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Проверката в Апелативен съд – София по гражданските и търговските 

дела е извършена в изпълнение на Заповед №149/22.10.2010г. на Главния 

инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, издадена на 

основание чл.58,ал.1 от Закона за съдебната власт и съобразно плана за 

провеждане на комплексна планова проверка от ИВСС в съдебния район на 

Апелативен съд - София. 

Проверката е извършена в периода 08.11.2010г. – 19.11.2010г. от 

инспектор МИЛКА ВАРНОВА - ИТОВА и експерт Мария Тодорова. Експерт 

Диана Иванова не участва при извършването на проверката в САС, предвид 

подписаната декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, в частта свързани 

лица по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на същия закон. 
 

Обхватът на проверката включва дейността на Апелативен съд – София 

по образуването, движението и приключването на гражданските и търговски 

дела за периодите  01.01.2009г. - 31.12.2009г. и 01.01.2010г. – 30.09.2010г.  

 
К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

І. МАТЕРИАЛНА И КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

1. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

  
Апелативен съд – София (САС) е поместен в сградата на Съдебната 

палата в гр. София и ползва част от партерния етаж. Броят на предоставените 

през 2002г. помещения е крайно  недостатъчен, с оглед увеличения щат на 

съда за периода от 2002г. до 2010г. Съдиите работят по трима в кабинет. 

Осигурените материални условия в САС за упражняване правомощията на 

съдиите, за дейността на съдебните служители, както и за ефективно 

обслужване на гражданите са задоволителни, но недостатъчни и затрудняват 

магистратите и съдебните служители при изпълнение на задълженията им. 

  

 Въпреки, че съдът е снабден с необходимата техника и софтуерни 

продукти  в кабинетите, деловодството и в съдебните зали, голяма част от 

техниката е материално и морално остаряла. Електронната деловодна 

програма е в процес на изграждане и от януари 2011г. предстои нейното 

въвеждане. От юни 2006г. е въведена програма Law Choice за случайно 

разпределение на делата, предоставена от Висшия съдебен съвет. Поддържа 

се създадената интернет страница на съда, на която се обявяват: календар на 

съдебните заседания за гражданско, търговско и наказателно отделение, по 

месеци, постановените съдебни актове за съответната година, дела с 

обществен интерес, отчетни доклади за дейността на САС и др. Създадени и 
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утвърдени от председателя на САС са Вътрешни правила за организацията на 

публикуването на съдебните актове на интернет-страницата на САС. 

Предвид значимостта на технологичното и техническото оборудване в САС 

за изпълнение на конкретните функции и задачи на съда, е необходимо 

внедряване на нови и обновяване на вече съществуващите информационни 

технологии, придобиване на ново и подобряване на съществуващото 

техническо оборудване.                    
  
           2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

Ръководство на Апелативен съд – София: Председател на съда е 

Веселин Пенгезов – всъпил в длъжност на 09.06.2009г., Зам. председател и 

ръководител на Търговско отделение е Стефан Гроздев, встъпил в длъжност 

на 24.06.2009г., Зам. председател и ръководител на Гражданско отделение е 

Даниела Дончева, встъпила в длъжност на 02.07.2009г. и Зам.председател и 

ръководител на Наказателно отделение - Мина Топузова, встъпила в 

длъжност на 02.07.2009г. Общият брой съдии по щат е 52-ма, като реално 

заетият щат е 46 съдии. Обособени са три отделения: Гражданско отделение 

– 18  съдии, Търговско отделение – 9 съдии, Наказателно отделение –  19 

съдии.  

През 2009г. Гражданското отделение на САС се състои от четири 

състава, а от  01.01.2010г. е сформиран пети състав: /1 с-в, 2 с-в, 4 с-в, 7 с-в и 

8 с-в/. До 01.07.2009г. отделението се ръководи от зам. председателя на съда 

- съдия Ирина Петрова, след което с протокол на ВСС № 27/01.07.2009г. за 

„заместник на административния ръководител – заместник-председател” на 

Апелативен съд – София и ръководител на Гражданско отделение е избрана 

съдия Даниела Дончева. 

Търговското отделение се състои от три състава: 3 с-в, 5 с-в и 

специализиран състав по несъстоятелност – 6 с-в, и се ръководи от зам. 

председателя на съда - съдия Стефан Гроздев, избран отново за „заместник 

на административния ръководител – заместник-председател” на Апелативен 

съд – София и ръководител на Търговско отделение с протокол на ВСС № 

26/24.06.2009г. 

От 01.10.2010г. в САС са назначени трима съдебни помощници – по 

един за всяко отделение.  

В служба ”Съдебно деловодство” работят 16  деловодители, 

разпределени  в „Деловодство на гражданско отделение” – 6 , в „Деловодство 

на търговско отделение” – 4 , в „Деловодство на наказателно отделение” – 6 . 

В служба „Регистратура” работят 2-ма съдебни служители, както и в 

„Регистратура за класифицирана информация”-   2-ма съдебни служители.  

 
ІІ. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 

В Апелативен съд - София на хартиен носител се водят следните книги 

и регистри: азбучни указатели, описни книги, книги за открити заседания, 

книги за закрити и разпоредителни заседания, книги за получени и върнати 
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призовки, регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК. Съдът е в 

процес на внедряване на деловодна система АСУД, която ще започне да 

функционира от януари 2011г. 

Регистърът на съдебните решения по чл. 235,ал.5 от ГПК се води от 

01.01.2009 г., от деловодителите Д.З. и А.П. За 2009 г. регистърът съдържа 17 

тома решения по граждански и търговски дела  и 20 тома определения по 

граждански и търговски дела. За 2010 г. регистърът съдържа 8 тома решения 

по граждански дела, 14 тома определения по граждански и търговски дела, 5 

тома решения по търговски дела, 1 том  решения - несъстоятелност и 1 том 

определения – несъстоятелност.  

Със Заповед № А-237/11.05.2010г. на Председателя на САС е 

разпоредено на завеждащите служби гражданско, търговско и наказателно 

отделение да извършват ежемесечни проверки на спрените производства и да 

дакладват на съответния съдия - докладчик за евентуалното им 

възобновяване, като контролът по изпълнение на заповедта е възложен на 

съдия Даниела Дончева – Зам.председател на съда и ръководител на 

Гражданско отделение. 

На основание чл. 106, ал.1 и чл. 106 от ПАРОАВАС (обн. ДВ 

бр.66/2009г.), председателят на съда, със заповед №А-453/15.09.2009г., е 

разпоредил на служителите, завеждащи служби в „Съдебно деловодство” да 

извършват проверки на делата, които не са насрочени и да докладват за 

резултатите на административния ръководител на съда. Контролът по 

изпълнение на заповедта е възложен на зам.председателите на САС. 

Въз основа на докладна записка от съдебния администратор на съда, със 

Заповед № А-310/01.06.2010г. е образувано дисциплинарно производство 

срещу съдебен деловодител в Търговско отделение за неизпълнение на 

задълженията му като съдебен деловодител по секретни граждански дела – 

Гражданско деловодство на САС, възложени със Заповед № А-

308/23.11.2004г. Наложено  е дисциплинарно наказание «забележка», със 

заповед № А-320/04.06.2010г., за неизпълнение на задължения, свързани с 

движение на цитираните в заповедта граждански дела.   

При проверката бе констатирано, че гражданските дела са завеждани  по 

реда на отменения  ПАРОАВАС (обн. ДВ, бр. 9/2008г, отм. ДВ  бр.66/2009г.) 

и се завеждат по реда на действащия ПАРОАВАС (обн. ДВ бр.66/2009г.), като 

върху входящото писмо, с което са изпратени въззивните жалби с 

първоинстанционните дела, или с което е върнато дело по отменително 

решение на ВКС се отбелязва регистрационен номер и дата на постъпване на 

документа в съда. Върху същия входиращ документ се поставя   печатът  за 

образуване на делото. 

Книжата по образуваните дела преимуществено се поставят в папки по 

образец при спазване на регламентираното цветово обозначаване по чл.92, 

ал.1 от ПАРОАВАС. Ясно са разграничени гражданските и търговските дела, 

с оглед различната процедура по размяна на книжата и  предвид 

разпоредбата на чл.378 вр. чл.365 и сл. ГПК / Глава тридесет и втора – 

Производство по търговски спорове/. 
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Новообразуваните дела се вписват, комплектоват и докладват 

своевременно.  

Протоколите от съдебни заседания са добре структурирани и четливо 

изписани. Всички книжа, които постъпват или се съставят по съответните 

дела, са прикрепвани последователно в папките и са номерирани от 

съдебните служители /изключение е констатирано по гр.д. № 531/2004г. на 4-

ти граждански състав/. Съдебните секретари изготвят и  предават в срок 

протоколите от съдебните заседания. Разпорежданията, определенията и 

резолюциите на съда се изпълняват своевременно. Призовките и 

съобщенията по делата се изготвят и изпращат също своевременно. 

Спазват се разпоредбите на чл.105 и чл.106 от  ПАРОАВАС. Съдебните 

деловодители от гражданско деловодство и търговско деловодство, в 

изпълнение заповедта на председателя на съда, ежемесечно извършват 

проверки на администрирането на новообразуваните дела, на висящите дела, 

спрените производства и делата, оставени без движение. При проверката на 

спрените дела се констатира, че извършването на проверките е по-скоро 

формално или недостатъчно ефективно действие по администрирането им. 

Необходима е повече инициативност или  разписване на  ясни и конкретни 

задължения за извършване на периодични справки по движението на 

преюдициалните дела, изпращането на напомнителни писма при липса на 

отговор от съда по преюдициалното дело, докладването на делата на 

съдиите-докладчици, изпълнението на съдийските резолюции.   

Няма изгубени или унищожени дела, преди изтичане  срока на 

съхранението им. 

 

ІІІ.ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ И 

НА ДЕЙНОСТТА ПО ОБРАЗУВАНЕТО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ  И ТЪРГОВСКИТЕ ДЕЛА. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ. 

 

В Апелативен съд  - София 15 съдии разглеждат граждански дела и 9 бр. 

съдии разглеждат търговски дела, включително и зам.председателите на 

Гражданско отделение и Търговско отделение. 

 

Съдиите, разглеждащи граждански и търговски дела през периода 

януари 2009г. – септември 2010г., съгласно Заповед № А-75 от 28.03.2007г., 

Заповед № А- 459 от 11.11.2008 г., Заповед № А-19 от 02.02.2009 г., Заповед 

№ А- 253 от 16.06.2009 г., Заповед №  А-343 от 17.07.2009 г., Заповед №  А-

455 от 15.09.2009 г., Заповед № А – 10 от 06.01.2010 г., Заповед № А – 35 от 

19.01.2010 г. на Председателя на САС и съобразено обявените състави в 

срочните книги, са както следва: 

 

ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ - 2009 г. 

1 състав: 

От 01.01.2009 г.  
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Председател: Ирина Петрова 

Членове: Велислав Павков,  Бонка Йонкова 

От 07.05.2009 г. 

Председател: Ирина Петрова 

         Членове: Бонка Йонкова, Галина Иванова (командирован съдия от СГС) 

От 18.06.2009 г.  

Председател: Ирина Петрова 

Членове: Велислав Павков, Бонка Йонкова 

2 състав:  

От 01.01.2009 г. 

Председател: Анна Палазова 

Членове: Алексей Иванов, Иво Димитров 

От 22.04.2009 г. 

Председател: Анна Палазова 

Членове: Алексей Иванов, Филип Владимиров /ком. от СОС/ 

От 27.05.2009 г. 

Председател: Анна Палазова 

Членове: Алексей Иванов, Иво Димитров 

От 30.09.2009 г. 

Председател: Анна Палазова 

Членове: Алексей Иванов, Любка Андонова /ком. от СГС/ 

4 състав: 

От 01.01.2009 г.  

Председател: Веселка Марева 

Членове: Даниела Стоянова, Любка Андонова /ком. от СГС/ 

От 21.07.2009 г.  

Председател: Веселка Марева 

Членове: Нели Куцкова, Даниела Стоянова 

7 състав: 

От 01.01.2009 г. 

 Председател: Зоя Атанасова 

 Членове: Цветко Лазаров – (заместван от други съдии) 

 Димитър Димитров /ком. от ПОС/ 

От 23.03.2009 г. 

Председател: Зоя Атанасова 

Членове: Димитър Димитров /ком. от ПОС/ 

         Александър Цонев /ком. от СГС/ 

От 25.05.2009 г. 

Председател: Димитър Димитров /ком. от ПОС/ 

Членове:  Филип Владимиров /ком. от СОС/ 

Александър Цонев /ком. от СГС/ 

От 22.06.2009 г. 

Председател: Евгени Стайков 

Членове: Зоя Атанасова, Филип Владимиров /ком. от СОС/ 

От 15.09.2009 г. 

Председател: Даниела Дончева 
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Членове: Зоя Атанасова, Филип Владимиров /ком. от СОС/ 

 

 ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ - 2010 г. 

1 състав: 

От 01.01.2010 г. 

Председател: Ирина Петрова 

Членове: Ваньона Запрянова, Ваня Атанасова /ком. от СОС/ 

2 състав:  

От 01.01.2010 г. 

Председател: Анна Палазова 

Членове:  Любка Андонова, Мария Георгиева 

От 19.01.2010 г. 

Председател: Анна Палазова 

Членове:  Даниела Стоянова, Мария Георгиева 

4 състав:  

От 01.01.2010 г. 

Председател: Алексей Иванов 

Членове: Нели Куцкова, Даниела Стоянова 

От 06.01.2010 г. 

Председател: Алексей Иванов 

Членове: Нели Куцкова, Анна Баева /ком. от СГС/ 

7 състав: 

От 01.01.2010 г. 

Председател: Даниела Дончева 

Членове: Димитър Димитров, Филип Владимиров /ком. от СОС/  

8 състав:  

От 01.01.2010 г. 

Председател: Иванка Ангелова 

Членове: Бонка Йонкова, Александър Цонев /ком. от СГС/ 

От 19.01.2010 г. 

Председател: Иванка Ангелова 

Членове: Любка Андонова, Александър Цонев /ком. от СОС/ 

 

ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ-2009 г. 

3 състав: 

От 01.01.2009 г.  

Председател: Нели Куцкова 

Членове: Светла Божкова, Иванка Ангелова 

От 02.02.2009 г. 

Председател: Нели Куцкова 

Членове: Светла Божкова, Росица Божилова  

От 21.07.2009 г. 

Председател: Олга Керелска 

Членове: Светла Божкова, Росица Божилова 

От 15.09.2009 г. 

Председател: Светла Божкова 
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Членове: Росица Божилова, Цветко Лазаров 

5 състав: 

От 01.01.2009 г. 

Председател: Светла Чорбаджиева 

Членове: Людмила Цолова, Росица Божилова 

От 02.02.2009 г. 

Председател: Светла Чорбаджиева 

Членове: Иванка Ангелова, Людмила Цолова  

6 състав:  

От 01.01.2009 г. 

Председател: Стефан Гроздев 

Членове: Иван Иванов, Анелия Цанова /ком. от СГС/ 

 

ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ-2010 г. 

