. чл. 229,  ал.1,т.4 от ГПК , поради наличие 

на преюдициален спор в същия съд по т.д. № 46/10г. Срещу постановеното 

Определение е подадена в.ч.ж. № 4733 от 26.10.2010г. На 16.11.2010г. 

делото е изпратено в АпС-гр. Пловдив. На  28.12.2010г., след отмяна на 

оспорения акт, делото е върнато в ОС – гр. Пазарджик за продължаване на 

производство. С Определение №18 от 14.01.2011г. на осн. чл. 140 от ГПК 

съдът се е произнесъл по редовността и допустимостта на предявените 

искове и е насрочил о.с.з. В проведеното на 14.02.2011г. о.с.з. съдът е 

обявил делото за решаване и се е произнесъл с Решение № 31 от 

17.03.2011г., което е обявено в книгата за открити съдебни заседания и е 

отразено в ЕИС на 18.03.2011г.- разглеждането на делото е продължило в 

три месечен срок. 

                   - т.д. 5 от 2012 г. с код 230; Търговско отделение с докладчик 

съдия Елеонораа  Серафимова; Образувано на 10.01.2012г с разпореждане; 

по  Искова молба вх. №178 от 10.1.2012г.; ищец ТД”С.К.” ООД  Ответник  

Об.”С”. В закрито заседание от 21.1.2012г. с  разпореждане съдия 
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Серафимова На основание чл.367 ал.1 от ГПК  да се изпрати препис от 

исковата молба, ведно с доказателствата, на ответника.разпореждането е 

мотивирано с дадени пълни указания. Призовката  се връща на  

21.1.2012г.Постъпва отговор на исковата молба  с Входящ № 993 от 

10.2.2012г . С  Отговор на искова молба, се прави и искане да се 

конституира като Трето лице помагач на страната на ответника и „ДФ”З”. В 

закрито  заседание от 22.2.2012г., с определение  на съдия  Серафимова се 

ДОПУСКА привличането като трето лице-помагач на страната на 

ответника Об.”С” и  ДФ”З” град София,  Дадено е указание на  третото 

лице-помагач да се изпратят преписи от първоначалната искова молба и 

приложенията към нея, от отговора на ответника по чл. 367 от ГПК. 

Съдията  НЕ ПРИЕМА за съвместно разглеждане в настоящия процес 

обратния иск на Об”С” против ДФ”З” град София,  и постановява връщане 

на исковата молба по обратния иск и доказателствата към нея на Об”С”, 

като й указва, че няма пречка искът да бъде предявен в отделно 

производство.Препис от определението се връща на  22.2.2012г.С Входящ 

№ 1563 от 6.3.2012г.е депозирана Допълнителна искова молба, от  ищеца 

ТД”С.К ООД . С молба Входящ № 2304 от 5.4.2012г.е депозиран   Отговор 

на искова молба, от Трето лице помагач Държавен фонд Земеделие” 

гр.София.  В Закрито/разпоредително заседание от 21.4.2012г. С 

разпореждане на съдия Серафимова на основание чл.372 ал.1 от ГПК е 

изпратен  препис от отговора на третото лице - помагач ДФ „З" ведно с 

приложенията  на ищеца и на  ответника, които могат в двуседмичен срок 

от получаването на съобщението да подадат допълнителна искова молба и 

становище.На 21.4.2012г.се връща призовката с уведомлението. С молба с 

входящ № 2776 от 2.5.2012г.е депозирана Допълнителна искова молба,  от 

Ищеца ТД”С.К.”ООД . С молба Входящ № 2835 от 4.5.2012г.е депозирано  

Становище относно отговор на ИМ,  от Ответник Об.”С”, както и молба  с 

Входящ № 2836 от 4.5.2012г. от Ответника Об”С”. В Закрито заседание от 

14.5.2012г. С разпореждане на съдия Серафимова на основание чл. 373 ал.1 

ГПК  е указано препис от допълнителната искова молба да се връчи на 

ответника, който може в двуседмичен срок от получаването на 

съобщението да подаде отговор. Препис от допълнителната искова молба 

да се връчи и на третото лице - помагач на страната на ответника - ДФ „З". 

Указано е на страните да се изпрати препис от настоящото определение. 

На ищеца и на третото лице - помагач да се връчи становището на 

Общината гр.Септември. С молба с Входящ № 3402 от 30.5.2012г.е 

изпратен Отговор срещу допълнителна искова молба от Ответника Об.”С” 

с молба с Входящ № 4244 от 3.7.2012г. и Допълнителен отговор на Искова 

молба, от Трето лице помагач-ДФ”З”. В Закрито заседание от 

24.9.2012г.делото е нанасрочено за I-во заседание с определение на 

докладчика съдия Серафимова, която изготвя и проект за доклад като 

ДОПУСКА изслушването на СИЕ, която след запознаване с документите 
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по делото и в счетоводствата на страните да отговори на въпроса: 

Извършено ли е плащане (кога и колко) по договора за СМР и какво е 

задължението на Общината към ищеца по този договор ?. НАЗНАЧАВА за 

вещо лице  и ОПРЕДЕЛЯ ДЕПОЗИТ, вносим в 7 дневен срок.   ДОПУСКА 

изслушването на СТЕ, която да отговори на поставени от ищеца въпросиза 

извършини СМР описани в Протокол №17/22.07.2011г. НАЗНАЧАВА 

вещо лице. ОПРЕДЕЛЯ ДЕПОЗИТ  за възнаграждение на вещото лице, 

който да се внесе от ДФЗ в 3-дневен срок от получаването на настоящето 

определение по сметка на ПзОС. ДОПУСКА събиране на гласни 

доказателства - разпит на един свидетел за установяване на 

обстоятелството, че на 03.06.2011г. е настъпило природно бедствие 

(пороен дъжд, който е довел до изпълване изкопите с вода; последвало 

разрушаване на вече изграден тръбопровод; повреждане на колектори, 

шахти и др.) при довеждане от ищцовата страна. Със същото определение 

делото се  НАСРОЧВА  за разглеждане в о.с.з. на 01.11.2012г, от 9,30 часа, 

за която дата да се призоват страните, третото лице помагач и вещите лица, 

на които да се съобщят задачите. С определението е указано - 

Определението да се връчи на страните и третото лице помагач, като на 

ищеца се връчат и допълнителните отговори подадени от ответната 

община и от ДФЗ. Призовката с определението е върната  на  24.9.2012г.С 

молба  с Входящ № 5708 от 26.9.2012г.е внесен и  депозит за в.л., от ищеца  

ТД”С.К” ООД . Първо заседание е насрочено за  1.11.2012г., 9:30ч.  

                  - т.д. 14 от 2012 г. с код 800 -други дела  с докладчик  съдия при 

образуване на делото Славейка Костадинова. Разпореждане за образуване 

на делото от 26.1.2012г., по  Искова молба с Входящ № 634 от 26.1.2012г. 

изпратено по подсъдност т.д.4301/2011г.на Районен съд-Пазарджик. По 

това дело Ищец е  Банка, а Ответник ФЛ- Т.В. С разпореждане от закрито о 

заседание от 31.1.2012г на съдия Славейка Костадинова се указва Препис 

от искова молба вх. № 4301/18.10.2011 година, подадена пред Районен съд 

-Пазарджик по гр. дело № 4301/2011 година с доказателствата към нея да 

се връчат на ответника Т.Г.В. на посочения в исковата молба съдебен адрес 

в град Пазарджик, ……. с указания, че следва да подаде писмен отговор в 

двуседмичен срок от получаване на съобщението. Посочват се всички 

изисквания на чл.367 ал.2 от ГПК. С молба Входящ № 1260 от 21.2.2012 г.е 

върнат отговора на  исковата молба от. Ответника Т.В..  В Закрито 

заседание от 21.2.2012г. С разпореждане  на докладчика съдия Славейка 

Костадинова е указано да се изпрати препис от отговора на ответника Т.В.  

с вх. № 1260/21.02.2012 година на  ищеца „Банка „ ЕАД - София, който 

може в двуседмичен срок от получаването на съобщението да подаде 

допълнителна искова молба, съгласно чл.372  ал.2 от ГПК. С разпореждане 

от  Закрито заседание от 29.3.2012г. докладчика съдията изисква да  се 

изиска и приложи като доказателство към настоящото дело ч.гр. дело № 

630/2011 година по описа на Районен съд -Пазарджик, след което делото да 
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се докладва незабавно. С молба Входящ № 2740 от 27.4.2012г. е изпратено 

от РС-Пазарджик гр.д.№630/2011г.за прилагане, като доказателство;  С 

разпореждане от 10.5.2012г. съдията ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ исковата 

молба на „Банка  „ЕАД град София. Дава едноседмичен срок от връчване 

на препис от настоящото разпореждане на ищеца да внесе държавна такса 

от  612,57 лева по сметка на Окръжен съд - Пазарджик и да представи по 

делото вносната бележка.Указано е връчването да се извърши както на 

посочения по делото съдебен адрес: „Банка " ЕАД, град 

Пазарджик,……….., така и на вписания в търговския регистър адрес на 

управление на ищеца, а именно град София, ……...  С молба входящ № 

3547 от 5.6.2012г., внесена от БАНКАТА държавна такса. В Закрито 

заседание от 22.6.2012 г.делото е насрочено  за I-во заседание  С 

определение от съдията, която приема писмените доказателства, 

представени с исковата молба, както и ч.гр. дело № 630/2011 година по 

описа на Пазарджишкия районен съд. Разпределена е доказателствената 

тежест,съдът е Указал на ищеца, че в негова тежест е да установи 

обстоятелствата, свързани с предсрочната изискуемост на целия размер на 

сумата по договора за кредит, както и за размерите на дължимите от 

ответника суми по договора - главница и лихви. Насрочва делото за 

17.09.2012 година - 9,30 часа, за която дата да се призоват страните, като 

им се връчи препис от настоящото определение. Първо заседание от 

17.9.2012г., 9:30ч.  Отложено в I-во заседание за изслушване на допусната 

съдебно икономическа експертиза. Насрочено за Второ заседание от 

19.10.2012г. в  9:30ч.    

