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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и чл. 18 от Правилника за 

организацията и дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за 

дейността на администрацията и експертите, във връзка със сигнали с вх. рег. № 

Ж-14-325/09.04.2014 г. и вх. рег. № Ж-02-7/28.03.2014 г., и двата по описа на 

Инспектората към ВСС, със Заповед № Ж-02-7/16.06.2014 г. на главния инспектор 

на ИВСС се извърши проверка в Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-

8 състав. 

Проверката беше извършена в периода от 19.06.2014 г. до 20.06.2014 г. от 

екип в състав: инспектор Весела Николова и експерти Ирина Цачева и Николай 

Илиев. 

Цел и обхват на проверката: 

Проверка на организацията по образуването, разпределението на случаен 

принцип, движението и приключването на т. д. № 9412/2012 г., т. д. № 5214/2011 

г., т. д. № 458/2013 г. и т. д. № 1954/2013 г., всички по описа на Софийски градски 

съд, Търговско отделение, VI-8 състав /председател - съдия Румяна Ченалова/. 

Проверка относно спазване на принципа на случайно разпределение на т. д. 

№ 1995/2010 г., т. д. № 649/2011 г., т. д. № 1423/2011 г., т. д. № 2513/2010 г., т. д. 

№ 1084/2013 г. и т. д. № 6400/2012 г., всички по описа на Софийски градски съд, 

Търговско отделение, VI-8 състав /председател - съдия Румяна Ченалова/. 

Проверка на сроковете, свързани с администриране и приключване на делата, 

разпределени за разглеждане от съдия Румяна Ченалова в Търговско отделение на 

Софийски градски съд, образувани в периода от 23.01.2012 г. /датата, на която 

съдия Румяна Ченалова е включена в състава на отделението/ до момента на 

извършване на проверката. 

 

І. Проверка, извършена на основание Заповед № Ж-02-7/16.06.2014 г. на 

главния инспектор на ИВСС, във връзка със сигнал, постъпил с вх. рег. № 

Ж-14-325/09.04.2014 г., и сигнал с вх. рег. № Ж-02-7/28.03.2014 г. /допълнен 

със сигнали с вх. рег. № Ж-02-7/01.04.2014 г. и вх. № Ж-02-7/10.04.2014 г./, 

всички на ИВСС. 

 

1. Обстоятелства по сигнал с вх. рег. № Ж-14-325/09.04.2014 г. 
В сигнала, постъпил под горния номер, се излагат факти за забавяне на 

съдебния състав при администриране на производството по т. д. № 9412/2014 г., 

VI-8 състав. Конкретно се сочи, че двойната размяна на книжа по търговския спор 

е приключила с подаването на допълнителен отговор на допълнителната искова 

молба на 14.06.2013 г. Твърди се, че от тази дата и към момента на депозиране на 

сигнала в ИВСС /09.04.2014 г./ няма промяна в статуса на съдебното 

производство и същото не е насрочено за разглеждане в открито съдебно 

заседание. 

 

Констатации по сигнал с вх. рег. № Ж-14-325/09.04.2014 г. 



3 

 

След извършена проверка по делото се установи, че производството по т. д. 

№ 9412/2012 г. е образувано на 20.12.2012 г. по искова молба на „П.” ЕООД 

срещу „Д. – Ж.” ЕАД, постъпила с вх. № 134573/19.12.2012 г. Делото е 

разпределено на 20.12.2012 г. на VI-8 състав – съдия Румяна Ченалова.  

Исковата молба е администрирана с разпореждане от 02.01.2013 г., с което 

производството е оставено без движение. Съобщение с указанията на съда е 

изпратено на ищеца на 03.01.2013 г., получено лично на 21.01.2013 г. В 

изпълнение на указанията, на 25.01.2013 г. е депозирана молба от ищеца за 

отстраняване на нередовностите. 

С разпореждане по чл. 367 от ГПК, постановено на 31.01.2013 г., съдът е 

указал да се изпрати препис от исковата молба за отговор. Преписът на исковата 

молба е изпратен със съобщение от 06.02.2013 г. и е получен от ответника на 

14.02.2013 г. Отговор на исковата молба е депозиран на 28.02.2013 г. 

С разпореждане по чл. 372 от ГПК от 07.03.2013 г. съдът е разпоредил препис 

от отговора да се изпрати на ищеца, който му е връчен на 15.04.2013 г. със 

съобщение, изпратено на 08.03.2013 г. На 29.04.2013 г. ищецът е депозирал по 

делото допълнителна искова молба. 