3 състав: 

01.01.2010 г. 

        Председател: Светла Божкова 

        Членове: Росица Божилова, Теодора Кръстева 

5 състав:  

01.01.2010 г. 

        Председател: Светла Чорбаджиева 

Членове: Людмила Цолова, Цветко Лазаров 

От 19.01.2010 г. 

         Председател: Светла Чорбаджиева 

Членове: Людмила Цолова, Вероника Николова /ком. от СГС/ 

6 състав:   

01.01.2010 г. 

        Председател: Стефан Гроздев 

Членове: Иван Иванов, Анелия Цанова  

 

Смяната на членове от съдебните състави е породена от встъпване в 

длъжност и командироване на съдии от САС във ВКС, встъпване в длъжност 

на съдии в САС, ползване на продължителни отпуски и кадрови промени 

през периода на проверката. За периода 01.01.2009 г. – 30.09.2010 г. 

продължително са отсъствали следните съдии от гражданско и търговско 

отделение: 

- съдия Цветко Лазаров, Търговско отделение: от 19.01.2009 г. до 

10.07.2009 г. е бил в отпуск по болест; от 13.07.2009 г. до 

31.07.2009 г. - в отпуск; от 26.01.2010 г. до 26.07.2010 г. – в 

отпуск по чл.335 от ЗСВ вр. чл.169, ал.4 от КТ; от 27.07.2010 г. до 

17.11.2010 г. – 80 работни дни платен отпуск.  

- съдия Иво Димитров, Гражданско отделение: от 01.09.2009 г. до 

01.11.2009 г. – неплатен отпуск; от 04.11.2009 г. до 30.04.2011 г. – 

отпуск по чл.164, ал.3 от КТ. 
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- съдия Олга Керелска, Гражданско отделение: от 19.01.2009 г. до 

19.07.2009 г. – командирована във ВКС; от 10.09.2009 г. до 

31.12.2009 г. – командирована във ВКС;  

- съдия Зоя Атанасова, Гражданско отделение: от 15.04.2009г. до 

20.06.2009 г. – командирована във ВКС; 

- съдия Бонка Йонкова, Гражданско отделение: от 18.01.2010г. - 

командирована във ВКС. 

 

         Към момента на проверката в Софийския апелативен съд има незаети 6 

щатни бройки за съдии, от които 5 щатни бройки са за граждански съдии. 

Съдия Мина Топузова и съдия Иво Вапцаров от Наказателно отделение 

са участвали в състав на съда от Гражданско отделение при произнасяне по 5 

бр. частни жалби през лятото на 2009 г., поради ползван годишен отпуск на 

съдии от Гражданско отделение. 

Съдия Людмила Цолова от Търговско отделение е била в състав на съда 

от Наказателно отделение по две ВНОХД, съответно на 23.07.2010 г. и на 

27.07.2010 г., поради  внезапно отсъствие на член от състава. 

Със заповед №А-445/11.09.2009г. на председателя на САС е утвърдена 

новата структура на администрацията на съда в длъжности, звена и служби, 

разпореден е ред за запознаване с делата, за съхраняване на делата и за 

работа с материали по делата, съдържащи класифицирана информация. 
Със заповед № А-317/13.07.2009г. на Председателя на САС, издадена на 

основание чл. 106,ал.1,т.6, във връзка с чл.9, чл. 86,ал.1,т.1 и т.6 от ЗСВ, е 

указано на председателите на СГС и на окръжни съдилища от съдебния 

район на САС да предоставят в посочения срок информация относно реда, по 

който се извършва случайното разпределение на делата и натовареността на 

съдебните състави, както и за просрочените съдебни актове, за извършените 

от тях проверки в районните съдилища, за несвършените граждански, 

търговски и наказателни дела, за спрените производства. Разпоредено е 

всички дела да се разпределят в деня на тяхното постъпване в съда или най-

късно на следващия ден, както и при разрешаване ползването на отпуск на 

съдии от съответния съд, да се извършва проверка за изготвените актове и 

връщане на разпределените дела, съгласно чл. 337 от ЗСВ.  

Въз основа на Заповед № А-541/19.11.2009г. е извършена  комплексна 

проверка на организацията на дейността на съдиите от Наказателно 

отделение на СГС. Изготвен е доклад от проверяващите съдии, съдържащ 

констатации, слабости и препоръки за дейността, копие от който бе 

предоставен на проверяващия екип. 

В хода на проверката се установи, че графиците  на съдебните 

заседания, изготвяни от зам.председателите на съда, се спазват стриктно от 

съдиите и няма отложени съдебни заседания на съставите от Гражданско и 

Търговско отделение, въпреки кадровите промени в ръководството и състава 

на САС и  дългосрочните отсъствия поради ползван отпуск на съдия Цветко 

Лазаров от Търговско отделение и на съдия Иво Димитров от Гражданско 

отделение. 
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        2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

От 25.06.2006 г. се прилага принципа на случайния избор, чрез 

програмата Law Choice, предоставена от Висшия съдебен съвет, съгласно 

решение на ВСС по Протокол № 27 от 07.06.2006 г. Гражданските и 

търговските дела се разпределят на принципа на случайния избор от зам. 

председателите на САС и ръководители на гражданско и търговско 

отделение, съгласно Заповед № А – 229 от 02.06.2009 г. и Заповед № А-230 

от 02.06.2009 г. на и.д. председател на САС и Заповед № А – 241 от 

09.06.2009 г. на председателя на САС.   

Във връзка с изтичане мандатите на Зам.председател на САС и 

ръководител на Гражданско отделение и Зам.председател на САС и 

ръководител на Търговско отделение, със Заповед № А-241/09.06.2009г. на 

Председателя на САС е възложено на съдия Стефан Гроздев да изпълнява 

задълженията по образуване и разпределение на делата и изготвяне на 

график на заседанията в Гражданско и Търговско отделение, считано от 

09.02.2009г. до провеждане на конкурс от ВСС и избирането на зам. 

председатели на съда. 
 

В хода на проверката се установи, че е спазвана разпоредбата на чл.38, 

ал.1 от ПАРОАВАС (обн. ДВ бр.9/29.01.2008г., отм. бр.66/18.08.2009г.) и се 

спазва  разпоредбата на чл. 46,ал.1 от ПАРОАВАС (обн. ДВ 

бр.66/18.08.2009г.), според които делата се образуват и разпределят от 

административния ръководител на съда или от определен от него съдия най-

късно на  следващия ден от постъпването на книжата в съда. В САС, 

въззивните граждански и търговски дела се образуват и разпределят от 

зам.председателите  и ръководители на гражданско или търговско отделение, 

в деня следващ постъпването на книжата. В редки изключения, посочени в 

констатациите по проверените конкретни дела, образуването им е ставало 

след отстраняване на нередовностите, след обездвижване на въззивните 

жалби. 

 
Констатира се  сравнително равномерно разпределяне на гражданските 

и търговските дела при прилагането на програмата за случайно 

разпределение на делата.  

 

3. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ  

 

Натовареността на съдиите, разглеждащи граждански и търговски дела 

е следната: 

За 2009 г.:  

- Гражданско отделение - средно по 243 бр. дела за разглеждане на 

съдия; 
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- Търговско отделение – средно по 230 бр. дела за разглеждане на 

съдия. 

За периода 01.01.2010г. - 30.09.2010г.:   

- Гражданско отделение - средно по 135 бр. дела за разглеждане на 

съдия. Предвид сформирания нов граждански състав се отчита 

намаление на натовареността; 

- Търговско отделение – средно по 187 бр. дела за разглеждане на 

съдия. 

 

ІІІ. ОБРАЗУВАНЕ, ДВИЖЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ И ТЪРГОВСКИТЕ ДЕЛА 

 

А.ОБЩИ ДАННИ 

 

Общ брой дела 

 

През 2009г. в Апелативен съд –София са постъпили  3475 бр. въззивни 

дела от които: 964 бр. въззивни граждански, 744 бр. въззивни търговски дела, 

1709 бр.  ч.гр. и ч.търг. дела, 24 бр. касационни дела и 34 жалби за бавност. 

Към 01.01.2009г. неприключилите дела от предишни периоди са били 1507 

бр. от които: 679 бр. въззивни граждански дела, 399 бр. въззивни търговски 

дела, 102 бр. ч.гр. и ч.търг. дела и 327 бр. касационни трудови дела.  

        От общо 4982 бр. дела за разглеждане, свършените са всичко 3904 бр., 

като в срок до 3 месеца са свършени 1943 бр. дела или 50 %.  

От общо разгледаните през 2009г. 2786 броя въззивни граждански  и 

търговски дела, същата година са свършени 1872 броя, от които в срок от три 

месеца – 305 броя или 16 %. С решение са свършени 1689 броя, а с 

определение – 183 броя. 

 

Към 30.09.2010г. данните са следните:  

1078 броя са висящите дела към 31.12.2009г., от които: 577 бр. въззивни 

граждански дела, 337  бр. въззивни търговски дела и 160 бр. ч.гр. и ч.търг. 

дела (без висящи дела по жалби за бавност).  

Постъпилите дела за периода 01.01.2010г.- 30.09.2010г. са 2626 броя, от 

които: 658 бр. въззивни граждански дела, 559 бр. въззивни търговски дела, 

1409 бр. ч.гр.д. и ч.търг. дела, в това число и 13 бр. жалби за бавност или 

всичко за разглеждане за периода януари-септември 2010г. - 3704 бр. дела. 

От тях свършени са 2627 бр. дела или 71 %. 

 От общо разгледаните за периода от 01.01.2010г. до 30.09.2010г. 2131 

броя въззивни граждански и търговски дела, свършените са 1238 броя или 

58 %. 

 

  

Въззивни частни граждански и търговски дела 

През 2009г. са постъпили общо 1709 бр. частни гр.дела и частни търг. 

дела, включително обезпечения, а към 01.01.2009г. е имало 102 висящи дела 
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или всичко за разглеждане са били 1811 бр. дела, като от тях са свършени 

1651 бр., а в срок до 3 месеца са свършени 1598 бр. дела - 97 %. 

 

През периода 01.01.2010г. - 30.09.2010г. данните са следните:  

- 758 бр. ч.гр.д., от които са решени 747 бр. или 99 % . 

- 360 бр. ч.търг.д., от които са решени 351 бр. или 98 %. 

- 291 бр. обезпечителни производства, решени 291 бр. или 100%. 

       От общо 1409 бр. частни дела, решени са 1389 бр. или  99%. 

       Нерешените дела са постъпили в края на проверявания период и срокът 

за тяхното решаване изтича след 30.09.2010 г.  

        

        За 2009 г. са постъпили и са били разгледани 34 бр. жалби за бавност. До 

30.09.2010 г. са постъпили и са разгледани 13 бр. жалби за бавност. 

        За 2009 г. дела по спор  за подсъдност са 213 броя.  

За периода 01.01.2010г. - 30.09.2010г. дела по спор за подсъдност са  114 

броя. 

За същия период са образувани 241 бр. дела по жалби срещу съдебни 

актове по искания  за обезпечение на бъдещи искове. 

        От 24.07.2007 г., по силата на § 2 ал.4 и § 61 от Преходните и 
заключителни разпоредби на ГПК, на апелативните съдилища е възложена 

компетентност на касационна инстанция по трудови дела, изпратени за 
разглеждане от ВКС по реда на § 2 ал.4 ПЗРГПК. През 2009 г. в САС са 
постъпили 24 бр. касационни трудови дела, свършени са всички образувани 
касационни трудови дела – 347бр., от които със съдебен акт по същество – 
343 бр., прекратени – 4 броя дела.  

 

Инстанционен контрол 

През 2009 г. са приключили със съдебен акт общо 3904 бр. въззивни 

граждански и търговски дела, касационни дела и частни дела. От тях, 

обжалваните  съдебни актове  са 1890 бр. или 48 %.  

 

За периода 01.01.2010г. - 30.09.2010г.:  

 Приключили със съдебен акт са 2627 бр. дела, от които са обжалвани 

718бр. или 27 %.  

 

През 2009 г. от ВКС са върнати в САС 530 бр. дела. От постановените  

413 бр. решения,  потвърдени са 337 бр. или 82 %,  отменени са 58 бр. или 14 

% , частично отменени са 16 бр. или 4 % , отменено/обезсилено изцяло, 

поради заличаване на ищеца или ответника при открито производство по 

несъстоятелност – 1 бр. и отменено/обезсилено частично,  поради заличаване 

на ищеца или ответника при открито производство по несъстоятелност – 1 

бр. От постановените 117 бр. определения, изцяло потвърдени са 97 бр. или 

83 % и са отменени 20 бр. или 7 %. 

За първото полугодие на 2010 г. от ВКС са върнати в САС 568 бр. дела. 

От постановените 476 бр. решения, потвърдени са 435 бр. или 91 % ,  

отменени са 39 бр. или 8 %, частично отменено – 1бр. и обезсилено/отменено  
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– 1 бр. От постановените 92 бр. определения, потвърдени са 86 бр. или 93 %, 

отменени са 6 бр. или 7 %. 

 

 

Б. ВИСЯЩИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 

1.01.2009 г. 

Висящите, неприключили към 20.10.2010г. образувани преди 

01.01.2009 г. са 34 броя граждански дела, 5 броя търговски дела, или всичко 

39 броя дела. От тези дела, на случаен принцип са проверени следните 

граждански дела:  

         1. Гр.д.№1376/2007г., образувано на 11.07.2007г., чл.26 ЗЗД .Спряно 

поради смърт на страна на 10.11.2008г., възобновено на 19.05.2009г. след 

отстраняване на пречките за движението на делото. След прекратително 

определение по делото по отношение на ответник и след произнасяне по 

частна жалба от ВКС, делото е насрочено за 20.09.2010г., отложено за 

събиране на доказателства с оглед отменителните указания на ВКС. 

 2. Гр.д.№14/2008г., образувано на 3.06.2008г. с правно основание 

чл.31, ал.2 ЗС. Спряно на основание чл.182 б.”г” от ГПК/отм./ на 2.06.2008г. 

Производството е възобновено на 30.07.2009г. Отново е спряно на 

14.06.2010г.  поради смърт на жалбоподател-ищец, като за процесуална 

икономия е определена дата за следващо съдебно заседание и е отбелязано, 

че при невъзможност да се конституират наследници, съдебното заседание 

няма да бъде проведено. Наследниците на починалата страна са 

конституирани на 4.10.2010г., но поради нередовно призоваване заседанието 

е отложено. 

  3. Гр.д.№2164/98г., образувано на 1.10.1998г., чл.72 ал.1 ЗС. Спряно 

на основание чл.182 б.” г” от ГПК/отм./. Писмата с отговорите за 

висящността на преюдициалното дело не са прикрепени последователно  към 

кориците на делото. Не е изпълнена резолюцията на съда от 7.02.2005г. за 

справка за висящността на преюдициалното дело след 6м. Последната 

справка преди приключване на преюдициалното дело е от 16.03.2006г., че 

същото е висящо. С писмо от 2.02.2009г. се уведомява САС, че 

преюдициалното дело е приключило с влязло в сила решение на ВКС на 

15.12.2006г. Няма данни делото да е докладвано на съдията в периода 

3.06.2006г.-01.2009г., когато е изискана справка за движението на 

преюдициалното дело. С определение от 10.02.2009г. е възобновено 

производството по делото. Своевременното докладване на делото и 

изискване на периодични справки би дало възможност производството по 

делото да се възобнови още през 2006г., когато са отпаднали пречките за 

движението му. С определение от 25.02.2009г. производството е спряно 

поради смърт на страна. С определение от 22.06.2009г. е възобновено и 

насрочено за 19.10.2009г. Отлагано е поради нередовно призоваване. 