               - т.д. 64/2012г с код 600; докладчик съдия Невена Танкова. 

Исковата молба е от 15.03.2012г . Разпореждане за образуване на делото е 

от 15.03.2012гс ищец синдика А.К. и ответници: ТД”Г.М.”АД; Б.М-С”АД, 

представлявано от синдика и  прадставляващия дружеството  Кожухарова. 

Разпореждане по чл. 367 от ГПК от 19.03.2012 г. за изпращане на препис от 

исковата молба с доказателствата; разпореждането е мотивирано с изрично 

посочване на изискванията на процесуалната правна норма. Изпратено на 

19.03.2012г; Отговор на исковата молба с  вх.№ 2475/12.04.2012г от 

ответника ТД „Г.М.” АД ;Отговор на исковата молба с вх.№ 

2476/12.04.2012г от ответника Б.М.-С”АД . Разпореждане от 17.04.2012г. 

по чл. 372 от ГПК. Изпратено  на 17.04.2012г; Допълнителна искова молба 

от ищеца с вх.№3137/17.05.2012г.  С разпореждане от 31.05.2012г на съдия 

Славейка Костадинова препис от допълнителната искова молба е изпратен 

на двамата ответници на  31.05.2012г. Допълнителен отговор с вх.№ 

4053/25.06.2012г. от ответника ТД„ Б.М.- С“ АД; С определение от 

27.06.2012г. съдия Танкова назначава особен представител на ТД „ Б.М- 

С.“ АД, определя възнаграждение на особения представител, да се пише 

писмо на АК „Пазарджик“ за определяне на адвокат, който да бъде 

назначен за особен представител; Допънителен отговор с вх. № 
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4129/28.06.2012г. от ответника ТД „Г.М.” АД; С определение от 

28.06.2012г. съдия Танкова приема представените писмени доказателства, 

допуска съдебно- техническа експертиза, назначава за вещо лице по делото 

Д.Д., определя депозит за вещото лице, допуска двама свидетели на 

ответника ТД „ Б.М- С“ АД  при режим на довеждане, насрочва делото в 

открито съдебно заседание на 18.09.2012г.; Изпратен е препис от 

определението на страните и вещите лица; На 09.07.2012г. е подадена 

молба от ответника ТД „Г.М АД с вх.№4381/09.07.2012г., с която се правят  

уточнения на проекта за доклад; С определение от 09.07.2012г. съдия 

Танкова допълва проекта за доклад съобразно уточненията от входираната 

молба от ответника, допълва задачата на вещото лице; На 17.07.2012г. е  

подадена молба с вх. № 4520 от синдика КА.К. за внесен депозит за вещо 

лице; С молба с вх. № 4907 на вещото лице Д.Д. се прави искане да бъде 

освободен като вещо лице; С определение от 22.08.2012г. съдия Танкова 

освобождава вещото лице Д.Д. и на негово място назначава вещото лице ; 

Определението е изпратено на страните и на вещото лице; С молба с вх. 

№5167 от 27.08.2012г. вещото лице А.С. иска освобождаване; С 

опредеение от 27.08.2012г. съдия Танкова освобождава вещото лице Анета 

Сталева и назначава на нейно място вещото лице д-р ; На 18.09.2012г. е 

подадена молба и от синдика А.К. с  приложени преписи от  3 договора ; 

На 18.09.2012г. е проведено първо открито заседание с докладчик съдия 

Танкова, за второ открито заседание за събиране на  доказателства делото е 

насрочено за 23.10.2012г.; 

                 - т.д. 35/2012г. с код 600-облигационни искове; докладчик-съдия 

Славейка Костадинова. Разпореждане  за образуване на делото от 

15.02.2012г. по искова молба от 1114/15.02.2012г. Ищец ТД „К“ ООД и 

ответник ТД „А- М“ АД; С разпореждае от 16.02.2012г. исковата молба е 

оставена без движение с указание да се внесе държавна такса и да се 

представи пълномощно от адвоката на ищеца ТД „К“ ООД; С молба с вх. 

№ 1860/19.03.2012г. ищецът е представил пълномощно и е внесъл 

държавна такса; С разпореждане от 20.03.2012г. съдия Костадинова на 

основание чл. 367 от ГПК изпраща препис от исковата молба на ответника 

за отговор; С молба с вх. №2309 от 05.04.2012г. ответникът ТД „ А- М“ АД 

е депозирал отговор на исковата молба;  С разпореждане от 05.04.2012г. 

съдия Костадинова указва препис от отговора на ответника да се изпрати 

на ищеца с указание, че в двуседмичен срок може да подаде допълнителна 

искова молба; С молба с вх. № 2847 от 04.05.2012г. ищецът е депозирал 

допълнителна искова молба; С разпореждане от 09.05.2012г. съдия 

Костадинова изпраща  препис от допълнителната искова молба на 

ответника ТД „ А- М“ АД за изпращане на допълнителен отговор; С 

определение от 22.06.2012г. съдия Костадинова насрочва делото в открито 

заседание за 17.09.2012г., приема представените с исковата молба 

доказателства, както и представените с допълнителната искова мобла, 
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назначава за вещо лице М.Г., допуска двама свидетели на страната на 

ищеца при режим на довеждане;  С молба с вх.№ 4538/18.07.2012г. е 

внесен депозит за вещото лице; С молба с вх.№ 5357/10.09.2012г. е 

депозирано заключението на вещото лице; На 17.09.2012г. е проведено 

открито съдебно заседание и със същото определение е постановено 

СПИРАНЕ на производството по т.д. №35/2012г. по съгласие на страните- 

чл. 229, ал.1, т.1 от ГПК. 

            - т.д. 53/2012 г.,код 800, докладчик- съдия НевенаТанкова. Делото е 

образувано с разпореждане от 05.03.2012г. по искова молба с 

вх.1541/05.03.2012г. на ищец ТД „Ю“ ЕООД и ответник ТД „В“ ООД, ТД“ 

Ю“ ЕООД и синдика С.Ж.;  С разпореждане на съдия Танкова от 

05.03.2012г. по реда на чл.367 от ГПК е изпратен препис от исковата молба 

и доказателствата на ответниците, изискано е на основание чл.190 от ГПК 

и нотариално дело № 64, том I от 29.09.2010г. на нотариус П.Ст; С писмо с 

вх. № 1785 от 14.03.2012г. е изпратено копие от исканото нотариално дело 

от нотариус П.Ст.; С молба с вх. № 2812/03.05.2012г. е изпратен отговор на 

исковата молба от ответника ТД „В“ ООД; С разпореждане от 04.05.2012г. 

съдия Танкова на основание чл.372 от ГПК изпраща на ищеца препис от 

отговора на ответника с указание, че може да подаде в двуседмичен срок  

допълнителна искова молба; С молба с вх. № 3091/15.05.2012г. ищецът е 

депозирал допълнителна искова молба от синдика С.Ж; С разпореждане от 

31.05.2012г. съдия Славейка Костадинова изпраща на ответника препис от 

допълнителната искова молба с указание, че може да подаде допълнителен 

отговор в двуседмичен срок; С разпореждане от 19.06.2012г. съдия 

Танкова оставя исковата молба без движение с указание към ищеца- 

синдика да уточни процесуалната легитимация на ищеца ТД „Ю“ ЕООД ; 

С молба с вх. №4056/26.06.2012г. синдикът С. Ж, прави уточнения; С 

определение от 27.06.2012г. съдия Танкова назначава особен представител 

на ответника ТД „Ю“ ЕООД с указание да се изпрати писмо на АК 

„Пазарджик“  за поименно определяне на адвокат, който да бъде назначен 

за особен представител; С молба с вх. № 4121/28.06.2012г. е депозиран 

допълнителен отговор от ответника ТД „В“ ООД; С писмо с вх.№ 

4303/05.07.2012г. АК „Пазарджик“ посочва за особен представител адв. К. 

Ст.; С определение от 06.07.2012г. съдия Танкова назначава за особен 

представител на ТД „Ю“ ЕООД /н/ адв. К. Ст. и разпорежда да му бъде 

връчен препис от исковата молба и всички доказателства и книжа, 

представени по делото, като му дава възможност да вземе становище по 

иска; С молба с вх.№4564 /19.07.2012г. адв. Ст. изразява становище по 

иска; С определение от 20.08.2012г. съдия Танкова насрочва делото в 

открито заседание за 02.10.2012г., приема представените с исковата молба 

писмени доказателства, допуска съдебно-техническа експертиза, назначава 

вещо лице, определя депозит за вещото лице, оставя без уважение 

искането на ответника за допускане на двама свидетели при режим на 
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довеждане; С молба с вх.№5661/25.09.2012г. синдикът депозира депозит за 

вещото лице; С молба с вх.№5679/ 26.09.2012г. е депозирано заключение 

на вещото лице . 

 

                    3. Образувани търговски дела от 01.01.2011г. до 31.12.2011 г. 

и свършени над три месеца.  

  Предоставената за нуждите на проверката деловодна справка 

сочи, че от 01.01.2011г .  до 31.12.2011 г. в Окръжен съд –  Пазарджик са 

образувани  87 бр. търговски дела, по някой от които производството е 

продължило над три месеца. 