С разпореждане по чл. 373 от ГПК, постановено на 10.05.2013 г., съдът е 

указал възможността на ответника да подаде допълнителен отговор. Препис от 

допълнителната искова молба е изпратен със съобщение от 18.05.2013 г., 

получено на 03.06.2013 г. С вх. № 71339/14.06.2013 г. по делото е депозиран 

допълнителен писмен отговор, с което е приключила двойната размяна на книжа. 

Нови процесуални действия по делото са извършени на 16.08.2014 г., на 

която дата съдът е изискал справка по т. д. № 27/2012 на СГС относно етапа на 

производството, страните и предмета на спора, които да се удостоверят с 

приложени копия на исковата молба. Информация във връзка с указанията на съда 

е получена на 26.08.2013 г. Данните са изискани във връзка с искане, направено от 

ищеца, за спиране на производството по делото по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. 

С определение по чл. 374 от ГПК, постановено на 23.04.2014 г., съдът е 

насрочил първо открито съдебно заседание за 28.05.2014 г. Призовки за съдебно 

заседание са изпратени на страните на 28.04.2014 г. 

На 28.05.2014 г. е проведено първото съдебно заседание, прието е 

заключението на вещото лице и съдът е обявил, че ще се произнесе по искането за 

спиране на производството в закрито съдебно заседание, като е отложил делото за 

нова дата с ново призоваване. С определение от 11.06.2014 г. съдът е спрял 

производството по делото до приключване с влязло в сила решение на 

производството по т. д. № 27/2012 г. г. на СГС. 

 

Изводи по сигнал с вх. рег. № Ж-14-325/09.04.2014 г. на ИВСС. 
При проучването на фактите по делото се установява, че съдебният състав е 

извършвал прецизно процесуалните действия, свързани с първоначалното 
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администриране на съдебното производство и отнасящо се до размяната на книжа 

между страните по спора. 

В потвърждение на оплакванията до ИВСС се констатира, че след депозиране 

на допълнителен отговор от ответника по допълнителната искова молба, с което е 

приключила подготовката на делото за разглеждането му в открито съдебно 

заседание, съдът не е насрочил открито съдебно заседание своевременно и 

съдебен акт в този смисъл е постановен едва на 23.04.2014 г., тоест след 10 

месеца. Междувременно обаче, в периода от 18.06.2013 г. /датата, на която е 

постъпил допълнителният отговор на ответника/ до 23.04.2014 г. /датата, на която 

е постановено определението по чл. 374 от ГПК/, са извършвани процесуални 

действия, свързани с изследване на обстоятелства, касаещи преюдициална връзка 

на настоящото производство с друго дело. 

Доколкото тези действия имат отношение към подготовката на делото за 

разглеждането му в открито съдебно заседание, може да се приеме, че забавата на 

съдебния състав следва да бъде отчетена от 26.08.2013 г. – датата, на която в съда 

е постъпила информацията, удостоверяваща страните и предмета на 

преюдициалното производство. Въпреки това съдът е забавил постановяването на 

съдебния акт по насрочване на делото в открито съдебно с близо 8 месеца. 

 

2. Обстоятелства по сигнал с вх. рег. № Ж-02-7/28.03.2014 г., допълнен със 

сигнали с вх. рег. № Ж-02-7/01.04.2014 г. и вх. № Ж-02-7/10.04.2014 г. 
В сигнала, постъпил на 28.03.2014 г. от „Ю. Б.” АД, се прави искане за 

извършване на проверка на прилагането на принципа на случайното 

разпределение на делата, разгледани от Софийски градски съд, Търговско 

отделение. Същото се обосновава с твърдения за наличие на пристрастност от 

страна на съдия Румяна Ченалова, председателстваща VI-8 състав, и с твърдения 

за нерегламентирано влияние при разпределяне на делата на конкретния съдия. В 

тази връзка се сочат производствата по несъстоятелност, образувани срещу „А. 

Б.” ЕООД и „С. Р. Е. М.” ООД - съответно т. д. № 458/2013 г. и т. д. № 5214/2011 

г., VI-8 състав. 

По отношение на производството по т. д. № 458/2013 г. се сочи, че съдът е 

издал обезпечителна заповед от 21.03.2013 г., с която била наложена 

обезпечителна мярка – запор върху вземанията на бенефициентите по издаден от 

„Ю. Б.” АД акредитив по Договор за предоставяне на банков кредит. Излагат се 

факти, че на 29.04.2013 г. настоящият жалбоподател е депозирал по делото молба 

по чл. 253 от ГПК за отмяна на допуснатото обезпечение, която аргументирал с 

доводи, че тези вземания не са част от масата на несъстоятелността. Акцентира се, 

че към момента на депозиране на сигнала в ИВСС липсва произнасяне по молбата 

от страна на съда. 