 4. Гр.д.№533/2007г., образувано на 15.03.2007г., с правно основание 

чл.26 ЗЗД. Спряно на 7.02.2008г. на основание чл.182, ал.1,  б”г” от 

ГПК/отм./ Възобновено и насрочено за 1.07.2010г. за събиране на 

доказателства. 
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 5. Гр.д.№2795/2008г., образувано на 23.12.2008г., чл.134 от ЗЗД, 

спряно  поради смърт на страна на 12.12.2009г., възобновено и насрочено за 

4.10.2010г. за събиране на доказателства. 

 6. Гр.д.№1437/2006г., образувано на 3.08.2006г., спряно на 22.03.2007г. 

на основание чл.182, ал.1, б.”г” от ГПК/отм./., възобновено на 27.05.2010г. 

Насрочвано в съдебни заседания за събиране на доказателства. 

 7. Гр.д.№1127/2008г., образувано на 28.05.2008г., спряно на основание 

чл.182, ал.1, б.”б” от ГПК/отм./. Възобновено на 6.04.2009г. Отлагано за 

събиране на доказателства. 

 8. Гр.д.№2508/05г., образувано на 20.12.2005г., с правно основание 

чл.94 ал.1 и 2 т.1 и т.2 от  Закона за авторските права. В с.з.  от 21.06.2006г. е 

оставено без движение за уточняване на исковата молба. След изпълнение 

указанията на съда делото е насрочено за 11.04.2007г., когато са допуснати 

доказателства и лексикографска експертиза. В заседанието на 10.10.2007г. е 

конкретизирана задачата на в.л. лексикограф. В с.з. на 30.01.2008г. е 

назначено в.л. лексикограф. С разпореждане от 7.03.2008г. е освободено 

назначеното в.л. поради невъзможност  да се призове на адрес. Назначено е 

ново в.л. Съдебното заседание за 14.05.2008г. е отложено заради неизготвено 

заключение на в.л., което  в молбата си до съда обяснява, че времето му е 

било недостатъчно.` Едва на 15.07.2008г. същото в.л. подава молба, че не е 

компетентно да изготви заключението по поставената задача. С резолюция от 

1.08.2008г. съдията е освободил в.л. и назначил ново в.л., което е получило 

съобщението на 12.09.2008г. за това, че е назначено за в.л. по делото. Едва на 

6.10.2008г. в.л. е подало молба до съда, че  не може да изготви заключението, 

тъй като заминава за чужбина. С молба от 17.10.2008г. поредното назначено 

в.л. е отказало да изпълни задачата „поради прекомерна заетост”. На 

12.11.2008г. е назначено ново в.л., което също е отказало изготвянето на 

експертиза. На 9.12.2008г., съдът е разпоредил да се пише писмо до 

СУ”Климент Охридски”, катедра „Западни филологии” с молба за посочване 

на компетентно в.л. „лингвист”, поради изчерпване на изброените в.л. в 

списъка за вещи лица. Писмото е изготвено и изпратено едва на 2.02.2009г., 

като на 5.03.2009г. след отговор е назначено  ново в.л., което с нарочно 

писмо е помолено да отговори своевременно дали е компетентно да изготви 

заключението по допуснатата експертиза. За с.з. за 8.04.2009г. в.л. не е било 

уведомено и с.з. е отложено за 28.10.2009г. С.з. за 28.10.2009г. е отложено 

поради неявяване на в.л., уведомено по телефона на 10.04.2009г. Следва 

разпореждане да се призове в.л. На списъка за с.з. за 7.04.2010г. е отбелязано, 

че в.л. е уведомено по телефона на 2.11.2009г. Към 7.04.2010г. не е 

представено заключение на в.л., нито е постъпила молба от него с посочване 

на  причините, поради които  не е изготвило заключението.  Към момента на 

проверката, няма изготвено и представено заключение на вещо лице. 

9. Гр.д. №996/2008г. – образувано на 12.05.2008г. по постъпила същия 

ден въззивна жалба срещу решение  по гр.д. №436/2007г. на СГС, ГК, І ГО, 

4с-в. Делото се разглежда от втори състав, докладчик – съдия А.Иванов. 

Първо редовно о.с.з. по делото е проведено на 18.02.2009г., когато е даден 

ход на делото, допуснати са уточнения и допълнения по въззивната жалба и 
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доказателствените искания, приети са представените с въззивната жалба и в 

с.з.  писмени доказателства, дадена е възможност на жалбоподателя да 

постави задача за автотехническа експертиза, като на основание чл.65, ал.1 

ГПК/отм./ той е осъден да заплати допълнителна д.т. по сметка на САС в 

размер на 800 лева, тъй като е причинил отлагане на делото. В с.з. на 

03.06.2009г. са приети доказателства по делото, допуснати са поисканата 

автотехническа експертиза, както и разпит на свидетели. В с.з. на 

18.11.2009г. са разпитани свидетелите и делото е отложено за 28.04.2010г., 

тъй като вещото лице не се явява и не представя заключение. В с.з. на 

28.04.2010г. / докладчик е вече съдия М.Георгиева/ е прието представеното 

на 20.04.2010г. заключение на вещото лице, а единичната експертиза е 

разширена в тройна, поради оспорване от страните. Следващото с.з. на 

13.10.2010г. е отложено за 09.02.2011г., тъй като заключението на вещите 

лица е депозирано в съда на 08.10.2010г. и не е спазен срока по чл.157, ал.1 

ГПК/отм./ 

10. Гр.д. №2157/2007г. – образувано на 08.11.2007г. по постъпило на 

07.11.2007г. отменително решение №476/20.08.2007г. по т.д. №111/2007г. по 

описа на ВКС, ТК, второ отделение, с което частично е отменено въззивно 

решение от 31.10.2006г. на САС по гр.д. №1273/2004г. С определение от з.з. 

на 21.11.2007г. втори граждански състав, докладчик – съдия Палазова, 

допуска изслушване на съдебно-счетоводна експертиза съобразно мотивите 

на отменителното решение на ВКС и насрочва делото в о.с.з. на 23.04.2008г., 

когато ход не е даден, поради нередовно призована страна. Ход на делото не 

е даден и в  съдебни заседания  на 12.11.2008г.,  13.05.2009г., 02.12.2009г., 

12.05.2010г. и  03.11.2010г. все  поради същата причина, като нередовно 

призованата страна е една и съща-един от въззиваемите по делото. 

Въззиваемият е призоваван на адреси, сочени от въззивника. От страна на 

съда са правени усилия за издирването и призоваването на въззиваемия на 

сочените адреси чрез органите на съдебна полиция, ГД „Охрана”- областно 

звено „Охрана” – София-град. Във връзка с подадени от въззивника жалби за 

бавност, председателят на САС е разпоредил на деловодител от съда да 

извърши и справка в НБД „Население” за установяване на постоянен и 

настоящ адрес на въззиваемия. Извършени и приложени са по делото три 

броя справки за лица с едно и също име и различен ЕГН. В с.з. на 

03.11.2010г. съдът указва на жалбоподателя и му дава възможност да 

представи данни за постоянния и настоящия адрес на въззиваемия, като 

поиска и му се издаде съдебно удостоверение за целта. Указано е, че при 

неизпълнение производството по делото ще бъде прекратено по отношение 

на ответника. Делото е отложено без дата с разпореждане да бъде докладвано 

след изтичане на срока за изпълнение на указанията. 

11. Гр.д. №1303/2007г. – образувано на 29.06.2007г. по постъпило на 

същата дата отменително решение №292/07 от 28.06.2007г. на ВКС, Пето 

гражданско отделение, по гр.д. №2973/2005г., с което е отменено решение от 

29.07.2005г. по гр.д. №1443/2003г. на САС и делото е върнато за ново 

разглеждане от друг състав. Делото е разпределено на втори граждански 

състав, а докладчици в различни периоди са: съдия Стоянова, съдия 
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Димитров и съдия Владимиров. С разпореждане от 29.06.2007г. е насрочено 

о.с.з. на 28.11.2007г. В това заседание, както и в следващите, проведени на 

23.04.2008г., 22.10.2008г. и 13.05.2009г. са допускани и събирани 

доказателства. В с.з. на 13.05.2009 г. производството по делото е спряно на 

основание чл.182, ал.1, б. „а” ГПК/отм./ По молба от 06.11.2009г. на една от 

страните, на основание чл.183, ал.1 ГПК/ отм./ производството по делото е 

възобновено с определение от з.з. на 11.11.2009г. и  е насрочено о.с.з. на 

24.03.2010г., когато не се явява едно от трите вещи лица по разширената 

тройна експертиза с депозирано заключение, редовно призовано. Съдът 

налага на неявилото се вещо лице глоба в размер на 200 лева и отлага делото 

за 06.10.2010г. В това заседание ход на делото не  е даден, тъй като за 

въззиваемата се явява адвокат Петкова, за която съдът констатира че не е 

редовно упълномощена по въззивното дело за разлика от другите двама 

адвокати на същата страна, които не се явяват в това с.з. При изрично 

изразено съгласие от страна на процесуалния представител на жалбоподателя 

съдът отлага делото за 16.02.2011г. 

12. Гр.д. №234/2004г. – образувано на 11.02.2004г. по постъпила на 

същата дата въззивна жалба на тримата ищци срещу решение по гр.д. 

№627/1999г. по описа  на СГС, І отделение, 3 с-в. В допълнителна жалба от 

25.11.2003г. е направен отказ от иска спрямо един от тримата ответници. 

Делото се разглежда от втори граждански състав, докладчик – съдия 

Палазова. С определение от з.з. на 16.02.2004г. съдът се произнася по 

доказателствените искания на страните и насрочва о.с.з. на 26.05.2004г., 

когато поради нередовно призована страна не дава ход на делото. С 

определение в з.з. на 14.06.2004г., на основание чл.119, ал.2 ГПК/отм./ и 

допълнителната жалба от 25.11.2003г., съдът обезсилва 

първоинстанционното решение в частта по отношение на ответника, спрямо 

когото е направен отказ от иска и прекратява производството по въззивното 

дело в същата част. С.з. на 03.11.2004г. е отложено заради дадената на 

вещото лице възможност да изпълни поставената му задача. В с.з. на 

23.02.2005г., редовно, по доказателства, е допусната разширена тройна 

съдебно-медицинска експертиза и разпит на свидетели и делото е отложено 

за 22.06.2005г., когато е обявено за решаване. С решение от 25.07.2005г. 

съдът оставя в сила  решението от 16.09.2002г., постановено по гр.д. 

№627/1999г. по описа на СГС, І ГО, 3 с-в в частта, с която исковете са 

отхвърлени спрямо Министерство на околната среда и водите. Срещу 

въззивното решение касационна жалба подават и трите ищци- въззивници. С 

определение №286/30.03.2009г. ВКС, Първо гражданско отделение, 

постановено по гр.д. №2486/2005г. е отменено определението за даване ход 

по същество и обявяване на делото за решаване, прекратено е касационното 

производство и делото е върнато на САС за произнасяне по молбата за 

допълване на решението на САС, по което липсва произнасяне по отношение 

на още един ответник. В САС делото постъпва на 31.03.2009г. и с 

разпореждане от 01.04.2009г. е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 

14.10.2009г. С молба от 25.05.2009г. процесуалният представител на 

въззивниците прави отказ от иска срещу МОСВ. Като ответник за с.з. на 
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14.10.2009г. е призовано ООД, което дружество в производството пред ВКС 

по гр.д. №2486/2005г. е било заличено като страна и на негово място са били 

конституирани правоприемниците му. В с.з. на 14.10.2009г., 24.03.2010г. и 

06.10.2010г. ход на делото не е даван поради нередовно призоваване на 

новоконституираните ответници по въззивната жалба. В последното с.з. от 

06.10.2010г. производството по делото  е оставено без движение и на 

жалбоподателите е дадена последна възможност да представят доказателства 

за актуалното състояние на дружествата с указание, че при неизпълнение, 

производството по делото ще бъде прекратено.  

13. Гр.д. №340/2003г. – образувано на 14.02.2003г. по постъпили на 

13.02.2003г. въззивни жалби срещу решение по гр.д. №1586/2001г. по описа 

на СГС, VІ-7 с-в. Производството е оставено без движение до внасяне на 

дължимата д.т., като по молба на жалбоподателите срокът за изпълнение е 

удължаван. Делото се разглежда от втори граждански състав, докладчици – 

съдия Атанасова, а впоследствие съдия Стоянова. В с.з. на 28.05.2003г., 

01.10.2003г. и 17.12.2003г. ход на делото не е даван: първия път по молба на 

синдика, представляващ въззиваемият едноличен търговец в несъстоятелност 

и на основание чл.107, ал.2 ГПК/отм./, вторият път – за да се даде 

възможност на новоназначен синдик да организира защитата и третия път – 

поради нередовно призоваване. В с.з. на 07.04.2004г. е даден ход на делото, 

като е отложено за представяне на доказателства по направеното искане за 

спиране на основание чл.182, ал.1, б.”г” ГПК/отм./. В с.з. на 23.06.2004г. / 

пето по ред/ една от въззивните жалби е оставена без движение като 

нередовна, тъй като подписалият я адвокат не е представил пълномощно по 

делото. По направеното отново искане за спиране на производството, съдът 

обявява, че ще се произнесе в з.з. На 17.11.2004г. се провежда редовно с.з., в 

което се представят писмени доказателства и отново се прави искане за 

спиране на производството. Съдът отлага делото, като дава възможност на 

неявилите се страни да се запознаят и вземат становище по 

новопредставените доказателства. В с.з. на 16.03.2005г. съдът спира 

производството по делото на основание чл.182, ал.1, „г” ГПК/отм./ до 

влизане в сила на решението по гр.д. №1641/2003г. по описа на СГС, ТО, VІ-

3 с-в. На гърба на протокола от с.з. на 16.03.2005г. са нанесени  три справки 

по хода на преюдициалното дело: разпореждане от 10.07.2006г. – да се 

уведомят жалбоподателите да представят влязло в сила решение по делото на 

СГС; разпореждане от 23.07.2007г. отново за същото уведомяване до 

жалбоподателите, както и да се изпрати писмо до СГС, с което да се изиска 

препис от решението по преюдициалното дело;  разпореждане от 

02.02.2009г. за уведомяване на жалбоподателите да представят влязло в сила 

решение по преюдициалното дело. С писмо вх. №1552/16.02.2010г. на САС 

от СГС постъпва т.д. №1641/2003г. с арх. №118/2008г. Видно от 

приложеното преюдициално дело, с решение №45/12.04.2007г. по дело 

№1772/2006г.  САС, ТК, 6 с-в, обезсилва изцяло решение №4/15.02.2005г. по 

гр.д. №1641/2003г. на СГС, ТО, VІ-3 с-в като недопустимо и прекратява 

производството по д. №1772/2006г.  Решението на САС е оставено в сила с 

решение №872/15.01.2008г. на ВКС, ТК, ІІ отделение. С определение от з.з. 
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на 17.02.2010г. съдът възобновява производството по гр.д. №340/2003г. и 

насрочва о.с.з. на 16.06.2010г., когато поради нередовно призована страна 

ход на делото не е даден и то е отложено за 01.12.2010г. 