  При проверката на случайно избрани дела се установи 

следното: 

  - т.д. №20/2011 г., образувано на 26.01.2011г., облигационни 

искове по чл. 59 от ЗЗД; на доклад на съдия Елеонора  Серафимова. С 

разпореждане от същия ден ИМ е оставена без движение за внасяне на ДТ. 

С Разпореждания № 278 от 04.05.2011г. и № 342 от 30.05.2011г., на осн. чл. 

367, ал. 2 и чл.372, ал.1 от ГПК е наредена двойна размяна на книжа. С 

Определение № 298 от 02.08.2011г., на осн. 374, ал. 1 и 2 от ГПК, са приети 

доказателствата и е насрочена дата за о.с.з. В о.с.з. от 06.10.2011г. не е 

даден ход на делото, а ИМ като нередовна е оставена без движение. С 

Определение № 41 от 23.01.2012г. е насрочено о.с.з. На 09.02.2012г. в о.с.з. 

делото е отложено за събиране на гласни доказателства. С Разпореждане от 

13.02.2012г. е постановена размяна на новопостъпили книжа. В о.с.з. от 

22.03.2012г. и от 12.04.2012г., делото е отложено за събиране на 

доказателства. В о.с.з. от 17.05.2012г. съдът е обявил устните състезания за 

приключени, и че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 

Решение №103 от 15.06.2012г. не е влязло в законна сила. Подадена е 

въззивна жалба, с вх. № 4953/10.08.12г., която е без движение до внасяне 

на ДТ. 

  - т.д. № 28/2011 г., образувано на 09.02.2011г.; облигационен 

иск по чл. 79, ал. 1 от ЗЗД; на доклад на съдия Славейка Костадинова,. С 

Разпореждане от 14.02.2011г. е наредена размяна на книжа. С Определение 

№ 86 от 14.03.2011г. на осн. чл. 374 от ГПК, съдът след като е съобразил, 

че ответникът не е подал писмен отговор, е насрочил о.с.з. На 11.04.2011г. 

в о.с.з. по искане на страните, съдът е спрял производството по делото на 

осн. чл. 229, ал. 1 от ГПК. По молба с вх. № 5795 от 30.09.2011г., с 

Определение № 372 от 07.10.2011г., на осн. чл.230, ал.1 от ГПК, 

производството е възобновено и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 24.10.2011г., 

поради нередовно призоваване на страните, ход на делото не е даден. На 

21.11.2011г. в о.с.з. съдът е обявил устните състезания за приключени, и че 

ще произнесе с Решение до 21.12.2011г. Решение № 134 от 23.11.2011г. е 

обявено в книгата за открити съдебни заседания и е влязло в законно сила 

на 05.01.2012г., което е отразено върху самия акт. 
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  - т.д. № 78/2011 г., образувано на 18.05.2011г., облигационни 

искове по чл. 365 във вр. с чл.124 от ГПК; на доклад на съдия Илиана 

Димитрова; С Разпореждане  от  25.05.2011г. на осн. чл.367 от ГПК 

започва размяна на книжа. С Определение № 233 от 21.06.2011г. е 

насрочено о.с.з. По отговор на ИМ, с вх. № 4021 от 22.06.2011г., с  

Определение от 23.06.2012г. е отменено Определение № 233 и е наредено 

да започне нова размяна на книжа. С разпореждане от 08.07.2011г. е 

постановено копие от допълн. ИМ да се изпрати, като е указано правото на 

отговор. С писма от 03.10.2011г. и от 12.10.2011г., адресирани до РС-

Пазарджик и до ВКС, е изискана справка за движението на преюдициално 

гр.д. №1464/2004г., като в случай че е приключило,  същото е изискано за 

прилагане. С Определение от 08.11.2011г.  са приети писмените 

доказателства, е оставена без движение молбата на ответника за 

предявяване на инцидентен установителен иск до внасяне на дължимата 

ДТ, не  е допуснато участието на трето лице и е насрочено о.с.з. В 

проведеното на 16.12.2011г. о.с.з., съдът е оставил без уважение искането 

за спиране на производството на осн. чл. 229, ал.1, т. 4 от ГПК и е отложил 

делото за друга дата, но без да посочва същата. От началото на 2012г. до 

момента на извършване на настоящата проверка, делото периодично  

/Писма от: 27.12.2012г.; 11.01.2012г.; 29.02.2012г. и с Резолюция от 

10.01.2012г./ е администрирано от съда чрез писмени запитвания по хода 

на преюдициалния спор, последното от които е от 02.08.2012г. 

/ксерокопие, от което писмо е приложено към акта/, но въпреки наличието 

на процесуалната предпоставка на чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, 

производството не е спряно.  

   По причина, че гр.д. № 9/2011 г. и гр.д. № 13/2011 г. към 

момента на извършване на проверката бяха изпратени в АпС-гр. 

Пловдив за извършване на инстанционен контрол по въззивна жалба, 

същите бяха проверени само по предоставена справка за движението 

им, от анализа на която се установи следното: 
- гр.д. № 9/2011 г., образувано на 13.01.2011 г., обективно 

съединени искове по чл. 574 от ТЗ във вр. с чл. 250-чл. 257 от ЗЗД; на 

доклад на съдия Елеонора Серафимова; С Разпореждания № 83 от 

27.01.2011г., № 133 от 17.02.2011г. и № 171 от 15.03.2011г. на осн. чл. 367 

и 372 от ГПК е извършена двойна размяна на книжа между страните. С 

Определение № 168 от 16.05.2011г. на осн. чл. 374 от ГПК са приети 

доказателствата, са допуснати исканите съдебни експертизи, са назначени 

в.л., е изготвен проект на доклад по делото и е насрочено о.с.з. 

Проведените на 16.06.2011г. и на 15.09.2011г. о.с.з. са отложени за 

събиране на доказателства. В о.с.з. от 10.11.2011г. делото е обявено за 

решаване. Решение № 138 от 05.12.2011г. е обявено на същата дата в 

книгата за открити съдебни заседания, но към настоящия момент не е 

влязло в законна сила.  
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- гр.д. № 13/2011г., образувано на 17.01.2011г.; облигационни искове; 

на доклад на съдия Невена Танкова; С разпореждания № 46 от 

18.01.2011г., № 99 от 02.02.2011г., № 143 от 23.02.2011г. и № 251 от 

18.04.2011г. е наредено да се отстранят нередовностите на ИМ, да се внесе 

ДТ и да се извърши двойната размяна на книжа. С Определение № 164 от 

13.05.2011г. са приети писмените доказателства, е привлечено трето лице- 

помагач, е допуснато изслушването на свидетели и е насрочено о.с.з. В 

проведеното на 14.06.2011г. о.с.з. е допусната СТЕ и делото е отложено. С 

Определение № 244 от 29.06.2011г. е определена задачата на в.л. 

Проведените на 13.09.2011г. и на 04.10.2011г. са отложени за разпитване 

на свидетели и за събиране на доказателства. В о.с.з. от 01.11.2011г. делото 

е обявено за решаване. Решение № 125 от 14.11.2011г. е обявено в същия 

ден в книгата за открити съдебни заседания, но към настоящия момент не е 

влязло в законна сила.  

  Като обективни причини за приключване на образуваните 

търговски дела от 01.01.2011г. до 31.12.2011г. и тези от първото 

полугодие на 2012г в  над 3- месечния  срок могат да бъдат посочени 

двойната размяна на книжа между страните в процеса, извършването на 

което отнема технологично време и в някой от случаите и образуването 

на делото непосредствено преди съдебната ваканция. Прави впечатление, 

че решенията по делата се постановяват в законоустановения месечен 

срок, който в редки случай е превишен с до няколко дни. 

           

                4. Постановени съдебни актове по търговски дела извън 

срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК през 2010 г.; 2011г. и първото 

полугодие на 2012 г. 
  От изготвените и предоставени справки се установи, че  през 

2010 г. общо по 3 броя  дела решенията са обявени извън срока по чл. 235, 

ал.5, изр. първо  ГПК, като забавата е от 3 до 6 дни, а съдиите докладчици 

са Красимир Ненчев, и Катя Пенчева и  Илиана Димитрова. 

  През 2011 г. има  9 броя  дела с обявени решения извън срока 

по чл. 235, ал.5, изр. първо  ГПК, от които 5 бр. са на съдия Илиана 

Димитрова и 4 броя - на съдия Елеонора Серафимова. Забавата е от 3 до 14 

дни след срока по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК. 

За първото полугодие на 2012 г. има само 2 дела, с просрочие в 

срока по чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК, а именно: т.д.№ 44/2009 год., с 

докладчик съдия Славейка Костадинова, забавата е от 1 ден и т.д.№ 

184/2011 г., с докладчик съдия Илиана Димитрова, забавата е от 22 дни. 

 Похвален е стремежът на съдиите в ОС-Пазарджик да 

постановяват и обявяват решенията по търговските дела  в срок.   
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        5. Търговски дела с отменен ход по същество през 2011 год. 

и върнати в съдебно заседание – са само  4 дела, от които 1 дело е за 

откриване производство по несъстоятелност, а именно: 

                    - т.д.н.№ 50/20011 г., обр. на 31.03.2011 год., на доклад на 

съдия Славейка Костадинова, с пр. основание чл. 625 ТЗ. С разпореждане 

от 31.03.11 г. молбата е оставена без движение, с указания за изпълнение в 

срок. Първото с.з. е проведено на 20.06.11 г., когато е даден ход по 

същество. С определение от 23.06.11 г. съдът е отменил определението си 

за даване ход на устните състезания, защото е констатирал, че 

фактическата обстановка по делото не е изяснена напълно. Проведени са 

с.з.на: 11.07.11 г. и на 23.08.11 г.- отложени за събиране на доказателства. 