Срещу същата обезпечителна мярка, през месец април 2013 г. били 

депозирани жалби от четирима кредитори – ”П. М. С. З.” ЕАД, „Б. П.” АД, „С. А. 

Ц.” ЕООД и „О. М. К. – В.” ЕООД. С Определение № 1795/02.08.2013 г., 
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постановено по в. ч. гр. д. № 2984/2013 г., Софийският апелативен съд върнал 

делото на администриращия съд за връчване на преписи от жалбите на 

несъстоятелния длъжник „А. Б.” ЕООД. Към месец март 2014 г., отбелязва 

жалбоподателят, указаната от САС процедура не била изпълнена. 

Оплакванията се допълват с обстоятелства, че на съдия Румяна Ченалова, 

освен производството по несъстоятелност по т. д. № 458/2013 г. /образувано 

срещу „А. Б.” ЕООД/, било разпределено и производството по т. д. № 1954/2013 

г., образувано срещу длъжника по реда на чл. 647, ал. 1, т. 4 от ТЗ. Поддържа се, 

че разглеждането на обслужващото исково производство неправилно е 

разпределено на същия състав, тъй като трайно било прието в теорията и 

практиката установителните искове, обслужващи производствата по 

несъстоятелност, да се разглеждат от други състави. 

На следващо място, съдебният състав допуснал в производството по 

несъстоятелност кредиторите и длъжникът да се представляват от едно и също 

физическо лице. Въпреки че докладчикът в съдебно заседание от 16.07.2013 г. 

приел, че това е недопустимо, в следващото заседание, напротив, приел че с 

упълномощаването на адвокат това нарушение било отстранено. 

Съдия Ченалова, наред с това, недопустимо приела да се представят 

доказателства от свързани кредитори на длъжника направо на синдика, без 

същите да бъдат разгледани преди това от съда. В допълнителния сигнал от 

10.04.2014 г. в тази връзка се пояснява, че по делото са били обсъдени от синдика 

доказателства на свързани кредитори, касаещи предявените им в производството 

вземания, които не били заведени официално в съда. 

По искане за отмяна на решенията на събранието на кредиторите по чл. 679, 

ал. 2 от ТЗ, депозирано с молба с вх. № 135136/28.11.2013 г., съдебният състав 

отново не се бил произнесъл своевременно, въпреки че цитираната норма 

предвижда двуседмичен срок за произнасяне по такова искане от друг състав на 

съда по несъстоятелността. 

Изложението се допълва с твърдения, че съдът не упражнява контрол върху 

дейността на синдика, в резултат на което се препятства възможността на 

кредитора за водене на искове по чл. 646 и чл. 647 от ТЗ и попълване на масата на 

несъстоятелността. 

Сочените нарушения послужили като основание „Ю. Б.” АД да депозира 

молба от 11.02.2014 г. за отвод на съдебния състав, по която също към момента на 

депозиране на сигнала до ИВСС липсвало произнасяне. 

Със сигнал, постъпил в ИВСС на 10.04.2014 г., се допълва, че на 31.03.2014 г. 

жалбоподателят е получил определението на съда, с което докладчикът оставил 

без уважение молбата за отвод. Излагат се подробни доводи срещу мотивите, с 

които съдебният състав е оставил без уважение молбата. 

Поддържа се становище, на следващо място, за съществуващо основателно 

съмнение в безпристрастността на съдия Ченалова по отношение на А. К., „А. Б.” 

ЕООД, и свързаните му лица – „А. Е. С.” ЕООД, „СИИ Ф.” ООД, и синдика И. Н. 
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И. Съображенията в този смисъл се обосновават с факти за други нарушения 

извън посочените по-горе, изведени от анализ на фактите за движението на 

съдебното производство. В тази връзка се сочи, че производството е започнало по 

молба за откриване на производство по несъстоятелност на „А. Б.” ЕООД. Делото 

обаче било образувано 12 дни след депозиране на молбата, който факт поставял 

под съмнение доколко случайно делото е разпределено на съдия Ченалова. 