 

От петте висящи, неприключили към 20.10.2010г. търговски дела, 

образувани преди 01.01.2009г. са проверени четири. Т.д. №с-45/2008г. е с 

гриф „строго секретно”. 

1.Т.д. №342/2007г. – образувано на 23.02.2007г. по постъпила  същия 

ден въззивна жалба срещу решение по гр.д. №4093/2003г. по описа на СГС, 

ГК, 1-1 с-в. С разпореждане от 26.02.2007г. делото е насрочено за 

разглеждане в о.с.з. на 28.03.2007г., когато ход на делото не е даден и целият 

шести състав се е отвел от разглеждането му. След преразпределение на 

делото на трети състав с докладчик – съдия Св.Божкова, с разпореждане от 

същата дата делото е насрочено в о.с.з. на 01.06.2007г. Липсва протокол за 

проведено на 01.06.2007г. заседание, липсва отбелязване върху списъка за 

призоваване защо не е проведено с.з., но по делото не са върнати 

изпратените на 03.04.2007г. две призовки, като една от призоваваните страни 

е Столична община. С разпореждане от 22.06.2007г. следващото о.с.з. е 

насрочено за 12.10.2007г., когато производството по делото е спряно на 

основание чл.182, ал.1,  б.”г” ГПК/отм./ до влизане в сила на решението по 

гр.д. №940/2007г. по описа на СГС, І ГО, 3 с-в. Първа справка по движение 

на преюдициалното дело е поискана от СГС на 14.01.2009г. Съгласно 

постъпилия на 23.01.2009г. отговор, делото е решено и изпратено по жалба в 

САС на 27.10.2008г. След служебна справка от 02.09.2009г. е установено, че 

гр.д. №2190/2008г. по описа на САС, ІІ с-в е решено  и решение №659 е 

обявено на 17.06.2009г.  С определение от 03.08.2010г., след като се 

констатира, че решението по преюдициалното дело е влязло в сила, като не 

се сочи кога, производството по спряното дело е възобновено и е насрочено 

о.с.з. на 12.11.2010г. 

2. Т.д. №902/2008г. – образувано на 23.04.2008г. по постъпила същия 

ден въззивна жалба срещу решение по т.д. №1505/2006г. по описа на СГС, 

VІ-3 с-в. Делото се гледа от трети състав на ТО, докладчик към датата на 

проверката – съдия Т.Кръстева. С определение в з.з. на 30.04.2008г. 

съдебният състав се произнася по доказателствените искания и насрочва 

о.с.з. за 21.11.2008г., като дава възможност на жалбоподателя да уточни и 

допълни исканията си за доказателства. С определение от з.з. на 09.06.2008г. 

съставът се произнася по допълнителната молба на жалбоподателя и допуска 

и други доказателства. Докладчикът– съдия Куцкова, на която делото се 

докладва своевременно, проучва делото и се произнася незабавно по всички  

постъпили молби, книжа, заключения на в.л. и други. В с.з. на 21.11.2008г. 

ход на делото е даден и във връзка с уточняване на задачите по допуснатата 

експертиза и депозита на вещото лице, делото се отлага за 06.03.2009г., 

когато отново се отлага поради неизготвено заключение от вещото лице, 

депозирало молба да бъде заменено. Съдът с писмо до ИА”Ж.А.” моли да 

бъде определено вещо лице-специалист с оглед сложността и 

специфичността на експертизата. Вещото лице е назначено от съда на 
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25.03.2009г.  В с.з. на 22.05.2009г. делото е отложено, поради неспазване на 

срока по чл.157, ал.1 ГПК/отм./- вещото лице представя заключението си в 

с.з. След проведено редовно заседание на 25.09.2009г./ докладчик по делото е 

съдия Цветко Лазаров/ по приемане и събиране на доказателства, делото е 

обявено за решаване на 20.11.2009г. С определение № 233 от з.з. на 

25.01.2010г. е отменено определението от 20.11.2009г., с което е даден ход на 

делото по същество и то е обявено за решаване, производството е прекратено 

и делото е върнато на СГС. С определение №659/01.10.2010г. на ВКС, ТК, 

второ отделение, обжалваното определение №233/25.01.2010г. на САС е 

отменено и делото е върнато в САС на 04.10.2010г. за произнасяне по 

същество по въззивната жалба. С разпореждане от з.з. на 08.10.2010г.  делото 

е насрочено в о.с.з. на 04.02.2011г. 

3. Т.д. №2605/2008г. – образувано на 08.12.2008г. по постъпила с писмо 

вх. №7048 от 23.10.2008г. въззивна жалба срещу решение по т.д. 

№836/2002г. по описа на СГС, ТО, VІ-9 с-в. С разпореждане на зам. 

председателя на САС от з.з. на 23.10.2008г. въззивната жалба е оставена без 

движение до посочване на обжалваем интерес, доказателства за фиксинга на 

щ.д. към лева към датата на подаване на исковата молба и внасяне  на 

дължимата д.т. С разпореждане от 08.12.2008г. е отменено разпореждането 

от 23.10.2008г. в частта за внасяне на дължима д.т., образувано е въззивното 

производство и е  определен докладчик. С разпореждане от 09.12.2008г. 

делото е насрочено в о.с.з. на 25.02.2009г., когато не е даден ход при 

хипотезата на чл.107, ал.2 ГПК/отм./.  На 15.04.2009г., 27.05.2009г. и 

08.07.2009г. ход на делото е даден, направени са доказателствени искания и 

са приети доказателства. В с.з. на 21.10.2009г. ход на делото не е даден 

отново при хипотезата на чл.107, ал.2 ГПК/отм./. На 27.01.2010г. и на 

14.04.2010г. са проведени редовни с.з. за събиране на доказателства, а на 

07.07.2010г. делото е отложено за 02.02.2011г. без да му се дава ход отново 

при наличието на предпоставките по чл.107, ал.2 ГПК/отм./. 

4. Т.д. №2752/2008г. – несъстоятелност – образувано на 20.12.2008г. по 

постъпила същия ден въззивна жалба срещу решение №31/18.09.2008г. по 

т.д. №1061/07г. по описа на СГС, VІ-7 с-в. Обжалвано е решение за 

откриване на производство по несъстоятелност срещу ЕООД в частта за 

определяне на началната дата на неплатежоспособността. В з.з. на 

23.12.2008г. делото е насрочено за разглеждане в  о.с.з. на 11.03.2009г., 

когато съдът не дава ход на делото, прекратява производството и връща 

жалбата на въззиваемия поради просрочие. С определение №271/13.04.2010г. 

ВКС, ТК, второ отделение, по ч.т.д. №349/2009г. отменя определението на 

САС за прекратяване на производството по т.д. №2752/2008г. и го връща на 

същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Делото е 

върнато в САС на 14.04.2010г. и с разпореждане от 15.04.2010г. е оставено 

без движение с указания до жалбоподателя да уточни претендираната 

начална дата на неплатежоспособността. С молба от 04.05.2010г. 

жалбоподателят сочи дата и иска допускане на съдебно-счетоводна 

експертиза. С определение от з.з. на 28.06.2010г. съдът допуска изслушване 

на поисканата експертиза и насрочва о.с.з. на 20.01.2011г. 
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В. НЕНАСРОЧЕНИ ДЕЛА.   

             ДЕЛА, ПО КОИТО ПРОИЗВОДСТВОТО Е СПРЯНО. 

1. Няма ненасрочени дела към 20.10.2010г.  

2.Спрени са  производствата  по 25 броя  граждански  дела и по 26 броя  

търговски дела, или общо по 51 броя дела. 

Проверени са случайно избрани дела на всеки от съставите: 

 

      І-ви  граждански състав: 

              1.  Гр.д.№467/09г., образувано  на 4.03.2005г., спряно на 28.05.2009г. 

на основание чл.182, ал.1,  б.”г” от ГПК/отм./. Извършвани са периодични 

справки за движението на преюдициалното дело по разпореждане на 

съдията-докладчик. 

      2.Гр.д.№2211/2001г., образувано на 9.11.2001г., спряно на 

18.06.2009г. Последна справка от 9.06.2010г., от която е видно, че 

преюдициалното дело е висящо пред ВАС. 

      3. Гр.д.№835/05г., образувано на 8.02.2005г. по частна жалба. 

Спряно на 4.05.2005г. на основание чл.182, ал.1, б.”г” от ГПК/отм./ до 

приключване на гр.д.№4984/2004г. на СРС. Следват резолюции на съдията от 

28.02.2007г., от 8.02.2008г., от 27.05.2010г., от 7.10.2010г. за извършване на 

справка за движението на преюдициалното дело. Отговорено е, че делото е 

висящо пред СГС от 8.06.2006г. При направената справка от 9.01.2009г. е 

отговорено от СГС, че делото е върнато на СРС в о.з. на 2.02.2009г. При 

новата справка от 7.01.2010г. е отговорено, че делото е върнато от СГС на 

СРС на 28.04.2009г. Следва резолюция на съдията от 18.01.2010г. да се 

извърши справка за висящността на преюдициалното дело. След  няколко 

напомнителни писма, СРС е отговорил на 1.11.2010г., че преюдициалното 

дело е архивирано в СРС през м.10.2009г. и е изпратено на САС по молба на 

27.01.2010г. Следва резолюция на съдията да се извърши  незабавна справка 

в САС за делото и същото се докладва. При извършената справка по време на 

проверката от ИВСС се установи, че преюдициалното дело се намира в СГС, 

изпратено там по погрешка вместо в САС. До края на проверката същото не 

беше върнато в СРС и не е уведомен САС за това дали е приключило 

преюдициалното дело. 

                4.Гр.д.№ 2769/09г., образувано на 28.08.2009г., спряно на 

основание чл.229 ал.1, т.2 ГПК, не е изтекъл към момента на проверката 

предвидения 6м. срок за представяне удостоверение за наследници. 

       5.Гр.д.№1728/2002г., образувано на 11.09.2002г., спряно на 

24.04.2003г. на основание чл.182, ал.1, б.”г” от ГПК/отм./. Извършвани са 

периодични справки за движението на преюдициалното дело. Към момента 

на проверката производството по преюдициалното дело не е приключило. 

 

           

 

           2-ри граждански състав: 
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                 1. Гр.д.№502/2005г., с правно основание чл.59 ЗЗД, образувано на 

17.03.2005г., спряно на 17.05.2006г. на основание чл.182, ал.1, б.”г” от 

ГПК/отм./. Извършвани са периодични справки за преюдициалното дело, 

което не е приключило към момента на проверката. 

         2.Гр.д.№1247/2004г., образувано на 6.07.2004г., чл.409 от ТЗ. 

Спряно на 27.04.2005г. на основание чл.182, ал.1, б”г” от ГПК/отм./. От 

момента на спирането няма данни да са извършвани справки за висящността 

на преюдициалния спор. Едва на 24.09.2010г. е изпратено писмо до СРС с 

искане за информация за това дали преюдициалното дело е приключило. На 

09.11.2010г. е извършена служебна справка по телефона и деловодителят на 

65-ти състав, СРС-гражданска колегия, след справка на място е отговорил, че 

преюдициалното гр.д. №9172/2001г. е приключено и е архивирано на 

02.11.2009г. – арх. №26895/2009г. В изпълнение на разпореждане на съдията-

докладчик по делото от 10.11.2010г., на 16.11.2010г. е изпратено писмо до 

СРС, с което преюдициалното дело е поискано за прилагане по спряното 

дело на САС. Към момента на проверката няма отговор на писмото от СРС.  

                    3.Гр.д. №2135/2004г., образувано на 5.11.2004г., спряно на 

1.12.2004г. на основание чл.182, ал.1,  б.”г” от ГПК/отм./. Извършвани са 

периодични справки за висящността на преюдициалното дело. Не е 

изпълнена резолюцията на съда от 14.06.2010г. за извършване на справка, 

което е наложило нова резолюция на съдията за повторна справка за 

висящността на делото. Към момента на проверката преюдициалното дело, 

висящо пред САС, не е приключило. 

 

             4-ти граждански състав: 

                   1.Гр.д.№279/03г., образувано на 6.02.2003г., чл.59 от ЗЗД, спряно 

на 18.10.2004г. на основание чл.182, ал.1,  б.”г” от ГПК/отм./. Изпращани са 

няколко напомнителни писма до СРС за отговор дали е приключило 

преюдициалното дело, което към момента на проверката се установи, че е 

спряно и не е приключило. 

          2.Гр.д.№531/2004, образувано на 24.03.2004г., чл.64 СК, спряно 

на 19.09.2005г. на основание чл.182, ал.1,  б.”г” от ГПК/отм./. Изпращани са 

няколко писма до СРС за висящността на преюдициалното дело, на които 

липсва отговор. Последното писмо до СРС е от 28.05.2010г., на което е 

отговорено, че производството по преюдициалното дело е висящо. 

Представените по делото писмени доказателства не са прикрепвани 

последователно и номерирани по реда на постъпването им от деловодството, 

съгласно чл.92, ал.6 от ПАРОАВАС. 

              

               3-ти търговски състав: 

                    1. Т.д. №2877/2009г. – несъстоятелност- образувано на 

09.11.2009г. по постъпила на същата дата с първоинстанционното дело 

въззивна жалба  от М. Б.д. ЕАД срещу решение по т.д. №34/2007г. по описа 

на Окръжен съд – Кюстендил, ІV с-в. С определение от з.з. на 16.11.2009г. и 

след извършена служебна проверка в Търговския регистър, съдът спира 

производството по в.т.д. №2877/2009г. на основание чл.637, ал.1 ТЗ във вр. с 
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чл.182, ал.1, б.”е” ГПК /отм./. Налице е ръкописна констатация от 

18.05.2010г., че процесуалните предпоставки за спиране на производството 

не са отпаднали, както и разпореждане за периодични справки от съда по 

несъстоятелността. 

                     2. Т.д. №1467/2003г. – образувано на 19.06.2003г. по постъпили 

на същата дата въззивни жалби срещу решение по ф.д. №13496/99г. по описа 

на СГС, ФО. С протоколно определение от с.з. на 08.10.2004г. 

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

до влизане в сила на решението по ф.д. №8661/2003г. по описа на СГС, ФО, 8 

с-в. По справка от 12.12.2005г. СГС отговаря на 21.12.2005г., че срещу 

постановеното на 06.07.2005г. решение по ф.д. №8661:2003г. на СГС, ФО, 8 

с-в е постъпила въззивна жалба на 01.08.2005г. В отговор на справка от 

19.07.2006г. СГС с писмо от 31.07.2006г. отговаря, че делото е изпратено по 

въззивна жалба в САС на 28.03.2006г. С резолюция от 01.08.2006г. е 

разпоредено да се извърши справка към края на м.11 с.г. по гр.д. №563/2006г. 