В с.з. на 26.09.11 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 

08.11.11 г; 

  - т.д. 63/2011 г. обр. на 09.05.2011 год., на доклад на съдия 

Славейка Костадинова, иск с пр. основание чл. 422, във вр. чл. 415, ал.1 

ГПК. На 12.09.11 г. е постановено определение по чл. 374 ГПК, делото е 

насрочено за 03.10.11 г., когато е даден ход по същество. С определение от 

31.10.11 г. съдът е отменил определението си за даване ход на устните 

състезания, тъй като е констатирал, че с.з. е проведено при нередовно 

призоваване на един от ответниците. В с.з. на 21.11.11 г. е даден ход по 

същество, решението е обявено на 24.11.11 г; 

           - т.д. 82/2010 г. обр. на 22.06.2010 год., на доклад на съдия 

Илиана Димитрова, иск с пр. основание чл. 422, във вр. чл. 415, ал.1 ГПК. 

На 24.11.10 г. е постановено определение по чл. 374 ГПК, делото е 

насрочено за 20.12.10 г., когато е даден ход по същество. С определение от 

18.01.11 г. съдът е отменил определението, с което е даден ход на устните 

състезания, тъй като в срока за произнасяне е констатирал, че по делото 

няма достатъчно данни за размера на предявените искове. Проведено е 

о.с.з. на 21.02.11 г., когато е даден ход по същество, решението е обявено 

на 09.03.11 г. 

    - т.д. № 813/2010 г., обр. на 20.10.2010 г.,  на доклад на съдия 

Илиана Димитрова, иск по чл. 226 КЗ. В с.з.на 24.10.11 г. съдът е дал ход 

на делото по същество. С определение, постановено в з.з. от 27.10.11 год., 

съдът е отменил определението за даване ход на устните заседания и 

обявяването им за приключили, поради необходимост от незабавно 

изпращане на делото на по-горната съдебна инстанция за администриране 

по подадена частна жалба. В с.з. от 06.07.12 г. е даден ход по същество, 

решението е обявено на 17.07.2012 г.;   

                    За първото полугодие на 2012 г. няма търговски дела с 

отменен ход по същество.  

            Незначителният брой търговски дела с отменен ход по 

същество през 2011 г., налага извод за добра предварителна подготовка и 

проучване на делата от съдията-докладчик. 
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6.Образувани частни-търговски дела по чл. 390 ГПК-

обезпечения на бъдещ иск.  

     През 2011 г. са образувани и разгледани, по реда на чл. 390 ГПК- 

обезпечение на бъдещ иск , 35 броя частни търговски дела. 

  Проверката на случайно избрани дела установи следното:  

        - ч.т.д.№59/2011 г., обр. на 29.04.2011 год., на доклад на съдия 

Невена Танкова. С определение от 02.05.2011 г. е допуснато обезпечение 

на бъдещ иск, чрез налагане на възбрана върху недвижим имот, находящ се 

в землището на с. Сбор, община Пазарджик, определен е едномесечен срок 

за предявяване на бъдещия иск, като в същия срок е указано на молителя 

да представи доказателствата за това. Има издадена заповед за наложената 

възбрана, получена на 02.05.2011 г. С молба от 31.05.11 г. молителят е 

уведомил съда за това, че длъжникът е изпълнил задълженията си, поради 

което е отпаднала нуждата от поисканото обезпечение. С определение от 

29.06.11 г. съдът, на основание чл. 402, ал.2 ГПК, е отменил наложеното 

обезпечение; 

        - ч.т.д.№60/2011 г., обр. на 29.04.2011 год., на доклад на съдия 

Елеонора Серафимова. С определение от 02.05.2011 г. е допуснато 

обезпечение на бъдещ иск, чрез налагане на възбрана върху недвижим 

имот, находящ се в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик,  определен е 

едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, определен е размер на 

парична гаранция, която следва да бъде внесена в двуседмичен срок от 

датата на връчване на определението. Представено е доказателство за 

внесена гаранция в срок,  след което е издадена обезпечителна заповед. С 

молба от 31.05.11 г. молителят е уведомил съда за това, че длъжникът е 

изпълнил задълженията си, поради което е отпаднала нуждата от 

поисканото обезпечение. С определение от 22.06.11 г. съдът е отменил 

наложеното обезпечение, внесената гаранция е възстановена; 

 - ч.т.д.№74/2011 г., обр. на 13.05.2011 г.,  на доклад на съдия 

Илиана Димитрова. С определение от 16.05.2011 г. е допуснато 

обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана върху недвижим 

имот, находящ се в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик и е  определен  

едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск. Има издадена 

обезпечителна заповед, получена от молителя на 16.05.2011 г. Представено 

е доказателство за предявен в срок иск. 

 - ч.т.д.№118/2011 г., обр. на 15.07.2011 год., на доклад на съдия 

Красимир Ненчев, впоследствие съдия Илиана Димитрова. С определение 

от 18.07.2011 г. е допуснато исканото обезпечение, като е определен 

едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск. Има издадена заповед за 

запор върху вземанията на длъжника в конкретно посочени банки, 

получена на 19.07.11 г. Представено е доказателство за предявен в срок 

иск. НА 08.09.11 г. длъжникът /ответник по обезпечените искове/ е подал 
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молба за замяна на наложената обезпечителна мярка с други такива – 

възбрана върху недвижими имоти и запор върху подробно описани 

движими вещи. С определение от 03.10.11 г. е отхвърлено искането по чл. 

398, ал.1 ГПК. На 18.11.11 г. е постъпила молба от длъжника за частична 

отмяна на допуснатото обезпечение, по която молителя е взел становище с 

възражение от 24.11.11 г.  С определение, постановено на 28.11.2011 г. 

съдът е уважил молбата и е отменил частично допуснатото обезпечение. 

       - ч.т.д. № 268/2011 г., обр. на 15.03.2011 год., на доклад на съдия 

Илиана Димитрова. С разпореждане от 16.03.2011 г. молбата е оставена без 

движение, с дадени указания до молителя за изпълнение в срок, съобщение 

за което е изпратено както на посочения в молбата адрес, така и по 

седалището и адреса на управление на молителя, с дата 28.04.2011 г. С 

определение от 03.06.2011 г. съдът е отхвърлил молбата за допускане 

обезпечение на бъдещ иск, като неоснователна. 

           Проверката констатира, че произнасянето по молбата за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск е в деня на образуване на делото 

или на следващия работен ден. Спазена е местната и родова подсъдност. 

В случаите, когато е определяна парична гаранция, обезпечителна заповед 

е издавана след представяне на гаранция за внесена по сметка на съда 

парична гаранция. 

                   

        7. Спрени търговски дела, образувани преди 01.01.2010 г., и 

неприключили към  30.06.2012  г. , както и търговски дела образувани 

през 2011 г. и  през първото полугодие на 2012 г. 

  Предоставената за нуждите на проверката деловодна справка 

сочи, че през 2011г.  в Окръжен съд – гр. Пазарджик са спрени 15 броя 

търговски дела.   

  При проверката на случайно избрани дела се установи 

следното: 

  т.д. № 17/2009 г., ИМ с вх. № 2104 от 06.07.2007г. е 

разпределена на доклад на съдия Красимир Ненчев, след това на съдия 

Илиана Димитрова; облигационни искове по чл. 135, чл. 55, чл. 92 от ЗЗД и 

чл. 309 от ТЗ; производството е по ГПК /отм./.  С Определение № 289 от 

16.07.2007 год., постановено по вх. № 2104 от 06.07.2007г., съдът е 

разделил иска и го е изпратил за разглеждане и решаване по компетентност 

на РС - Велинград, като  е оставил ИМ без движение, с конкретни указания 

и срокове за отстраняване на нередовностите, вкл. и  за внасяне на ДТ. С 

Резолюции от: 20.07.2007г., 21.09.2007г., 28.11.2007г., 25.07.2008г., 

07.07.2008г., 15.09.2008г., 01.12.2008г., 23.01.2009г. съдът, като е насочвал 

страната, своевременно е администрирал отстраняването на 

нередовностите по ИМ.  С Разпореждане от 16.02.2009г., съдът е 

постановил по ИМ да бъде образувано т.д. и е насрочил о.с.з. с 

призоваване на страните. Образувано е т.д. №17/2009г. В о.с.з. от 
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10.03.2009г., поради нередовно призоваване на ответника, ход на делото не 

е даден и с Определение е указано на ищеца да отстрани нередовностите 

на ИМ, както и да представи доказателства за актуална търговска 

регистрация на първия ответник. В о.с.з. от 28.04.2009г. съдът спира 

производството по делото на осн. чл. 182, ал. 1, б “Б“ от ГПК /отм./ поради 

наличие на две преюдициални дела в РС-Велинград /гр.д.№ 428/2008г. и 

гр.д. № 506/2008г./. Делото е администрирано,  като са изисквани 

периодично справки от РС-Велинград за движението и приключването на 

преюдициалните дела, с съдебен акт, влязъл в законна сила. От приложен 

протокол за избор на докладчик е видно, че делото е преразпределено на 

доклад на съдия Илиана Димитрова! По данни, че цитираните 

преюдициални дела са приключили с актове за тяхното прекратяване, с 

Определение № 332 от 12.10.2011г. производството по делото е 

възобновено и същото е насрочено за разглеждане в о.с.з с призоваване на 

страните. Във връзка с молба с вх. 2945/09.05.2012г. е постановено 

Определение № 196 от 09.05.2012г., с което производството по делото е 

прекратено по искане ищцовата страна на основание чл.119от ГПК/отм./.  