по описа на САС, 6 с-в, срещу което има отбелязване, че гр.д. №563/06г. е 

спряно. С определение от з.з. на 07.10.2009г. е отхвърлена молба за 

възобновяване на производството с мотивите, че причините за спиране на 

производството  не са отпаднали, а приложеният към молбата заверен препис 

от влязло в сила решение е по дело, различно от преюдициалното. На гърба 

на това определение, на 19.02.2010г. е разпоредено да се изпрати писмо до 

СГС за хода  на гр.д. №8661/2003г. На 22.02.2010г. СГС отговаря, че 

постановеното на 06.07.2005г. решение е обжалвано с въззивна жалба от 

01.08.2005г. и делото е изпратено в САС на 28.03.2006г., като до настоящия 

момент не е върнато в СГС. С определение от з.з. на 08.11.2010г., след като 

съдът констатира, че по т.д. №563/2006г. е налице влязъл в сила съдебен акт 

по преюдициалния спор, производството по делото е възобновено и е 

насрочено о.с.з. на 11.02.2011г. Установи се, че решението по т.д. 

№563/2006г. по описа на САС, ТО, 6 с-в е влязло в сила на 21.06.2010г. 

                    3. Т.д. №1074/2008г. – образувано на 22.05.2008г. по постъпило 

на същата дата отменително решение №362/21.05.2008г. по т.д. №1007/2007г. 

по описа на ВКС, ІІ ТО. С разпореждане от 26.05.2008г. делото е насрочено 

за разглеждане в о.с.з. на 21.11.2008г., когато е обявено за решаване. По 

молба на страна от 03.12.2008г., с определение от з.з. на 08.12.2008г. САС 

отменя определението, с което е даден ход по същество на гр.д. №1074/2008г. 

и спира производството по същото дело на основание чл.182, ал.1, б.”г” 

ГПК/отм./ до приключване на производството по гр.д. №537/2008г. на СГС, І 

ГО, 1 с-в с вляло в сила решение. Писмо до СГС за справка по движението на 

преюдициалното дело е изпратено на 02.09.2009г. и съгласно постъпилия на 

01.10.2009г. отговор, делото е изпратено на САС по въззивна жалба срещу 

решението на 11.06.2009г. Извършвани са периодични служебни справки по 

движението на гр.д. №1472/2009г. по описа на САС, което към датата на 

проверка е насрочено за 01.12.2010г. 

                    4. Т.д. №1225/2008г. – образувано на 10.06.2008г. по постъпила 

на същата дата въззивна жалба срещу решение по гр.д. №1672/2003г. по 

описа на СГС, VІ-4 с-в. С протоколно определение от 12.12.2008г., в първото 



 23 

насрочено с.з. съдът спира производството по делото на основание чл.637, 

ал.1 ТЗ и указва на ищеца-въззиваем, че следва да предяви вземането си пред 

синдика на дружеството – въззивник в обявеното производство по 

несъстоятелност, като в случай, че това вземане бъде прието следва да 

уведоми САС, с оглед прекратяване на настоящото производство. На 

04.02.2010г. постъпва молба от въззиваемия – ищец, който твърди, че 

вземането е предявено в производството по несъстоятелността, но все още 

синдикът не се е произнесъл по   приемането или неприемането му. 

               

              5-ти търговски състав: 

                    1. Т.д. №765/2002г. – образувано на 08.04.2002г. след постъпило 

на същата дата отменително решение на ВКС. С определение от з.з. на 

17.11.2003г. по направено в о.с.з. на 21.10.2003г. искане за спиране, съдът 

спира производството по делото на основание чл.182, ал.1, б.”г” ГПК/отм./ до 

влизане в сила на решение по гр.д. №1461/2002г. по описа на СРС, 29 състав. 

Съгласно резолюции на съдията-докладчик, периодично, веднъж в годината 

са правени справки по висящността на преюдициалното дело, като на 

писмото до СРС от 27.10.2010г. към датата на проверката не е постъпил 

отговор, а съгласно последния резултат по справката към 09.03.2010г. делото 

се намира в СГС, където е изпратено на 20.11.2006г. и не е върнато в СРС. 

                     2. Т.д. №741/2008г. – образувано на 13.04.2008г. по постъпила на 

12.03.2008г. въззивна жалба на К. -АД срещу решение по гр.д. №704/2004г. 

на СГС, VІ-8 с-в. Делото е образувано, след като нередовната въззивна жалба 

е била приведена в съответствие с изискванията на закона. В първото по ред 

с.з. на 30.09.2008г., с протоколно определение, на основание чл.637, ал.1 ТЗ 

съдът спира производството по делото. С резолюция от 15.01.2010г. съдията-

докладчик е наредил да се изпрати съобщение до ответника по въззивната 

жалба за представяне на доказателства за включване на вземането му в 

списъка по чл.692 ТЗ или за наличие на някоя от хипотезите на чл.637, ал.3 

ТЗ. Върху постъпилата на 10.05.2010г. молба от процесуалния представител 

на въззиваемия, с резолюция от 12.05.2010г. са дадени нови указания за 

представяне на доказателства, за изпълнение на които няма данни към датата 

на проверката. С резолюция от 26.10.2010г. е наредено да се изпрати ново 

съобщение с указанията от 12.05.2010г. 

                     3. Т.д. №1288/2004г. – образувано на 12.07.2004г. по постъпила 

на същата дата въззивна жалба срещу решение по гр.д. №731/2003г. по описа 

на Врачанския окръжен съд. С протоколно определение в първото насрочено 

о.с.з. на 26.10.2004г. съдът спира производството по делото на основание 

чл.637, ал.1 ТЗ във вр. с чл.182, ал.1, б.”е” ГПК, с оглед представения препис 

от решение №111/17.06.2004г. по т.д. №310/2004г. на Врачанския окръжен 

съд. С резолюция от 28.10.2010г. на съдията-докладчик,  е наредено да се 

изпратят съобщения до страните по делото и до Врачанския окръжен съд  за 

представяне на препис от списъка с приетите от синдика вземания, одобрен 

от съда по несъстоятелността, която резолюция е изпълнена чрез изпращане 

на писма и съобщения на 01.11.2010г. 
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                    4. Т.д. №1268/2004г. – образувано на 08.07.2004г. по постъпила 

на същата дата въззивна жалба срещу решение по гр.д. №113/2004г. по описа 

на Врачанския окръжен съд. С протоколно определение от 12.10.2004г., в 

първото насрочено о.с.з., на основание чл.637, ал.1 ТЗ съдът спира 

производството по делото, предвид представените доказателства за открито 

производство по несъстоятелност срещу ответника-длъжник. С резолюция от 

28.10.2010г. от  съдията-докладчик  е наредено да се изпратят съобщения до 

страните по делото и до Врачанския окръжен съд  за представяне на препис 

от списъка с приетите от синдика вземания, одобрен от съда по 

несъстоятелността, която резолюция е изпълнена чрез изпращане на писма и 

съобщения на 01.11.2010г. 

                     5. Т.д. №801/2010г. – образувано на 17.05.2010г. по постъпила на 

15.05.2010г. частна въззивна жалба срещу разпореждане на СГС по гр.д. 

№4725/2008г., ГО, 1-11 с-в. С определение от з.з. на 06.08.2010г. съдът спира 

производството по ч.гр.д. №801/2010г. на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК до 

постановяване на решение по тълкувателно дело №1/2010г. на ОСГК на ВКС. 

 

                6-ти търговски състав: 

                     1. Т.д. №261/2007г. – образувано на 15.02.2007г. по постъпила на 

същата дата въззивна жалба срещу решение по т.д. №203/2004г. по описа на 

СГС,  VІ ТО, 1 с-в. С разпореждане от з.з. на 15.02.2007 г., делото е 

насрочено за разглеждане в о.с.з. на 14.03.2007г. С протоколно определение 

от 14.03.2007г. производството по делото е спряно на основание чл.637, ал.1 

ГПК. С резолюция от 17.05.2010г. от  съдията-докладчик  е наредено да се 

съобщи на жалбоподателя да укаже  дали вземането му е прието в 

производството по несъстоятелност на застрахователната компания. Тъй като 

съобщението е върнато невръчено, поради ненамиране на адресата, с 

резолюция от 25.10.2010г. е наредено изпращане на ново съобщение със 

същите указания до процесуалните представители на жалбоподателя. 

                     2. Т.д. №2042/2009г. – образувано на 01.09.2009г. по постъпила 

на същата дата въззивна жалба  срещу решение от 17.07.2009г. по ф.д. 

№1029/2004г. на СОС, ФО. С протоколно определение от с.з. на 24.02.2010г. 

съдът спира производството по делото на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК до 

приключване с влязло в сила решение на производството по ф.д. №963/1993г. 

по описа на СОС, ФО, 5 с-в, което фирмено дело е върнато през м. февруари 

2010г. на СОС по силата на решение по т.д. №1987/2009г. по описа на САС, 

ТО, 6 с-в за произнасяне по същество на заявеното искане за вписване на 

промени. Не са извършвани справки по висящността на преюдициалния спор 

пред СОС. 

                    3. Т.д. №44/2010г. – образувано на 14.05.2010г. по постъпила на 

13.05.2010г. въззивна жалба срещу решение по рег./ф./д. №73/2010г. на СГС, 

ТО, VІ-15 с-в, с което жалба срещу отказ за вписване на Агенцията по 

вписванията е оставена без уважение. С разпореждане от з.з. на 17.05.2010г. 

делото е насрочено в о.с.з. на 10.11.2010г. На 04.10.2010г. в съда постъпва 

молба от съдружник на жалбоподателя с искане за спиране на 

производството и доказателства за преюдициален спор.  В з.з. на 05.10.2010г. 
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съдът с определение спира производството по делото на основание чл.536, 

ал.1,т.1 ГПК до влизане в сила на решението, постановено по т.д. 

№702/2010г. на СГС, ТО, VІ-16 с-в.  

                     4.Т.д. №2147/2008г. – образувано на 22.10.2008г. по постъпила 

на същата дата въззивна жалба срещу решение по ф.д. №342/2007г. на СГС, 

3с-в. С протоколно определение в с.з. на 17.12.2008г., съдът спира 

производството по делото на основание чл.182, ал.1, б.”г” ГПК/отм./, като не 

сочи преюдициалното дело, за което се съдържат данни в представените от 

процесуалния представител на ответника по жалбата доказателства.  С 

разпореждане от 17.05.2010г. на съдията-докладчик, в което се сочи, че 

производството по делото е било спряно до приключване на производството 

по ф.д. №426/2007г. на СГС, ФО, 3 с-в и тъй като година и половина след 

спирането не са направени постъпки от страните за възобновяване, указва на 

страните по делото в едномесечен срок от получаване на разпореждането да 

уведомят съда дали е приключило производството по ф.д. №426/2007г. на 

СГС, ФО, 3 с-в, като представят и надлежни доказателства за това. На 

02.08.2010г. е подадена молба от поискалата спирането страна, чрез която 

уведомява съда, че преюдициалното дело по подадена срещу постановеното 

по него решение въззивна жалба се намира в САС, където е образувано т.д. 

№189/2010г.-ТО, 6 с-в. След служебна справка от 25.10.2010г. е установено, 

че т.д. №189/2010г. по описа на САС, ТО, 6 с-в е обявено за решаване на 

29.09.2010г. 

                              

 

Г. ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

Делата с отменен ход по същество и върнати в съдебно заседание през 

2009г., съгласно подадена съдебна справка  са 34 броя, от които 21 броя 

граждански дела и 13 броя търговски дела; за  2010г. общият брой дела с 

отменен ход по същество са 23, от които   15 броя граждански дела и 8 броя 

търговски дела. 

 

Проверени дела по състави: 

 

1-ви граждански състав: 

         През 2009г. съставът има четири броя дела, по които ходът по същество  

е отменен. По две от тях производството е прекратено и делата са върнати на 

СГС, а по другите две съдебните актове са обявени съответно през м. март и 

м. май 2010г. Съставът няма дела с отменен ход по същество за периода 

01.01.2010г.-30.09.2010г. 

 

         2-ри граждански състав: 

         През 2009г. съставът има четири дела с отменен ход по същество. За 

периода 01.01.2010г. – 30.09.2010г.  броят на делата с отменен ход по 

същество е нараснал на седем. 

          Гр.д. №1471/2008г. – образувано на 08.07.2008г. по постъпила на 

същата дата въззивна жалба срещу решение  по гр.д. №01399/2006г. на СГС, 
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ТО, V—3 с-в. В третото по ред с.з. на 04.11.2009г. делото е обявено за 

решаване. С определение от з.з. на 25.11.2009г., с оглед постъпила на 

10.11.2009г. от процесуалния представител на ответника по въззивната жалба 

молба, съдът отменя определението, с което е даден ход на делото по 

същество и насрочва о.с.з. на 24.03.2010г. Приети са за основателни 

изложените в молбата твърдения, че поради необявяване на делата, които се 

разглеждат и неизвикване на страните по тях, на 04.11.2009г. участието и на 

двете страни в процеса е било осуетено. Делото е обявено отново за 

решаване в о.с.з. на 29.09.2010г. и решението по него е постановено на 

29.10.2010г. Към датата на проверката не са върнати изпратените до страните 

съобщения за изготвеното решение. 

         Гр.д. №1011/2009г. – образувано на 27.04.2009г. по постъпила на 

24.04.2009г. въззивна жалба срещу решение по гр.д. №1921/2006г. по описа 

на СГС, І ГО, 12 с-в. В първото по ред о.с.з. съдът обявява делото за 

решаване. С определение от з.з. на 07.01.2010г. отменя определението за 

прекратяване на устните състезания и даване ход по същество и насрочва  

о.с.з. на 10.02.2010г. Три съдебни заседания са отложени поради нередовна 

процедура по призоваването. Последното с.з. е насрочено за 23.02.2011г. 

    

         3-ти търговски състав: 

         За периода 01.01.2009г. – 31.12.2009г. съставът има три дела с отменен 

ход по същество, всички образувани през 2009г., две от тях са обявени за 

решаване отново в края на 2009г., а третото е обявено за решаване на 

04.06.2010г., като и трите дела не се намират в САС. Проверени са двете дела 

с отменен ход по същество през 2010г. 

         Т.д. №3398/2009г. – образувано на 29.12.2009г. по постъпила на 

28.12.2009г. въззивна жалба срещу решение по т.д. №98/2004г. по описа на 

СГС, ТО, VІ-8 с-в. Делото е обявено за решаване на 04.06.2010г. С 

определение от з.з. на 02.08.2010г. съдът отменя определението си за даване 

ход по същество на спора, предвид констатирани в хода на произнасяне 

противоречия в събрания доказателствен материал, обуславящи задължение 

за служебно назначаване на икономическа експертиза. Със същото 

определение съдът  указва на ищеца да представи цитиран в приетото  

заключение документ, поставя допълнителна задача на вещото лице по 

съдебно-икономическата експертиза, дава изрична възможност на страните 

да изложат съображения във връзка с определението и насрочва делото в 

о.с.з. на 19.11.2010г. 

         Т.д. №1550/2009г. – образувано на 18.06.2009г. по постъпила на същата 

дата въззивна жалба срещу решение по т.д. №369/2008г. по описа на СГС, 

ТО, VІ-3 с-в. Съдът обявява делото за решаване в о.с.з. на 12.02.2010г. С 

определение от з.з. на 12.04.2010г.  съдът отменя определението, с което е 

даден ход по същество. Съобразено е, че съгласно формулирания в исковата 

молба петитум, съдържащ искане за солидарно осъждане на двамата 

ответници, производството се развива  при условията на чл.171 ГПК/отм./. 

Прието е, че предвид разпоредбата на чл.296 ГПК/отм./ и с оглед 

обстоятелството, че при разглеждане на делото във въззивната инстанция  
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необжалвалият първоинстанционното решение ответник не е бил 

призоваван, следва да му бъде дадена възможност да упражни процесуалното 

си право на защита, както и извършените без негово участие процесуални 

действия да бъдат повторени. Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 

04.06.2010г. с призоваване на всички страни и вещото лице за повторно 

изслушване на заключението му по ССЕ. Последното с.з. е насрочено за 

17.12.2010г. 

 

        4-ти граждански състав: 

        Делата с отменен ход по същество на състава през 2009г. са били седем 

броя, а за проверявания период през 2010г. – четири броя. 

        Гр.д. №1546/2009г.  – образувано на 18.06.2009г. по постъпили въззивни 

жалби срещу решение  №1243/24.03.2009г. по гр.д. №1196/2007г. по описа на 

СГС, І ГО, 4 с-в. Делото е обявено за решаване в първото насрочено о.с.з. на 

30.11.2009г. С определение от з.з. на 07.12.2009г. съдът отменя 

определението си от 30.11.2009г.,  с което е даден ход по същество и делото е 

обявено за решаване. В срока за произнасяне от един от жалбоподателите е 

подадена молба с приложен препис от постановление на Военно-апелативна 

прокуратура, с което на 20.07.2009г. е отменено определението за 

прекратяване на наказателното производство срещу ищците и делото е 

изпратено на Военно-окръжна прокуратура за продължаване на 

разследването. Ходът по съществото на гр.д. №1546/2009г. е отменен именно 

с оглед данните за възобновяване на наказателното производство, чието 

прекратяване е посочено като основание за предявяване на исковете за 

обезщетение по гражданското дело. Делото е насрочено за 15.03.2010г. и на 

страните е дадена възможност да вземат отношение по представеното с 

молбата прокурорско постановление и по алтернативното искане за спиране 

на производството, направено със същата молба. С протоколно определение 

от 15.03.2010г. съдът спира производството по делото на основание чл.182, 

ал.1, б.”г” ГПК/отм./ След резолюция на съдията-докладчик до Военно-

апелативна прокуратура е направено запитване за  етапа на производството 

по наказателна преписка №1707/2006г. по техен опис. Според  отговора от 

09.11.2010г. делото се разглежда пред ВКС под №11669/2010г. на Второ 

наказателно отделение и е било насрочено за 25.10.2010г. 

         Гр.д. №652/2009г. – образувано на 19.03.2009г. по постъпила на същата 

дата въззивна жалба срещу решение №76/05.01.2009г. по гр.д. №3233/2005г. 

по описа на СГС, І ГО, 11 с-в. С определение от з.з. на 01.04.2009г. съдът се 

произнася по направените във въззивната жалба искане за освобождаване от 

държавна такса и доказателствени искания, допуска промяна в 

наименованието на ответника и насрочва делото в о.с.з. на 22.06.2009г. С 

определение от з.з. на 18.06.2009г. съдът прекратява производството по 

делото поради недопустимост на иска и на основание чл.95, ал. 1 ГПК/отм./ и 

обезсилва решението от 05.01.2009г. постановено по гр.д. №3233/2005г. на 

СГС, І ГО, 11 с-в като недопустимо. Образуваното по-рано гражданско дело 

е №1442/2007г. по описа на САС, 4 с-в, което според съда е между същите 

страни, на същото основание и със същото искане. Определението на САС е 
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отменено от ВКС, ТК, Първо отделение по ч.т.д. №542/2009г. с определение 

№551/23.10.2009г. и делото е върнато на същия състав на САС, за да се 

произнесе по съществото на предявения с правно основание чл.407, ал.1 

/отм./ ТЗ иск.  След връщане на делото в САС, с  разпореждане от з.з. на 

27.10.2009г. е насрочено в о.с.з. на 01.03.2010г., когато е обявено за 

решаване. С определение  от з.з. на 13.04.2010г. съдът отменя определението, 

с което е даден ход по същество и спира производството по делото до 

приключване на производството пред ВКС  срещу решението на САС, 

постановено на 26.05.2009г. по гр.д. №1422/2007г. Определението за спиране 

е обжалвано и потвърдено от ВКС с определение №728/25.10.2010г. по ч.т.д. 

№586/2010г.- ТК. Справка по хода на преюдициалния спор е направена на 

09.11.2010г. 

 

        5-ти търговски състав: 

        За проверявания период съставът има шест дела с отменен ход по 

същество, от които четири броя през 2009г. и два броя през 2010г. 

        Т.д. №1965/2008г. – образувано на 30.09.2008г. по постъпила на 

15.07.2008г. въззивна жалба на АДВ срещу решение №1/17.04.2008г. по т.д. 

№85/2001г. по описа на СГС, ТО, VІ-9 с-в. С разпореждане от з.з. на 

15.07.2008г. въззивната жалба е оставена без движение до внасяне на 

дължима д.т. на основание чл.84, ал.1, т.1 ГПК и решение №3/2008г. на КС- 

обн. ДВ бр.63/2008г. С разпореждане от 30.09.2008г.  е отменено 

разпореждането от 15.07.2008г., тъй като въззивната жалба е депозирана 

преди обнародване на решението на Конституционния съд и делото е 

образувано. Обявено е за решаване в първото насрочено о.с.з. на 27.01.2009г. 

Една година по-късно, с определение от з.з. на 24.02.2010г. съдът отменя 

определението си за приключване на устните състезания и даване ход по 

същество, конституира като ответник по делото  Националната агенция за 

приходите като правоприемник на АДВ и насрочва в о.с.з. на 20.04.2010г. В 

това с.з. делото отново е обявено за решаване, като към датата на проверката 

съдебният акт не е обявен. 

 

        

 

        6-ти търговски състав: 

        Според изготвената от съда справка  съставът има общо десет броя дела 

с отменен ход по същество, от които шест броя – през 2009г. и четири броя – 

през 2010г. 

        Проверени дела: 

        Т.д. №349/2009г. – образувано на 17.02.2009г. по постъпили на същата 

дата въззивни жалби срещу решение №1410/13.10.2008г. по гр.д. 

№1047/2006г. по описа на Врачанския окръжен съд. В първото насрочено 

о.с.з. на 25.03.2009г. делото е обявено за решаване. С определение от з.з. на 

23.04.2009г. съдът отменя определението си, с което е даден ход по 

съществото на спора и оставя без движение исковата молба, с оглед 

констатираните в срока за произнасяне нередовности и даване възможност за 



 29 

представяне на доказателства. След изпълнение на указанията, делото е 

насрочено в о.с.з. на 23.09.2009г., проведени са четири с.з. за събиране на 

доказателства и последното с.з. е насрочено за 19.01.2011г. 

        Т.д. №3173/2009г. – образувано на 04.12.2009г. по постъпили на 

03.12.2009г. въззивни жалби срещу решение №483/08.06.2009г. и 

допълнително решение от 30.10.2009г. по т.д. №559/2008г. по описа на СГС, 

ТО, VІ-2 с-в. Делото е обявено за решаване на 05.05.2010г. С определение от 

з.з. на 17.05.2010г. съдът отменя определението си за даване ход по същество 

за произнасяне по въззивните жалби, указва на двете спорещи страни да 

представят в едномесечен срок от уведомлението доказателства за 

висящността на образуваното по неприетия насрещен иск съдебно дело и 

насрочва в о.с.з. на 03.11.2010г.  На тази дата, с протоколно определение 

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

        Т.д. №2406/2009г., несъстоятелност, образувано на 02.10.2009г. по 

постъпила на 01.10.2009г. въззивна жалба срещу решение по т.д. 

№335/2005г. по описа на СГС, ТО, VІ-9 с-в. С разпореждане от з.з. на 

06.10.2009г. е насрочено  о.с.з. на 25.11.2009г., когато жалбата е оставена без 

движение поради липса на надлежен петитум и е указано  на жалбоподателя 

в седемдневен срок да уточни коя е началната дата на неплатежоспособност, 

която твърди. След молбата от 02.12.2009г. на жалбоподателя в изпълнение 

на указанията, с разпореждане от з.з. на 07.12.2009г. делото е насрочено в 

о.с.з. на 24.02.2010г., когато е обявено за решаване. С определение от з.з. на 

15.03.2010г. е отменено протоколното определение, с което е даден ход по 

съществото на спора, исковата молба е оставена без движение и на 

въззивника е дадена възможност да уточни претендираната начална дата на 

неплатежоспособността, като ангажира и доказателства за цялостното 

финансово-икономическо състояние на дружеството, обявено в 

несъстоятелност, към момента, включително и дали длъжникът е спрял 

плащанията, кога и към кои кредитори. След поредната уточняваща молба от 

06.04.2010г., с разпореждане от 18.05.2010г. делото е насрочено в о.с.з. на 

24.11.2010г. 

         При проверка на срочната книга на състава за 2009г. се установи, че с 

определение от з.з. е бил отменен ходът по същество по още пет броя дела:  

Т.д. №837/2008г., образувано на 15.07.2008г., обявено за решаване на 

11.03.2009г. С определението за отмяна на хода по същество съдът връща 

въззивната жалба като просрочена. 

Т.д. №470/2009г., образувано на 04.03.2009г., обявено за решаване на 

22.04.2009г. С определението за отмяна на хода по същество съдът 

прекратява производството по делото и го връща на СГС, ФО, 6 с-в за 

произнасяне и по жалбата срещу отказ на АВ-ТР по заявление от 15.10.2008г. 

Т.д. №299/2009г., образувано на 11.02.2009г., обявено за решаване на 

24.06.2009г. С определението за отмяна хода по същество съдът прекратява 

производството по делото и го връща на Окръжен съд – Благоевград  за 

отстраняване нередовностите  по насрещната искова молба и за допълване на 

решение №78 от 22.07.2008г. съобразно мотивите на определението на САС. 
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Т.д. №1728/2009г., образувано на 06.07.2009г., обявено за решаване на 

28.10.2009г. С определението за отмяна на хода по същество, съдът 

прекратява производството по делото и връща жалбата като просрочена. 

Т.д. №2041/2009г., образувано на 11.02.2009г., обявено за решаване на 

04.11.2009г. С определението за  отмяна на хода по същество, съдът 

прекратява производството по делото и го връща на СОС, ТО, 5 състав за 

произнасяне по молбата за допълване на решението, формулирана във 

въззивната жалба, като след изпълнение на процедурата по чл.193 ГПК/отм./ 

делото да се върне на САС за произнасяне по въззивната жалба. 

 

        7-ми граждански състав: 

        За проверявания период съставът има осем дела с отменен ход по 

същество, от които шест броя – през 2009г. и два броя – през 2010г., съгласно 

съдебната справка. При проверката на срочната книга на състава за 2009г. се 

установи още едно дело с отменен ход по същество – гр.д. 2594/2008г. 

Делото е образувано на 05.12.2008г., обявено е  за решаване на 16.02.2009г. С 

определението за отмяна на хода по същество, съдът е прекратил 

производството по делото и го е върнал на СГС за поправка на явна 

фактическа грешка в обжалваното решение. По две от делата по подадената 

справка за 2009г. производствата също са прекратени  с определението за 

отмяна на хода по същество.  

        Проверени дела: 

        Гр.д. №716/2009г. – образувано на 26.03.2009г. по постъпила на същата 

дата въззивна жалба срещу решение №91/03.11.2008г. по гр.д. №2105/2005г. 

по описа на СГС, ГО, 1-1 с-в. делото е обявено за решаване на 28.09.2009г. С 

определение от з.з. на 22.10.2009г. на основание чл.195, ал.2 ГПК/отм./ 

определението за даване ход по същество е отменено и е насрочено о.с.з. на 

09.11.2009г. В срока за произнасяне съдът констатира, че в протокола от с.з. 

на 28.09.2009г. вместо съдията Филип Владимиров, участвал в съдебния 

състав, е записан съдия Филип Димитров, какъвто няма в САС. Съдът 

намира, че е налице грешка по смисъла на чл.195, ал.2 ГПК, че следва да се 

отмени хода по същество и да се повторят процесуалните действия, 

извършени в с.з. на 28.09.2009г. До тогава има подадени многобройни 

заявления от въззивника, с които е искан отвод на съдия Димитров. В с.з. на 

09.11.2009г. въззивникът прави искане за отвод на целия състав. Съдебният 

състав се отвежда от разглеждане на делото на 08.02.2010г. и с протокол за 

избор на докладчик, делото е преразпределено на съдия Чорбаджиева – 5 

състав. Обявено е за решаване на 11.05.2010г. и с решение №456/15.09.2010г. 

обжалваното решение на СГС е оставено в сила. Към датата на проверката 

тече срок за обжалване. 

 

        8-ми граждански състав: 

        През 2010г. съставът има две дела с отменен ход по същество, 

образувани през м. януари 2010г., с обявени съдебни решения съответно през 

м. юни и м. юли 2010г. 
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Д. ПРОВЕРЕНИ НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ПО СЪСТАВИ И СЪДИИ: 

    

  1-ви граждански състав: 

Гр.д. №739/2010г. Докладчик – съдия Ирина Петрова. Образувано на 

12.10.2010г. по постъпили на 11.10.2010г. въззивни жалби срещу решение по 

гр.д. №2932/2009г. на СГС, ГО, 1-12 с-в. Приложен протокол за избор на 

докладчик от 12.10.2010г. Видно от списъка за призоваване на лицата, делото 

е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 03.02.2011г. 

Гр.д. №790/2010г. Докладчик – съдия  Ваня Атанасова. Образувано на 

26.10.2010г. по постъпила на 25.10.2010г. въззивна жалба срещу решение по 

гр.д. №3812/2009г. на СГС, ГО, 1-2 с-в. Приложен протокол за избор на 

докладчик от 26.10.2010г. С разпореждане от з.з. на 28.10.2010г. положено 

върху протокола за избор на докладчик, делото е насрочено за разглеждане в 

о.с.з. на 03.02.2011г. 