  т.д. № 56/2010 г., образувано на 26.04.2010г., облигационни 

искове по чл. 226, ал.1 и чл. 92 от ЗЗД вр. с чл. 286 и сл. от ТЗ и чл. 365 и 

сл. от ГПК, на доклад на съдия Катя Пенчева, след това на съдия Славейка 

Костадинова. ИМ е получена на 26.04.2010 г. и е разпределена в същия 

ден. С Разпореждане от 28.04.2010г.  ИМ е оставена без движение до 

внасяне на ДТ. По Протокол за избор на докладчик от  15.05.2010г. делото 

е възложено на съдия Славейка Костадинов, като сред книжата не се 

намери документ, от който да е видно кое е обстоятелството, наложило 

смяна на докладчика. С Разпореждане № 309 от 28.05.2010г. в з.с.з. на осн. 

чл. 367 от ГПК е наредено препис от ИМ и приложенията да бъдат връчени 

на ответника в Република Румъния. С Разпореждане № 349 от 16.06.2010г. 

е указано да се изпълни Разпореждането за връчване и да се внесе сума за 

извършване на превод на книжата на румънски език. С Определение № 124 

от 14.04.2011г. на осн. чл.637, ал. 1 от ТЗ, производството по делото е 

спряно поради наличие на производство по несъстоятелност спрямо 

дружеството–ответник. С резолюция  от 14.03.2012г. е постановено да се 

изискат данни от ищеца за движението на производството по 

несъстоятелност и специално  относно обстоятелството дали е прието 

вземането на ищеца.  С Определение №154 от 10.04.2012г., което е влязло 

в законна сила на 25.04.2012г., на осн. чл. 637, ал. 2 от ТЗ производството 

по делото е прекратено.  По делото не се намериха документи, които да 

установяват, че спряното дело е възобновено преди постановяване на 

определението за прекратяване на производството!  

  т.д. №156/2010г., образувано на 08.11.2010г.; молба за 

обявяване в несъстоятелност на осн. чл. 625 във вр. с чл. 607, ал. 1 от ТЗ; 

на същия ден делото е разпределено на доклад на съдия Невена Танкова, 



64 

 

след това на съдия Елеонора Серафимова.  С Разпореждане от 09.11.2010г.  

молбата е оставена без движение до внасяне на ДТ. С Определение № 311 

от 26.11.2010г. на осн. 629а от ТЗ са наложени предварителни 

обезпечителни мерки, назначен е временен синдик, са спрени 

изпълнителните дела срещу имущество на длъжника и е допуснато 

запечатване на помещения. С Разпореждане от 26.01.2011г. е наредено 

незабавно да се обяви в търговския регистър молбата на ТД”Л” АД за 

откриване на производството по несъстоятелност на. С Определение № 120 

от 13.04.2011г.  е допусната СИЕ и е насрочено о.с.з. С Определение №154 

от 09.05.2011г. е оставено без уважение искането на банката 

присъединяване на кредитор към образуваното производство за откриване 

на несъстоятелност. С молба с вх. № 2974 от 10.05.2011г. е поискано 

отлагане на делото и отвод на съдията-докладчик. В о.с.з. от 10.05.2011г. 

съдът се отвежда. На 11.05.2011г. е определен нов докладчик  – съдия 

Илияна Димитрова, която с Разпореждане №169 от 16.05.2011г. се 

отвежда. С  Протокол за избор на докладчик делото е разпределено на 

съдия Елеонора Серафимова. С Определение № 174 от 19.05.2011г. и с 

Определение № 217 от 10.06.2011г. е допуснат и в последствие назначен 

особен представител на дружеството. С Определение № 222 от 13.06.2011г. 

са отменени Определение №174 и Определение № 217, като е постановено 

дружеството да се призове за сл.с.з. чрез адвокат от АК-София на 

служебен адрес. В о.с.з. от 07.07.2011г. делото е отложено за изслушване 

на допълнителна СИЕ. В проведено о.с.з. от 02.08.2011г. във вр. с 

постъпила молба от банката на осн. чл. 629, ал.3 от ТЗ, производството е 

спряно до приключване на производството по несъстоятелност на 

ТД”Л”АД. След извършване на служебна проверка, при която се 

констатира, че с Решение №116 от 26.10.2011г., по т.д. № 125/2011г. по 

описа на ПзОС, на осн. чл. 630, ал.1 от ТЗ е открито производство по 

несъстоятелност на ТД”Л”АД, което е вписано в търг.регистър, съдът с 

Определение № 465 от 08.12.2011г. по реда на чл. 625 от ТЗ прекратява 

производството по делото, като актът е влязъл в законна сила на 

22.12.2012г. 

  По причина, че т.д. № 44/2009г. към момента на 

извършване на проверката беше изпратено в АпС-гр. Пловдив за 

извършване на инстанционен контрол по въззивна жалба, същото бе 

проверено само по предоставена справка за движението на делото, от 

анализа на която се установи следното: 

- т.д. № 44/2009 г., образувано на 23.04.2009г., облигационен 

иск; на доклад на съдия Катя Пенчева, а след това на съдия Славейка 

Костадинова; В з.с.з. от 08.05.2009г. ИМ като нередовна е оставена без 

движение. С Разпореждания № 182 от 28.05.2009г.,  № 257 от 

03.07.2009г. и №  319 от 06.08.2009г., на осн. чл. 367 от ГПК се 

извършва двойна размяна на книжа. С Определение № 239 от 
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30.09.2009г. е насрочено о.с.з., приети са писмените доказателства, са 

допуснати исканите три вида съдебни експертизи, са определени в.л. и 

е дадена възможност на страните да ангажират гласни доказателства. В 

проведените о.с.з. от: 27.10.2009г., 24.11.2009г., 15.12.2009г., 

09.02.2010г., 23.03.2010г., 20.04.2010г. и 18.05.2010г. делото е отлагано 

за събиране на доказателства и за изслушване на експертизи. С 

Разпореждане № 374 от 30.06.2010г. назначените вещи лица са 

отстранени. С Определение № 239 от 28.09.2010г. е назначено в.л. С 

Разпореждане № 505 от 07.10.2010г. е отсрочено за др. дата 

насроченото о.с.з. В о.с.з. от 23.11.2010г., 13.12.2010г. и  24.01.2011г. 

делото е отлагано за изслушване на експертизи. В о.с.з. от 07.03.2011г. 

делото е спряно до приключване на преюдициалния спор по гр.д. № 

7767/09г. в РС-гр. Пловдив. От писма с вх. № 4144 от 28.06.2011г. и № 

6919 от 15.11.2011г. на РС Пловдив се установява, че делото е 

своевременно администрирано. С Определение № 468 от 09.12.2011г. 

производството е възобновено, приети са доказателствата и е 

насрочено о.с.з. В о.с.з. от 09.01.2012г. делото е обявено за решаване, 

като Решение № 19 е постановено на 10.02.2012г.,  на същата дата е 

обявено в книгата за открити съдебни заседания и не е влязло в законна 

сила. 

  Анализът на проверените търговски дела, спрени през 

посочените години налагат извода, че  най-честа причина за тяхното 

спиране е наличие на преюдициален спор в друг съд, както и че същите са 

били системно администрирани с оглед на установяване във всеки един 

момент дали не е отпаднало основанието по чл. 229, ал.1, т. 4 от ГПК.  

 

                     8. Дела образувани по жалби срещу откази на 

длъжностното лице по регистрация при Търговския регистър по реда 

на чл.25 ал.2 ЗТР.   
Предоставената за нуждите на проверката деловодна справка сочи, че през 

2010; 2011 и първото полугодие на 2012г.  в Окръжен съд  Пазарджик по 

жалби срещу откази на длъжностното лице по регистрация при Търговския 

регистър по реда на чл.25 ал.2 ЗТР  са образувани  126 броя дела за 2011г 

и  203 броя дела за 2010г, през 2009 г са  133 дела. 

При проверката на случайно избрани дела се установи следното: 

               т.д. 24/2012 г. с код 650- жалба по чл.25 от ЗТР; докладчик- съдия 

Илиана Димитрова; С разпореждане от 06.02.2012г. е образувано делото по 

жалба с вх.№885/06.02.2012г. срещу отказ № 20120103145400 от 

24.01.2012г. на ТР при АВ по жалба на М.Ш.; С решение от 08.03.2012г. 

съдия Димитрова потвърждава отказа с № 20120103145400 от 24.01.2012г. 

на ТР при АВ на ДЛР, постановен по заявление от 03.01.2012г. за 

пререгистряция на ЕТ „М. Ш.“; Решението е обжалвано с въззивна жалба с 

вх.№1857/19.03.2012г. от М. Ш. ; Делото е изпратено на апелативен съд 
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Пловдив на 03.04.2012г.; С решение от 18.04.2012г. по т.д.435/2012г. 

апелативен съд- Пловдив оставя в сила решението на ОС- Пазарджик.  

             -  т.д. 74/2012 г. с код 650- жалба по чл.25 от ЗТР; докладчик- съдия 

Танкова; С разпореждане от 28.03.2012г. е образувано делото по жалба с 

вх.№ 2085/28.03.2012г. срещу отказ № 20120320170658 от 22.03.2012г. на 

ТР при АВ по жалба на ТД „ Р. З.“ ООД; С решение от 28.03.2012г. съдия 

Танкова потвърждава отказ № 20120320170658 от 22.03.2012г. на ТР при 

АВ на ДЛР, с който е отказано на заявителя вписване на промени в 

членския състав и прехвърляне на дружествени дялове; ТД „ Р. З.“ ООД с 

въззивна жалба с вх. № 2274 /04.04.2012г. обжалва решението на ОС- 

Пазарджик; С решение от 06.06.2012г. по т.д.681/2012г. АП- Пловдив 

отменя решението и постановява ново. 

               т.д. 36/ 2011 г. с код 650- жалба по чл.25 от ЗТР; докладчик- съдия 

Илиана Димитрова;С разпореждане от 14.03.2011г. е образувано по жалба 

с вх. № 1614/14.03.2011г. срещу отказ № 20110120092754 от 02.03.2011г. 