Гр.д. №842/2010г. Докладчик – съдия Ваньона Запрянова. Образувано 

на 04.11.2010г. по постъпили на 03.11.2010г. въззивни жалби срещу решение 

по гр.д. №1548/2009г. на СГС, ГО, 1-14 с-в. Приложен протокол за избор на 

докладчик от 04.11.2010г. С разпореждане от з.з. на 10.11.2010г. съдията-

докладчик при спазване изискванията на чл.267 ГПК се произнася по 

допустимостта на въззивните жалби, и по направените доказателствени 

искания с оглед разпоредбата на чл.266 ГПК, като насрочва о.с.з. на 

03.02.2011г. и нарежда изпращане на препис от разпореждането на страните. 

 

    2-ри граждански състав: 

Гр.д. №629/2010г. Докладчик – съдия Анна Палазова. Образувано на 

07.09.2010г. по постъпили на 27.08.2010г. въззивни жалби срещу решение  по 

гр.д. №7399/2009г. на СГС, ГО, 1-1 с-в. Приложен протокол за избор на 

докладчик от 07.09.2010г. С определение от з.з. на 05.10.2010г., подписано от 

всички членове на  състава, е извършена проверка по допустимостта на 

жалбите, на основание чл.266, ал.3 ГПК е допуснато събиране на 

доказателства във въззивната инстанция и делото е насрочено в о.с.з. на 

16.02.2011г. 

Гр.д. №860/2010г. Докладчик – съдия  Даниела Стоянова. Образувано 

на 09.11.2010г. по постъпили на 05.11.2010г. въззивни жалби срещу решение 

по гр.д. №4191/2009г. на СГС, ГО, 1-10 с-в. Приложен е протокол за избор на 

докладчик от 09.11.2010г. Видно от списъка за призоваване на лицата, делото 

е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 30.03.2011г. 

Гр.д. №862/2010г. Докладчик – съдия  Мария Георгиева. Образувано на 

10.11.2010г. по постъпила на 09.11.2010г. въззивна жалба срещу решение по 

гр.д. №12480/2009г. на СГС, ГО, 1-13 с-в. Приложен е протокол за избор на 

докладчик от 10.11.2010г. С ръкописно разпореждане без дата, в 

подготвително заседание по чл.267 ГПК съдът прави проверка по 

допустимостта на жалбата, обявява, че страните нямат доказателствени 

искания и насрочва о.с.з. на 25.03.2011г. 

 

     



 32 

    3-ти търговски състав:  

Т.д. №475/2010г. Докладчик – съдия Светла Божкова. Образувано на 

15.10.2010г. по постъпили на 14.10.2010г. въззивни жалби срещу решение по 

т.д. №21/2009г. по описа на СГС, ТО, VІ-3 с-в. Приложен е протокол за избор 

на докладчик от 18.10.2010г. С определение от з.з. на 08.11.2010г., на 

основание чл.267, ал.1 ГПК, подписано от всички членове на състава, съдът 

прави проверка по допустимостта на въззивната жалба и се произнася по 

направените от въззивника доказателствени искания, които  с оглед 

разпоредбата на чл.266 ГПК оставя без уважение, насрочва делото в о.с.з. на 

04.02.2011г. 

Т.д. №498/2010г. Докладчик – съдия  Росица Божилова. Образувано на 

01.11.2010г. по постъпили на 29.10.2010г. въззивни жалби срещу решение по 

т.д. №2583/2009г. на СГС, ТО, VІ-12 с-в. Приложен е протокол за избор на 

докладчик от 01.11.2010г. Видно от списъка за призоваване на лицата, делото 

е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 04.02.2011г. 

Т.д. №491/2010г. Докладчик – съдия  Теодора Кръстева. Образувано на 

25.10.2010г. по постъпила на 22.10.2010г. въззивна жалба срещу решение 

№126/16.07.2010г. на Окръжен съд – Благоевград. Приложен е протокол за 

избор на докладчик от 25.10.2010г. Видно от списъка за призоваване на 

лицата, делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 04.02.2011г. 

 

    4-ти граждански състав: 

Гр.д. №832/2010г. Докладчик – съдия  Анна Баева. Образувано на 

03.11.2010г. по постъпила на 01.11.2010г. въззивна жалба срещу решение по 

гр.д. №4226/2008г. на СГС, ГО, 1-8 с-в. Приложен е протокол за избор на 

докладчик от 03.11.2010г. С разпореждане от з.з. на 15.11.2010г. на съдията-

докладчик, на основание чл.267 ГПК, е направена проверка по 

допустимостта на въззивната жалба, констатирано е , че както във въззивната 

жалба така и с подадения срещу нея отговор не са направени 

доказателствени искания, но с оглед направено във въззивната жалба 

оплакване за допуснато от първоинстанционния съд процесуално нарушение 

по допускане и събиране на доказателства, съдията дава възможност на 

въззивника при спазване разпоредбите на чл.127, ал.2  и чл.266 ГПК да 

посочи дали иска събиране на доказателства във въззивната инстанция. О.с.з. 

е насрочено на 31.01.2011г. 

Гр.д. №592/2010г. Докладчик – съдия Алексей Иванов. Образувано на 

10.08.2010г. по постъпили на 04.08.2010г. въззивни жалби срещу решение по 

гр.д. №3854/2008г. на СГС, ГО, 1-1 с-в. Приложен е протокол за избор на 

докладчик от 10.08.2010г. С разпореждане от з.з. на 18.08.2010г. на съдия от 

състава, на основание чл.267 ГПК е направена проверка по допустимостта на 

въззивните жалби. По направено от един от жалбоподателите искане за 

допускане на комбинирана експертиза, съдът е дал възможност за 

обосноваване  на искането с оглед разпоредбите на чл.266, ал.2 и 3 ГПК и е 

насрочил о.с.з. на 01.11.2010г., когато е даден ход на делото и исканата 

експертиза е допусната, като за приемането на заключението делото е 

отложено за 31.01.2011г. 
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Гр.д. №753/2010г. Докладчик – съдия Нели Куцкова. Образувано на 

18.10.2010г. по постъпили на 15.10.2010г. въззивни жалби срещу решение по 

гр.д. №4009/2009г. на СГС, ГО, 1-8 с-в. Приложен е протокол за избор на 

докладчик от 18.10.2010г. Върху писмото, с което са постъпили въззивните 

жалби и първоинстанционното дело, с разпореждане от з.з. на 21.10.2010г. 

делото е насрочено в о.с.з. на 07.02.2011г.  

 

   5-ти търговски състав:  

Т.д. №365/2010г.  Докладчик – съдия Вероника Николова.  Образувано 

на 21.07.2010г. по постъпила на 19.07.2010г. въззивна жалба срещу решение 

по т.д. №101/2009г. на СГС, ТО, VІ-1 с-в. Приложен е протокол за избор на 

докладчик от 21.07.2010г. С ръкописно разпореждане от з.з. на 22.07.2010г., 

положено върху протокола за избор на докладчик съдията-докладчик 

насрочва делото за разглеждане в о.с.з. на 09.11.2010г., когато е даден ход на 

делото и съдът се произнася по доказателствените искания, направени  в 

отговора по въззивната жалба. Приемайки като новосъздадено, при 

условията на чл.266, ал.2, т.2 ГПК, представеното с отговора писмено 

доказателство, съдът отлага делото давайки възможност на жалбоподателя да 

се запознае с него и вземе становище. Насрочено в с.з. на 01.02.2011г. 

Т.д. №301/2010г. Докладчик – съдия Людмила Цолова. Образувано на 

16.06.2010г. по постъпили на 15.06.2010г. въззивни жалби срещу решение по 

т.д. №667/2009г. на СОС, 1 с-в. Приложен е протокол за избор на докладчик 

от 16.06.2010г. Няма определение по чл.267 ГПК. Видно от списъка на 

лицата за призоваване, делото е насрочено за разглеждане на 26.10.2010г., 

когато е даден ход и делото е отложено за 15.02.2011г., тъй като страните 

заявяват, че са в преговори за спогодба. 

Т.д. №385/2010г. Докладчик – съдия Светла Чорбаджиева. Образувано 

на 30.07.2010г. по постъпили на 29.07.2010г. въззивни жалби срещу решение 

№41/31.05.2010г. по гр.д. №658/2009г. на СОС, ТО, ІV с-в.  Приложен е 

протокол за избор на докладчик от 30.07.2010г. С ръкописно разпореждане 

от з.з. на 15.09.2010г. съдията-докладчик насрочва о.с.з. на 09.11.2010г., като 

в протокола от с.з. са снети подробни обяснения и са направени уточнения от 

страните. Съдът се произнася и по направените доказателствени искания, 

като при условията на чл.266, ал.3 ГПК дава възможност на страните да 

доведат по двама свидетели за следващото с.з. Без уважение са оставени 

останалите доказателствени искания като несвоевременно заявени пред 

първата инстанция и поради липса на предпоставките по чл.266, ал.2 ГПК. 

Насрочено за 15.02.2011г. 

 

    6-ти търговски състав: 

Т.д. №474/2010г. Докладчик – съдия Стефан Гроздев. Образувано на 

15.10.2010г. по постъпила на 14.10.2010г. въззивна жалба срещу решение по 

т.д. №972/2009г. на СГС, ТО, VІ-3 с-в. Приложен е протокол за избор на 

докладчик от 18.10.2010г. С разпореждане от з.з. на 21.10.2010г. съдията-

докладчик насрочва делото в о.с.з. на 02.03.2011г., като изрично е записано, 
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че по доказателственото искане съдът ще се произнесе в о.з., предвид 

разпоредбата на чл.267, ал.1, пр.2 ГПК. 

Т.д. №102/2010г. – несъстоятелност. Докладчик  - съдия Иван Иванов. 

Образувано на 12.07.2010г. по постъпила на 09.07.2010г. въззивна жалба 

срещу решение от 20.05.2010г. по т.д. №59/2010г. на Окръжен съд – 

Монтана. С разпореждане от з.з. на 14.07.2010г., в производството по чл.267 

ГПК, съдията-докладчик оставя без движение производството по делото 

поради нередовност на въззивната жалба – чл.262,ал.1 вр. чл.260, т.4  ГПК и 

указва на жалбоподателя да посочи конкретна дата като начална дата на 

неплатежоспособността. След постъпване на молбата от 04.08.2010г. за 

отстраняване на констатираната нередовност, съдът с определение от з.з. на 

05.08.2010г., на основание чл.267 ГПК се произнася по направените във 

въззивната жалба доказателствени искания. С отделно разпореждане от з.з. 

на същата дата – 05.08.2010г. делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 

02.03.2011г. 

Т.д. №408/2010г. Докладчик – съдия Анелия Цанова. Образувано на 

25.08.2010г. по постъпила на 29.08.2010г. въззивна жалба срещу решение по 

т.д. №429/2010г. на СГС, ТО, VІ-14 с-в. Приложен е протокол за избор на 

докладчик от 25.08.2010г. С разпореждане от з.з. на 08.09.2010г. върху 

протокола за избор на докладчик делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. 

на 02.03.2011г.  

 

    7-ми граждански състав: 

Гр.д. №743/2010г. Докладчик – съдия Димитър Димитров. Образувано 

на 14.10.2010г. по постъпила на 13.10.2010г. въззивна жалба срещу решение 

по гр.д. №11173/2009г. на СГС, ГО, 1-13 с-в. Приложен е протокол за избор 

на докладчик от 14.10.2010г. Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 

31.11.2011г., видно от списъка за призоваване на лицата. 

Гр.д. №816/2010г. Докладчик – съдия Филип Владимиров. Образувано 

на 01.11.2010г. по постъпила на 29.10.2010г. въззивна жалба срещу решение 

по гр.д. №8519/2009г. на СГС, ГО, 1-6 с-в. Приложен е протокол за избор на 

докладчик от 01.11.2010г. С разпореждане в з.з. на 08.11.2010г. делото е 

насрочено в о.с.з. на 31.01.2011г. С разпореждане от з.з. на 09.11.2010г. 

съдията-докладчик констатира нередовност по въззивната жалба и указва на 

жалбоподателя отстраняването й  в срок чрез ясно и недвусмислено 

прецизиране на  частта от първоинстанционното решение, която се обжалва. 

Гр.д. №853/2010г. Докладчик – съдия Даниела Дончева. Образувано на 

05.11.2010г. по постъпили на 04.11.2010г. въззивни жалби срещу решение по 

гр.д. №8734/2009г. на СГС, ГО, 1-10с-в. Приложен е протокол за избор на 

докладчик от 05.11.2010г. С разпореждане от з.з. на 08.11.2010г., положено 

върху писмото, с което в съда са входирани въззивните жалби и 

първоинстанционното дело, делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 

31.01.2011г. 
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    8-ми граждански състав: 

Гр.д. №874/2010г. Докладчик – съдия Иванка Ангелова. Образувано на 

11.11.2010г. по постъпила на 10.11.2010г. въззивна жалба срещу решение по 

гр.д. №2598/2008г. на СГС, ГО, 1-5 с-в. Приложен е протокол за избор на 

докладчик от 11.11.2010г. Делото е насрочено в о.с.з. на 25.01.2011г., видно 

от списъка на лицата за призоваване. 

Гр.д. №870/2010г. докладчик – съдия Любка Андонова. Образувано на 

11.11.2010г. по постъпила на 10.11.201г. въззивна жалба срещу решение по 

т.д. №2126/2008г. на СГС, ТО, VІ-8 с-в. Приложен протокол за избор на 

докладчик от 11.11.2010г. С разпореждане от з.з. на 17.11.2010г., положено 

върху списъка на лицата за призоваване, делото е насрочено за разглеждане в 

о.с.з. на 25.01.2011г. 

Гр.д. №825/2010г. Докладчик – съдия Александър Цонев. Образувано 

на 02.11.2010г. по постъпила на 01.11.2010г. въззивна жалба срещу решение 

по гр.д. №662/2007г. на СГС, ГО, 1-11 с-в.  приложен е протокол за избор на 

докладчик от 02.11.2010г. С разпореждане от з.з. на 05.11.2010г. делото е 

насрочено за разглеждане в о.с.з. на 25.01.2011г. 

 

Е. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА 

За 2009г. съдебните актове, постановени по граждански и търговски 

дела в Апелативен съд-София са общо 3904 броя. От тях, в едномесечен срок 

са постановени 3058 броя съдебни актове, а след едномесечния срок са 

постановени 846 броя съдебни актове  или 28 %, като забавата е в рамките на 

един или няколко дни до един или  няколко месеца. 

За периода 01.01.2010г.- 30.09.2010г. са постановени 2627 броя актове. 

От тях, в едномесечен срок са постановени 2204 броя, а след едномесечния 

срок, в нарушение на разпоредбата на чл.235, ал.5 ГПК, приложима 

субсидиарно и във въззивното производство по силата на чл.273 ГПК, са 

постановени 423 броя съдебни актове или 16 %, като забавата е в рамките на 

един или няколко дни до един или  няколко месеца. 

В срок над три месеца от датата на обявяване на делото за решаване са 

постановени общо 181 съдебни решения за целия период от 01.01.2009г. до 

30.09.2010г., като за 2010г. броят на изготвените извън разумния срок по 

чл.13 ГПК съдебни актове е 37. През 2009г. в срок над три месеца от датата 

на обявяване на делото за решаване са изготвили съдебните си актове: съдия 

Светла Чорбаджиева – по 36 дела, съдия Алексей Иванов – по 24 дела, съдия 

Даниела Стоянова – по 23 дела, съдия Иво Димитров – по 20 дела, съдия 

Цветко Лазаров – по 10 дела, съдия Димитър Димитров – по 10 дела, съдия 

Росица Божилова – по 8 дела, съдия Любка Андонова – по 6 дела, съдия  

Людмила Цолова – по 4 дела и съдиите Анна Палазова, Иванка Ангелова и 

Вероника Николова – по едно дело. През 2010г. в срок над три месеца от 

датат на обявяване на делото за решаване са изготвили съдебните си актове: 

съдия Светла Чорбаджиева – по 23 дела, съдия Людмила Цолова – по 9 дела, 

съдия Анна Баева – по 4 дела и съдия Росица Божилова – по 2 дела. 

Съдия Светла Чорбаджиева е не само с най-много на брой просрочени 

актове, но и с най- дълги просрочия. С просрочие от шест месеца са 
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постановени съдебните решения по т.д. №2264/2008г., т.д. №959/2008г., със 

седем месеца – по т.д. №628/2009г., т.д. №735/2009г. и т.д. №2466/2009г., с 

осем месеца –  по т.д. №2000/2009г., т.д. 1961/2009г., с девет месеца – по 

т.д.№2389/2008г., т.д. №1597/2009г., т.д. №1847/2009г. Към периода на 

проверката се установи, че все още не е изготвен съдебния акт по 

т.д.№1965/2008г.   

 
 

 

ІV. ИЗВОДИ 

 

      Организацията на административната дейност на Апелативен съд - София 

е добра. Работата на съответните служби и на съдиите по движение и 

приключване на делата през 2010г. значително се е подобрила в сравнение с 

дейността им през 2009г. 

      Следва да се завиши контролът по изпълнение на издадените от 

председателя на САС заповеди, касаещи движението и приключването на 

делата в САС. 

      Следва да продължат и усилията за своевременно въвеждане и 

експлоатация на електронната деловодна програма. 

      

      Организацията на дейността по образуването и движението на 

гражданските и търговските дела също е добра, с изключение на 

установените в констативната част на настоящия акт пропуски. 

       Регистратурата и деловодството работят добре, при спазване на 

правилата от ПАРОАВАС. 

       Постъпилите в съда книжа по граждански и търговски дела  се предават 

своевременно на зам.председателите и ръководители на гражданско и 

търговско отделение на САС, които обикновено образуват делата в деня, 

следващ постъпването им, определят вида им и съдията-докладчик. 

       Разпределението на делата се извършва при спазване принципа на 

случайния избор, според чл.46, ал.1 ПАРОАВАС, като предоставената от 

ВСС програма се експлоатира коректно. Към всяко от делата, образувани 

през 2010г., се прилага протокол за избор на докладчик. 

       

       Продължителността на процеса по висящите, неприключени граждански 

и търговски дела, образувани преди 01.01.2009г. се дължи преди всичко на 

обстоятелството, че по почти всички тези дела производството е спирано, 

най-вече на основание чл.182, ал.1, б.”г” ГПК/отм./ Характерно за всички 

тези дела е и провеждането на многобройни съдебни заседания за събиране 

на доказателства. Производствата по тях се движат по ГПК/отм./ и страните 

почти във всяко с.з. правят нови доказателствени искания и съдът допуска 

новопредставените доказателства, като винаги дава възможност на 

неприсъствалата страна да се запознае и вземе становище по тези 

доказателства, водещо до отлагане на делото и забавяне на производството. 

Съдиите не прилагат на практика възможността, която им дава разпоредбата 
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на чл.131 ГПК/отм./ и не определят срокове за събиране на доказателствата. 

Друга основна причина за отлагане на делата е неизпълнението в срок на 

задълженията на назначените по делата вещи лица. В САС се констатира 

добра практика и стремеж на съдиите да дисциплинират поведението на 

вещите лица. Налагат се глоби при непредставяне на заключенията или при 

представянето им извън предвидения процесуален срок. Желателно е тази 

практика да се възприеме и прилага от всички съдии. Забавянето на 

производството по делата е и във връзка с отмяна на хода по същество по 

някои от тях. Друга основна причина за отлагане на с.з. е нередовното 

призоваване на страна или на страните по делата. Особено фрапиращ е 

случаят с гр.д. №2157/2007г., образувано на 08.11.2007г., като оттогава до 

сега ход на делото не е даден нито веднъж поради нередовно призоваване на 

все на един и същ въззиваем. Едва в с.з. на 03.11.2010г. съдът указва на 

жалбоподателя и му дава възможност да представи данни за постоянния и 

настоящ адрес на лицето чрез надлежните органи. Рядко причина за забавяне 

на производството се явява и обездвижването на въззивна жалба след 

няколко проведени о.с.з., или пък определение за прекратяване на 

производството, отменено от ВКС. С оглед квалификацията и опита на 

съдиите в САС тези забавени дела, чието производство се движи извън 

рамките на разумния срок по чл.13 ГПК, могат да бъдат раздвижени и 

приключени в кратки срокове. 

 

От проверката на делата със спрени производства се установи, че 

въпреки заповедта на административния ръководител за ежемесечни справки 

и доклад, администрирането на спрените на основание чл.182, ал.1, б.”г”и 

б.”е” ГПК/отм./, съответно чл.229, ал.1, т.4 ГПК дела, с оглед проследяване 

на отстраняването на пречките за движението им не е на необходимото ниво, 

предвид разпоредбата на чл.183 ГПК/отм./, респ. чл.230, ал.1 ГПК. 

Съдебните деловодители правят справки по хода на преюдициалното дело 

само при наличие на изрична резолюция за това от съдията-докладчик. В 

самите определения, с които се спира производството по делото при наличие 

на горепосочените причини, не се указва извършването на периодични 

справки по хода на преюдициалното дело. Отделните съдии изискват справки 

през различни периоди от време, едни през шест месеца, други през година. 

По голяма част от делата справки са изискани непосредствено преди 

извършване на проверката. Има случаи, в които съдията дава указания на 

страните да уведомят съда дали е приключило преюдициалното дело и да 

представят надлежни доказателства за това. В случаите на спряно на 

основание чл.637, ал.1 ТЗ вр. чл.182, ал.1, б.е” ГПК/отм./ производство 

различните съдии разпореждат или периодично изискване на данни за 

утвърдените от съда списъци на приетите и неприетите вземания срещу 

длъжника, обявен в несъстоятелност, или е налице еднократно разпореждане 

непосредствено преди проверката. Данни се изискват или само от страната-

кредитор, или и от двете страни, или пък от страните и съда по 

несъстоятелността. С оглед несвоевременното им администриране част от 

спрените дела са възобновени значително по-късно, отколкото това 
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обективно е можело да стане. По част от проверените спрени дела се 

констатира и некоректно поведение от страна на служителите при Софийския 

районен съд, като по гр.д. №531/2004г., гр.д. №279/2003г. и гр.д. №835/2005г. 

липсват отговори на писмата, с които са изискани справки, а по гр.д. 

№835/2005г. справката от СРС е некоректна. Би било добре да се уеднакви 

начина на администриране на спрените производства, а администрирането 

им да се извършва редовно. 

 

Наблюдава се тенденция към намаляване броя на делата с отменен ход 

по същество при сравняване на данните за 2009г. и 2010г. Първи граждански 

състав няма дела с отменен ход по същество за периода от 01.01.2010г. до 

30.09.2010г. Всички състави имат по-малко на брой дела с отменен ход по 

същество през 2010г. Изключение прави само втори граждански състав, 

чийто брой дела с отменен ход по същество е нараснал през 2010г. В повече 

от случаите причините за отмяна на хода по същество са субективни: 

недостатъчно задълбочено проучване на делото, довело до обездвижване на 

исковата молба или въззивната жалба, или пък до прекратяване на 

производството  с отмяната на хода по същество; недостатъчно проучване на 

събраните по делото доказателства, водещо до необходимост от служебно 

събиране на допълнителни доказателства за изясняване на обективната 

истина, след като делото е обявено за фактически изяснено. Стриктното 

спазване на разпоредбите на чл.267 и чл.268 от действащия ГПК би следвало 

да сведе до минимум случаите на отменен ход по същество по гражданските 

и търговските дела. Проучването на книжата по делата от съдиите-

докладчици още при постъпване на въззивните жалби и непосредствено 

преди съдебно заседание също би довело до избягване на прилагането на 

отмяната на определението за ход по същество на делото. 

 

Съдиите  следва да не подценяват подготвителното закрито заседание  

и да извършват проверка по допустимостта на жалбите при съответно 

прилагане на чл.262 ГПК, като при констатирана допустимост се произнасят 

по допускане на направените във въззивните жалби и отговорите по тях 

доказателствени искания. Това безспорно би ускорило съдопроизводството. 

Определението по чл.267, ал.1 ГПК следва задължително да съдържа дата на 

насрочване на открито заседание. При проверката на насрочените и 

разглеждани по реда на действащия ГПК граждански и търговски дела, се 

установи, че произнасянето по чл.267, ал.1 ГПК става понякога с 

определение, понякога с разпореждане, съответно актът е на тричленния 

състав или само на съдията-докладчик. По повечето от проверените дела  

липсват данни подготвително заседание да е провеждано. Липсва дори 

разпореждане за насрочване на делото, като за датата на насроченото о.с.з. 

може да се направи извод единствено от списъка на лицата за призоваване.  

Стриктното спазване на разпоредбата на чл.268, ал.1 ГПК относно 

доклада по жалбите и отговорите, отразен в протокола от откритото с.з. дава 

възможност на съда категорично да очертае позициите на спорещите страни 

и по този начин да влияе на продължителността на процеса. За ускоряване на 
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процеса безспорно значение има и прилагането на разпоредбата на чл.266 

ГПК. 

Първото о.с.з. по въззивните граждански и търговски дела се насрочва в 

рамките на два до три месеца  от образуването на делото или от 

отстраняването на констатирани нередовности по жалбите. Съдебните 

заседания се отлагат за срок от един месец до четири месеца най-често, като 

преди съдебната ваканция отлагането понякога стига и до шест месеца.  

Съдиите, разглеждащи граждански и търговски дела, се произнасят по 

направените с молби между съдебните заседания искания своевременно, като 

по този начин предотвратяват евентуално отлагане на делото. 

 

 Проверката по приключване на делата установи, че въпреки налагащата 

се тенденция на намаляване броя на просрочените съдебни актове, все още  

по голям брой дела съдебните решения се обявяват извън срока по чл.235, 

ал.5 ГПК и дори извън примерен разумен срок от три месеца. След обявяване 

на устните състезания за приключени, съдът следва да посочи в протокола от 

съдебното заседание датата на обявяване на решението съгласно 

разпоредбата на чл.149, ал.2 ГПК, което би стимулирало съдиите за спазване 

на срока по чл.235, ал.5 ГПК и преодоляване на практиката за решаване на 

делата извън разумния срок по чл.13 ГПК.   

Видно от предоставената от административното ръководство справка, 

най-голям брой дела, по които съдебните актове са постановени извън 

законоустановения едномесечен срок, а в редица случаи извън тримесечен 

срок, са на доклад на съдия Светла Чорбаджиева. 

 

 

V. ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И 

ИЗВОДИ И НА ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ 

КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ  

 

 

П Р Е П О Р Ъ К И   И  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я: 

 

 

І. Препоръчва на председателя на Апелативен съд – София да 

упражни правомощията си по чл.106, ал.1, т.1 от Закона за съдебната 

власт /ЗСВ/ и предприеме допустимите и необходими мерки: 

       1. за постигане на по-равномерно разпределение на делата между 

съдиите в гражданско и търговско отделение на САС; 

       2.  за ежемесечен контрол на срочността на изготвяне на съдебните 

решения по граждански и търговски дела. 

 

ІІ. Препоръчва на съдиите, разглеждащи граждански и търговски 

дела в Апелативен съд - София, да постановяват съдебните актове в 

срок, съобразно чл.235, ал.5 ГПК. 
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ІІІ. Предлага на председателя на Апелативен съд - София да упражни 

правомощията си по чл. 327 от ЗСВ като обърне внимание на съдия 

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА, която за периода януари-септември 

2010г. е постановила 23 съдебни решения над тримесечен срок от 

датата на обявяване на делото за решаване.  

 

ІV. Препоръчва на председателя на Апелативен съд - София да 

упражни правомощията си по чл.106, ал.1, т.12 ЗСВ и да свика Общо 

събрание на съда, на което да запознае съдиите и съдебните служители 

с констатациите и да се анализират изводите и препоръките по 

настоящия акт, както и да се обсъдят следните въпроси, с оглед 

недопускане на забавяне в съдопроизводството по граждански и 

търговски дела  и повишаване на ефективността му:  

1. Уеднаквяване на практиката по администриране на делата, по 

които производствата са спрени на основание чл.182, ал.1, 

б.”г” ГПК, чл.229, ал.1, т.4 ГПК и чл.637, ал.1 вр. чл.182, 

ал.1,б.”е” ГПК; Набелязване на мерки за редовно и ритмично 

администриране на спрените дела. 

2. Проучване на въззивните жалби и книжата по делата още при 

постъпването им в съда и непосредствено преди съдебно 

заседание, с оглед избягване на отмяната на определението за 

даване ход на делото по същество; 

3. Необходимостта от извършване на проверка по допустимостта 

на въззивните жалби и произнасяне по доказателствените 

искания, съобразно разпоредбата на чл.267, ал.1 ГПК, 

насрочване на делото за разглеждане в о.с.з. с акт на съда. 

4. Необходимостта от доклад на жалбите и отговорите и 

отразяване на доклада в протокола от откритото с.з., предвид 

разпоредбата на чл.268, ал.1 ГПК; 

5. Стриктно прилагане на разпоредбата на чл.266 ГПК относно 

забраната за посочване на нови факти и доказателства и 

дисциплиниране на страните към изчерпване на 

доказателствените искания в едно съдебно заседание; 

6. Посочване в протокола от съдебното заседание, в което 

устните състезания са приключени, на датата на обявяване на 

съдебното решение, съгласно разпоредбата на чл.149, ал.2 

ГПК. 

 

        V.Препоръчва на съдиите, разглеждащи граждански и търговски    

         дела в Апелативен съд – София да предприемат нужните според тях  

         мерки    с    оглед    приключване  в   кратки   срокове на висящите,  

         образувани преди 01.01.2009г.  дела. 
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На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт, препоръките 

следва да се изпълнят в тримесечен срок, считано от датата на връчване на 

настоящия Акт за резултати от извършена проверка.  

На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, председателят на 

Апелативен съд - София следва да уведоми  Главния инспектор на 

Инспектората към ВСС за изпълнението на дадените препоръки. 

 

На основание чл.58, ал.3 от Закона за съдебната власт, настоящият Акт 

за резултати от извършена проверка да се изпрати на председателя на 

Апелативен съд - София, който да запознае с него съдиите и съдебните 

служители в Апелативен съд - София. 

 

На  основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ от Закона за съдебната власт препис 

от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет. 

                                                

                                                     ИНСПЕКТОР: 

 

                                                                                        МИЛКА ИТОВА 