на ТР при АВ; С решение от 28.03.2011г. потвърждава отказа на ДЛР, 

постановен по заявление на ЕТ „Е. Б.“ с искане за заличаване на 

вписването; С въззивна жалба с вх.№2279/11.04.2011г. е обжалвано 

решението; Въззивната жалба е оставена без движение с разпореждане от 

14.04.2011г. за внасяне на държавна такса в размер на 15,00 лева; С молба с 

вх. №2609/26.04.2011г. е внесена държавната такса;  На 03.06.2011г. делото 

е изпратено на АС- Пловдив; АП- Пловдив отменя решението на ОС- 

Пазарджик и вместо него постановява ново.   

             -т.д. 34/ 2011 г. с код 650- жалба по чл.25 от ЗТР; докладчик- съдия 

Славейка Костадинова; С разпореждане от 02.03.2011г. е образувано дело 

по жалба с вх. № 1427/02.03.2011г. срущу отказ № 20110215131350 от 

21.02.2011г. на ТР при АВ; С решение от 24.03.2011г. се отхвърля жалбата 

на ТД „Л“ АД против отказ № 20110215131350 от 21.02.2011г. на ТР при 

АВ за вписване на промени в представителството на дружеството;  С 

въззивна жалба с вх. № 2139/04.04.2011г. е обжалвано решението на ОС- 

Пазарджик; Въззивната жалба е оставена без движение за внасяне на 

държавна такса; След внасяне на държавната такса на 08.04.2011г. делото е 

изпратено на АС- Пловдив; АС- Пловдив връща жалбата за заплащане 

допълнителна държавна такса; На 04.05.2011г. след заплащане на 

допълнителната държавна такса делото отново е изпратено на АС- 

Пловдив; АС- Пловдив отменя решението и вместо него постановява 

вписване. 

                -  т.д. 181/ 2010 г. с код 650- жалба по чл.25 от ЗТР; докладчик- 

съдия Илиана Димитрова;С разпореждане от 21.12.2010г. е образувано 

дело по жалба с вх. № 5795/21.12.2010г. срещу отказ № 20101106231341 от 

10.12.2010г. на ТР при АВ; С разпореждане от 17.01.2011г. е поискано от 

АВ да се представи заявлението с приложените доказателства; С вх. № 

471/24.01.2011г. е представена извадка от електронния дневник на ТР и 
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приложенията; С решение от 31.01.2011г. е потвърден отказа на ДЛР в 

частта му относно искането за вписване на промяна в предмета на дейност 

на „П.К.Г“- гр. Пещера в частта за влогово-кредитна дейност, отменя 

отказа в останалата му част и указва на АВ да извърши вписване на 

заявените обстоятелства; С вззивна жалба с вх. № 1430/02.03.2011г. е 

обжалвано решението; Въззивната жалба е оставена без движение за 

внасяне на държавна такса в размер на 15,00 лева;  Дъжавната такса е 

внесена неправилно по сметка на ОС- Пазарджик, вместо по сметка на АС- 

Пловдив и отново жалбата е оставена без движение; След като е внесена 

държавната такса с молба с вх. № 3044/12.05.2011г. делото е изпратено на 

17.05.2011г. на АС- Пловдив; АС- Пловдив оставя в сила решението. 

                    - т.д. 154/ 2010г. с код 650- жалба по чл.25 от ЗТР; докладчик- 

съдия Илиана Димитрова;С разпореждане от 05.11.2010г. е образувано 

дело по жалба с вх. №4902/05.11.2010г.  против отказ № 20101018132813 

от 21.10.2010г. на ТР при АВ; С решение от 09.11.2010г. е потвърден 

отказа на ДЛР, постановен по заявление с искане за вписване на промени в 

обстоятелствата по партидата на ТД „Е“ АД- Панагюрище; С въззвна 

жалба с вх. № 5331/25.11.2010г. е обжалвано решението; Жалбата е 

оставена без движение за внасяне на държавна такса; След внасяне на 

държавната такса делото е изпратено на АС- Пловдив; От АС- Пловдив 

отново е върнато на ОС- Пазарджик за довнасяне на държавна такса; След 

оставяне без движение на 27.12.2010г. с молба с вх. № 5871 таксата е 

довнесена и делото отново е изпратено на 03.01.2011г. на АС- Пловдив; С 

решение от 26.01.2011г. решението остава в сила. 

               - т.д. 31/2012 г. с код 650- жалба по чл.25 от ЗТР; докладчик- 

съдия Славейка Костадинова;С разпореждане от 14.02.2012г. е образувано 

дело по жалба с вх.№ 1049/13.02.2012г. срещу отказ № 20120117113935 от 

26.01.2012г. на ТР при АВ; С разпореждане от 27.02.2012г. делото е 

оснавено без движение с указание да се внесе държавна такса по жалбата; 

С молба с  вх. № 26.03.2012г. таксата е внесена и  с решение от 

09.04.2012г. съдът отменя отказа по завялението на ТД „А.Т“ ООД за 

вписване на заявените промени в обстоятелствата подлежащи на вписване 

и постановява вписване; Решението влиза в сила на 04.05.2012г.; 

                -  т.д. 17/2012 г. с код 650- жалба по чл.25 от ЗТР; докладчик- 

съдия Елеонора Серафимова;С разпореждане от 30.01.2012г. е образувано 

дело по жалба с вх. № 684/30.01.2012г. срещу отказ № 20111228100605 от 

17.01.2012г. на ТР при АВ ; С решение от 21.02.2012г. е потвърден отказа 

на ДЛР, постановен по заявление на ТД „А“ ООД- гр. Пазарджик; 

Решението е влязло в сила на 13.03.2012г. 

                  - т.д. 23/2012 г. с код 650- жалба по чл.25 от ЗТР; докладчик- 

съдия Невена Танкова; 

С разпореждане от 06.02.2012г. е образувано делото по жалба с вх. № 

884/06.02.2012г. срещу отказ № 20111228154131 от 18.01.2012г. на ТР при 
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АВ; С разпореждане от 07.02.2012г. делото е оставено без движение за 

внасяне на дръжавна такса; С молба с вх. № 1807/15.03.2012г. таксата е 

внесена; С решение от 15.03.2012г. на съда се отменя отказа на ДЛР и се 

постановява вписване на заявеното обстоятелство- пререгистрация на ЗК „ 

В“ – гр. Велинград; Решението влиза в сила на 04.04.2012г. 

              Съдиите от ОС-Пазарджик, бързо и своевременно са се 

произнасяли по жалбите против отказите на длъжностните лица по 

регистрацията. По незначителен брой дела решенията са обжалвани 

пред Апелативен съд Пловдив. След обжалването по-голямата част от 

решенията са оставяни в сила от апелативния съд. 

 

        VІ.ОБЩИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ОС ПАЗАРДЖИК 

                 1. ЗА ОБРАЗУВАНЕТО ,  ДВИЖЕНИЕТО  И 

ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА през 2010 г., 2011 г. и първото 

полугодие на 2012 г.  

              -  по образуване на делата. 

Първоинстанционните граждански дела се  образуват в деня на 
постъпване на исковите молби в съда или най-късно на следващия ден.             
Проверката установи  ежедневно разглеждане, разпределение и образуване 
на постъпилите искови молби, както и своевременно произнасяне по 
първоначалната нередовност на исковите молби,  най-често за невнесена 
държавна такса.  Проверката  не  установи случаи, в които страните да са 
правили опити за превратно упражняване на права, изразяващо се в 
заобикаляне на принципа на случайния избор на докладчик, съответно 
съзнателно да са „търсили" конкретни състави, които да разгледат и 

постановят желания от тях резултат по споровете.                                     

Въззивните граждански дела ,  се образуват в деня на постъпване 
на въззивните жалби в съда или най-късно на следващия ден , което е 
резултат от  добра организация на административната дейност на Окръжен 
съд - Пазарджик.                                                                                                        

Търговските дела, също се образуват в деня на постъпване на 
исковите молби в съда или най-късно на следващия ден. По редовността на 
исковите молби, във връзка с които са образувани проучените при 
проверката дела, съдебните състави от Търговско отделение са се 
произнасяли изключително бързо - най-често на следващия ден от 
образуването на производствата. 
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 В ОС- Пазарджик не са констатирани злоупотреби с права, при 

образуване на първоинстанционните  частни граждански и търговски дела 
във връзка с  молбите за обезпечение на бъдещ иск по чл.390 и сл. от ГПК, 
както и при образуване на първоинстанционни граждански и търговски 
дела по искови молби, съдържащи искане за допускане на обезпечение.  
Съответния деловодител, извършващ действията по чл. 49, ал. 1 от 
ПАРОАВАС,  прави задължителна проверка по компютърната деловодна 
система за наличие на предходни молби за обезпечение на иск между 
същите страни .                   

                        - по движение на делата 

 

          Съдиите разглеждащи  първоинстанционните  граждански 

и първоинстанционни  търговски дела,  са се произнасяли своевременно 

по редовността на исковите молби, като най-често това е ставало между 1 и 2 
дни от образуването на делата.  

   В изолирани случаи се установяват по-големи периоди, 
обикновено съвпадащи с дни, определени за национални празници.  

 Като цяло е налице стремеж към бързо администриране на 
исковите молби, които постъпват в съда. 
                В случаите, в които съдът не е констатирал нередовности в 
исковата молба е постановявал разпореждането си по чл. 131 от ГПК най-
късно между 2 и 4 дни от образуването на делото.   
                  По търговските  дела, образувани пред Окръжен съд Пазарджик, 
съдебните състави са постановявали своите актове  по чл. 367, чл. 372, чл. 
373 от ГПК, свързани с двойната размяна на книжа по търговските спорове,  

в изключително кратки срокове, характерни за актовете, с които съдиите са 
се произнасяли по редовността на молбите.   
              Малко по-големи периоди за произнасяне са били нужни на 
съдиите при постановяване на определенията по чл. 374 от ГПК, след 
постъпване на допълнителни отговори. Малко по-дългия срок в този 
случай се е налагал с оглед подготовката на съда за разглеждане на делата в 
открито съдебно заседание, състояща се в много подробните проекти за 
доклади по делата, изготвяни от докладчиците в Търговско отделение.    
              В много малко случаи по някои дела се установяват и по-големи 
периоди за постановяване на определението по чл. 374 от ГПК, което се 
обяснява с подробните проекти за доклади, изготвяни от докладчиците по 
делата 

              При търговските дела първо открито съдебно заседание е 
насрочвано най-често за след месец от датата, на която е постановявано 
определението по чл. 374 от ГПК. Нови съдебни заседания, в случаите на 
отлагане, са насрочвани за месец до месец и половина, като по-големи 
периоди се установяват само през времето на съдебната ваканция. 
              Проверката установи, че  едни съдии постановяват актове по 
чл.131 от ГПК ,респект. по чл. 367, по чл. 372 и по чл. 373 от ГПК като се  
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съобразяват със съответните изисквания на правната норма и ги 

отразяват в самия акт, а на  други съдии актовете са бланкетни и 
кратки, а на трети тези актове са кратка резолюция, най-често 
изписана на ръка върху съответния документ.       
              Проверката установи и разлика  във вида на постановените 
актове по чл. 131 от ГПК, по чл. 367, по чл. 372 и по чл. 373 от ГПК. Едни 
състави се произнасят с разпореждане по чл. 131 и чл. 367  и чл. 372, чл. 
373 от ГПК други състави с определение. 
              Определенията по чл. 140  от ГПК  и  по чл.374 от ГПК с които 
съдът се е произнасял по доказателствените искания на страните и е 
насрочвал производствата в първо открито съдебно заседание, са 
постановявани в рамките на  2-3 дни след постъпване на отговор на 
исковата молба, съответно от изтичане на едномесечния срок, предвиден в 

чл. 131 от ГПК. 
                По-много малко дела се установяват и по-големи периоди за 
постановяване на определението по чл. 140 от ГПК, което се обяснява с 
подробните проекти за доклади, изготвяни от докладчиците по делата.  
                При първоинстанционните граждански дела първото открито 
съдебно заседание е насрочвано за след 1 месец от датата на 
определението по чл. 140 от ГПК и по чл. 374 от ГПК като изключения се  
установяват единствено в периодите, съвпадащи със съдебната ваканция.    
                В някои от случаите това са били причините,  поради които 
определени първоинстанционни производства са били  приключвани в срок 
по-голям от 3 месеца и те са отразени в обстоятелствената част на акта. 
                 При отлагане на делата за събиране на доказателства или поради 

други причини, нови дати са определяни за не по-късно от месец и 
половина от датата на заседанието, което се отлага.  
               Проверката установи и случаи в които делата се отлагат без 
дата в нарушение на чл. 143 ал.3 от ГПК. 
               Спрените производства се администрират редовно както с оглед 
извършването на справки, в случаите когато са спрени поради наличие на 
преюдициални спорове, така при постановено спиране по взаимно 
съгласие. 
              Спрените търговски дела са администрирани редовно като са 
правени системно справки за хода на делата, когато производства са 
спирани поради наличие на преюдициални спорове. 
               От фактите, отразяващи уведомяването на страните за 

съответните процесуални действия на съда, респективно на другите 
участници в производствата, е видно, че служба „Съдебно деловодство" е 
извършвала своевременно задълженията си по изпращане на призовки и 
съобщения    
                 Първо открито съдебно заседание по делата е насрочвано до 
месец и половина от образуване на въззивното производство, както и в 
много по-кратки срокове.  



71 

 

                 По спрените производства са извършвани своевременно 

необходимите процесуални действия, свързани с тяхното администриране. 
Служба „Съдебно деловодство" е изготвяла и изпращала своевременно 
призовките и съобщенията за страните по делата. 
                    Проверката установи, че с отделни заповеди на председателя 
и разпореждания на председателите на отделения, за всеки конкретен 
случай на отсъствие на председателя на отделение или на конкретен 
докладчик, функциите по администриране на текущия доклад са 
възлагани на друг съдия, като по този начин е осигурявано нормалното 
движение на производствата, а отсъствието на титуляря не се е 
отразявало на спазването на процесуалните срокове.   
 
                               - по приключване на делата.     

                                  При  Първоинстанционните  граждански дела,  за  2010 
г. само   1брой  дело е с отменен ход по същество: гр.д.№ 997/2009 год. 
                               За 2011 г. няма първоинстанционни граждански дела с 
отменен ход по същество. 
                      През първото шестмесечие на 2012  г. има само 1 брой  

дело е с отменен ход по същество, а именно: гр.д.№ 220/2010 год.,  

        Незначителният брой дела с отменен ход по същество 
свидетелства за добра предварителна подготовка на съдиите -
докладчици по първоинстанционните граждански дела 
                      При  Първоинстанционните  търговски дела с отменен ход по 

същество през 2010 г. има само 1 дело - т.д.89/010г.  

                      През 2011 г с отменен ход по същество  са  4 дела, от които 1 
дело е за откриване производство по несъстоятелност, а именно: т.д.н.№ 
50/20011 год., т.д. 63/2011 год.; т.д. 82/2010 год.; т.д. № 813/2010 год.                
                    Данните по тези дела сочат, че  съдиите едва в срока за 
постановяване на съдебния акт са изяснявали предмета на спора по 
първоинстанционното дело, констатирали са нередовност на исковите 
молби, установявали са значими за спора обстоятелства - все действия, 
които е следвало да извършат още при първоначалното администриране 
на производствата. Тези пропуски на съдиите са налагали да се 
постановяват определения за отмяна на дадения ход по същество, с цел 
извършване на необходимите процесуални действия. 
                     За първото полугодие на 2012 г. няма търговски дела с 

отменен ход по същество.  

            Незначителният брой търговски дела с отменен ход по 
същество през 2011 г., налага извод за добра предварителна подготовка и 
проучване на делата от съдията-докладчик.    
                       При  въззивните граждански дела за 2011 г.,  5 броя въззивни 
граждански дела са  с отменен ход по същество:  в.гр.д. № 199/2011 год., ; 
в.гр.д. № 375/2011 год.,  в.гр.д. № 528/2011 год.,  в.гр.д. № 741/2011 год.,  
в.гр.д. № 876/2011 год., . 
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                     Делата, по които е отменян хода по същество следва да бъдат 
разделени основно на три групи:  
- производства, по които съдът с определението за отмяна на хода по 
същество е оставял производството без движение, за отстраняване на 
констатирани нередовности в исковата молба;  
- производства,  в които в срока за решаване на делото, съдът е 
установявал недопустимост на исковата молба/ жалбата/ и е прекратявал 
производството и  
 - производства, в които съставите са констатирали нужда от 
допълнително изясняване на фактическата обстановка и са насрочвали 

производствата в открито съдебно заседание за събиране на доказателства.      
              От направената проверка на въззивните дела се налага извода, 
че процентът  на отменените първоинстанционни актове е нисък.                
По-голяма част от решенията на първоинстанционния съд са потвърдени 
от въззивната инстанция. 
                 Проверката обаче  констатира, че не във всички случаи 
въззивните състави са извършвали проверка по редовността,  както на 
въззивните жалби, така и на исковите молби, във връзка с които е 
образувано първоинстанционното производствотака, както е 
изискването на чл. 267 от ГПК. Докладчикът  от съответния въззивен 
състав, разглеждащ въззивните граждански дела, е насрочвал 
производството в открито съдебно заседание с кратка резолюция, без 

произнасяне по допустимостта на жалбата и доказателствените 
искания. / чл.267 ГПК/. 
         Във всички тези случаи на дела с отменен ход по същество, 
действията на първоинстанционните и на  въззивните състави следва 
да бъдат отчетени като такива, които са довели до забавяне 
движението и приключването на първоинстанционните,   респективно 
на  въззивните  производства, като  резултат от несвоевременното 
проучване на делата. 
                По молби, постъпили по реда на чл. 390 от ГПК- за обезпечения 

на бъдещи искове, се наблюдава устойчива тенденция. Съдебните състави 

се произнасят в деня на образуване на делото, разбира се заради 

създадените организационни предпоставки от страна на административния 

ръководител на Окръжен съд - Пазарджик. 

                Трайна е практиката на ОС- Пазарджик  по първоинстанционните 

граждански дела, съдиите да се произнасят в месечния срок по чл. 235,  ал. 

2 от  ГПК. Анализ, касаещ сроковете за обявяване на крайните съдебни 

актове, е направен в т. ІІІ; т. ІV и т. V от акта, отразяващ срочността на 

приключване на делата. 
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              При трайно констатирана бързина на съдебните състави, с 

която са извършвали двойната размяна на книжа по търговските 

спорове, за делата, образувани в Търговско отделение и неприключили в 

законоустановените срокове, именно двойната размяна на книжа трябва 

да бъде отчетена като обективна причина, довела до забавеното им 

приключване. Допълнително някои производства са усложнявани, във 

връзка с извършваната допълнителна размяна на книжа по отношение на 

страни,  по-късно конституирани в процеса, както и сложният характер 

на повечето търговски дела, предпоставя и  нуждата от събирането на 

доказателства във връзка с установяване на релевантни за предмета на 

спора  факти.     

              Проверката установи, че е незначителен и броя на делата 

образувани преди 01.01.2010 г. и неприключили към 31.12.2011 г. 

респективно към 30.06.2012 г. - 3 броя първоинстанционни граждански 

дела -гр.д1357/02 г.; гр.д. 773/011 г. и гр.д.879/011г. и 2 броя търговски 

дела- т.д.101/06 г. и т.д.126/010 г.  

             При спиране на производството по делата, на основание чл.182, 
ал.1,б."г" от ГПК /отм./,  съответно чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, в 
повечето случаи съдът   е   извършвал   периодично   справки   за  хода  
на   преюдициалните производства. 
             Производствата, образувани по реда на глава Двадесет и пета от 

ГПК чл. 310 и сл.- „Бързо производство",  предимно са  разглеждани и 

решавани в съответствие с предвидените в чл. 316 вр. чл. 317 от  

ГПК.Изключенията са посочени в съответния раздел на настоящия акт.      

              Съдиите при ОС Пазарджик своевременно са се произнасят и по 

жалбите против отказите на длъжностното лице по регистрацията към ТР 

при Агенция по вписванията по чл. 25 ал. 2 от ЗТР.     

              Проверката не констатира нарушения, относно образуване, 

движение,  разглеждане и приключване на делата, по които са приложени 

особените правила на бързото производство. С малки изключения има  

неспазване на срока по чл. 316 от ГПК.  

  

                            2. ЗА АДМИНИСТРАТИВНО - ДЕЛОВОДНАТА 

ДЕЙНОСТ НА СЪДА. 

             Документите, постъпващи по делата на различните отделения на 

Окръжен съд - Пазарджик и актовете на съответния състав са подреждани 

в добър хронологичен ред с номериране на страниците. 

 В деловодствата и на отделенията, организиращи работата на 
съдебните състави – Гражданско-въззивно и Търговско, се установява 
своевременно изготвяне и изпращане на съобщенията. 
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     Всички проверени съдебни книги за 2010 г., 2011г. и 2012 г. са по 

утвърден образец и са водени съгласно изискванията на ПАРОАВАС.    
    В деловодствата на ОС-Пазарджик всички деловодни книги се 

водят на електронен и хартиен носител, по утвърдените от ВСС образци и 
се приключват  в края на всяка календарна година. 

    Констатациите за постигнатите добри резултати в 

административно-деловодната работата на Окръжен-съд Пазарджик, 

направени с Акт за резултати от проверка изх. № 3836/23.12.2009г. на 

ИВСС, се потвърждават и в хода на настоящата проверка.  

      В ОС-Пазарджик е създадена добра организация на 

административната дейност. Тази изключително добра организация на 

административната дейност, позволява и  контрол върху образуването, 

движението и приключването на делата, както и върху цялостната работа 

на съдебната администрация.  

      В изпълнение на предоставените от ЗСВ правомощия за                             

извършване  на проверки на дейността на магистрати от по-ниска степен 

съдилища, както и във връзка с констатирания незначителен брой 

просрочия при обявяване на съдебните актове, от някои от съдебните 

състави, както в ОС-Пазарджик, така и в районните съдилища,  

административният ръководител на ОС Пазарджик и неговите заместници, 

още от  2008 година насам, ежемесечно изискват и съответно се  

изготвят справки за всички свършени дела с необявени съдебни актове.  

    Така председателят на съда е в течение за натовареността на 

съдиите, за бързината при решаването на делата и за срочността на 

изготвените съдебни актове.  

              Последователна е практиката член - съдии от ОС - Пазарджик да 

извършват ежегодни планови проверки по организацията на дейността в 

районните съдилища  в съответствие с чл. 86, ал. 1, т. 6 ЗСВ.  

      На основание Заповед № 680/29.10.2010 г., както и на основание 
Заповед № 532/21.10.2011 г.,  председателят на ОС- Пазарджик  е наредил 

да се извърши проверка  на съдиите в районните съдилища- Пазарджик, 
Велинград, Пещера  и  Панагюрище, за периода от 01.07.2010 г. до 
31.12.2010 г. ,както и от 01.01.2011 г. до 30.09.2011 г .  От изготвените 
доклади е видно, че обстойно са проучени  случайното разпределение, 
образуването и движението на  делата през 2010г, 2011г., както и 
подготовката по тях, отлагането на делата  и  причините за отлагане, 
срокове за решаването им.    

      За всеки съдия във всеки районен съд  е изследвана месечната 
натовареност и просрочие на изготвените съдебни актове.  

       По срочността на приключване на делата е извършена и 
проверка от Апелативен съд Пловдив, на основание Заповед № 

32/21.10.2011г на Председателя на Пловдивския апелативен съд. Предмет 
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на проверката е била  организацията на работата в ОС Пазарджик за 

периода от 2010г до 31.10.2011г. 
     Общото събрание на съдиите от ОС Пазарджик по реда на  

чл.85 ал.1т.2 от ЗСВ  регулярно анализира и обобщава практиката и 
дейността  на съдиите , както и дейността на  районните съдилища в 
неговия съдебен район. На тези събрания  Гражданските и търговските 
съдии са обсъждали и върнатите дела от АС-Пловдив  и ВКС,  по реда на 
инстанционния контрол, в случаите на отменени изцяло или отчасти 
техни актове. През 2010 г.   са проведени 6 броя Общи събрания, а през 
2011 г. са проведени 7 броя Общи събрания на всички съдии от 
Гражданската  и търговска колегия в ОС Пазарджик. На проведените 
Общи събрания са  протоколирни всички обсъждани въпроси, изказвания 
и взетите  решения. Провеждани са и  съвместно Общо събрание на 

съдиите и съдебните служители. 
               Похвална и последователна е практиката на ОС Пазарджик по 

изготвяне на становища до ОСГТК на ВКС  по проекти за тълкувателни 

решения.  В Пазарджишки съдебен окръг,  респективно в  ОС- Пазарджик 

са изготвени и изпратени до ОСГТК на  ВКС  по проекти за тълкувателни 

решения за 2010 г.,2011 г. и първото полугодие на 2012 г., общо                           

23 становища по проекти за тълкувателни решения. 

     Работата със съдебната администрация, като цяло, е организирана 

на високо ниво,  в съответствие с  приетите: „Етичен кодекс на съдебните 

служители в ОС - Пазарджик”, „Вътрешните правила за организацията и 

управлението на човешките ресурси в съдебната администрация в ОС - 

Пазарджик”, „Правилник за вътрешния трудов ред”.  

      В Окръжен съд Пазарджик се води и т.н. „Риск Регистър” – 

регистър на идентифицираните рискове в съда, което е рядко срещано, 

като организирана дейност в други съдилища, но е похвално за 

администрацията и административното ръководство. 

      Съдът има действаща Интернет страница-WWW.COURT-PZ.INFO, 

която се обновява ежедневно и се поддържа в актуално състояние. Освен 

богатата справочна информация, съгласно изискванията на Закона за 

съдебната власт, в сайта се публикуват отчетните доклади за работата на 

съда, влезлите в сила съдебни актове, информация за дела с особен 

обществен интерес и мотивите към тях, образци на документи, както и 

декларациите по чл.12 от ЗПКИ.  Има препратка към Централен интерфейс 

за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната, както и 

обратна връзка за публикуване на мнения и предложения от потребителите 

на информация. Интернет страницата на ОС - Пазарджик осигурява  

публичност и достъп  до всеки съдебен акт,  постановен от съдия  в този 

съд,  при спазване изискванията  на ЗЗЛД и ЗЗКИ. Информацията за 

насрочените и свършени дела се въвежда и обновява своевременно.      
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       С писмо изх.№91-00-129/30.11.2010г. на Висш съдебен съвет 

Окръжен съд Пазарджик е посочен като пример за улеснен достъп на 
гражданите до съдебните актове. 

       Окръжен съд - Пазарджик е един от деветте съда в страната с 
монтирана видеоконферетна система.   

     Добрата организация на административната дейност в ОС 

Пазарджик, както и  добрата работата на съдиите по образуването, 

движението и приключването на гражданските и търговски дела в срок,  

налага извода, че бързината на правораздаването и приключване на 

съдебните производства  в разумни срокове е  наложено като стил и метод 

на работа на административния ръководител и на неговите заместници. 

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

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет дава следните препоръки: 

                    1. Председателят на ОС - Пазарджик да упражни правомощията 

си по чл. 86, ал. 1, т. 12 ЗСВ, като  свика Общо събрание на съдиите от 

Гражданско и Търговско отделение, на което:                                                          

     - да се обсъдят констатациите  по настоящия акт. 

      - да се обсъди прилагането на чл. 143, ал. 3 от ГПК и на чл. 86 ГПК с 

цел  предотвратяване отлагането на делата по вина на вещите лица, както 
и отлагане на делата  без дата. 
     - да се обсъди изработването и уеднаквяването на постановяваните 
актове - разпореждания и определения по чл. 131, чл. 367 от ГПК, чл.140 
чл. 374 от ГПК, за да се отстрани / преодолее/ порочната практика на  
изготвяне на непълни и немотивирани актове, постановявани в закрито 
съдебно заседание и  нарушаващи изискването на чл. 254, ал. 2 от ГПК. 

         В двумесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, 

ал. 2, във вр. с ал. 4 ЗСВ, председателят на ОС - Пазарджик да уведоми 

главния инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в 

изпълнение на дадените препоръки.  

          Препис от Акта да се изпрати на административния 

ръководител на Окръжен съд - Пазарджик, на административния 

ръководител на Апелативен съд - Пловдив и на представляващия Висшия 

съдебен съвет.            

 

 

        

                                                         

                                                         ИНСПЕКТОР: 

                                                        

                                                       /ДИМАНА ЙОСИФОВА/ 
                                                                                                         

 