Отделно от това, след сочената забава при образуването на делото, се правят 

изводи за свръхбързина при движението и приключването на производството, 

като се сочат конкретни факти, а именно: 

С определение от 06.02.2013 г. докладчикът разпоредил на основание чл. 131 

от ГПК да се изпрати препис от молбата на длъжника. На следващия ден, с вх. № 

154294/07.02.2013 г., ответникът депозирал отговор на молбата. С определение от 

14.02.2014 г., постановено шест дни след постъпване на отговора, докладчикът 

допуснал съдебна експертиза, депозитът по която бил внесен на следващия ден от 

молителя. На 21.02.2013 г. вещото лице вече било изготвило и депозирало 

заключението си, а съдът без да се бави насрочил открито съдебно заседание за 

26.02.2013 г. 

Съмненията в този смисъл се подкрепяли и от обстоятелствата по 

пренасрочването на делото за 01.03.2013 г., направено в резултат на молба на А. 

К. от 28.02.2013 г. Молбата била доведена до знанието на докладчика още на 

същия ден, което, счита жалбоподателят, не съответства на реда и времето за 

докладване на новопостъпили процесуални искания от страни по делата. Предвид 

това се правят заключения за съществуващ „друг ред за уведомяване и докладване 

на молби на съдия Ченалова”. 

Изводите за извънредна бързина при разглеждане на молбата се извеждат и с 

оглед времето, необходимо за уведомяване на страните за насроченото съдебно 

заседание, и, най-вече, с оглед факта, че открито съдебно заседание е проведено 

на 01.03.2013 г., 14,00 ч., а съдия Ченалова е постановила краен съдебен акт /в 

обем от 11 страници/ на същия ден. Допълва се, че до края на деня решението е 

било предадено в служба „Съдебно деловодство” и преди края на работното време 

за съда е било вписано в Търговския регистър. 

Развитите съждения в този смисъл се подкрепят с обстоятелствен 

сравнителен анализ между бързината, с която съдът е процедирал по конкретното 

дело и сроковете, в рамките на които същият докладчик се е произнасял по 

процесуалните искания, направени от жалбоподателя. 

В заключителната част на изложението до ИВСС се поставят въпроси, 

свързани с проведеното в производството по несъстоятелност първо събрание на 

кредиторите, а именно – кой е присъствал на събранието, как е съставен списъкът 

по търговските книги, доколкото в съдебно-счетоводната експертиза се твърдяло, 

че от счетоводството на длъжника били установили фундаментални грешки и са 

коригирани счетоводните отчети, и как е избран конкретният синдик. 
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Съображенията за съмнения в безпристрастността на VI-8 състав се допълват 

с твърдения, че съдия Румяна Ченалова е гледала и делата по несъстоятелност и 

други търговски дела на всички свързани дружества, управлявани от М. И. Т. В 

тази връзка се сочат следните дела: т. д. № 1995/2010 г., т. д. № 649/2011 г., т. д. 

№ 1423/2011 г., т. д. № 2513/2010 г., т. д. № 1084/2013 г. и т. д. № 6400/2012 г. 

Съображенията за допуснати нарушения и липса на обективност се свързват 

обаче основно с обстоятелствата, при които е преразпределено конкретно 

производството по т. д. № 5214/2011 г. Доводите се свързват с факта, че без 

изрична молба за отвеждане на председателя на VI-1 състав /на когото делото 

било разпределено за разглеждане/, включително без определение на съда в този 

смисъл, делото било преразпределено на VI-8 състав – съдия Румяна Ченалова. 

В допълнение на изложените факти, с последващите жалби до ИВСС се 

развиват оплаквания, че страната е била лишена от достъп до делото в различни 

периоди от време, въпреки че по същото време на синдика такава възможност 

била предоставена и същият изготвил списъци на приетите вземания. 

 

Констатации по сигнал с вх. рег. № Ж-02-7/28.03.2014 г., допълнен със 

сигнали с вх. рег. № Ж-02-7/01.04.2014 г. и вх. № Ж-02-7/10.04.2014 г. 
Производството по т. д. № 458/2013 г. е образувано на 30.01.2013 г. по молба 

по чл. 625 от ТЗ на А. К. Й. срещу „А. Б.” ЕООД, постъпила в съда на 18.01.2013 

г. с вх. № 5670. Разпределението на делото е извършено на 30.01.2013 г. от 

административния ръководител на СГС– съдия Владимира Янева, и е 

разпределено на VI-8 състав – съдия Румяна Ченалова. 

Молбата е администрирана с разпореждане от 01.02.2013 г., с което 

производството е оставено без движение. Указанията на съда са изпълнени с 

молба от 05.02.2013 г. Препис от молбата, на основание чл. 131 от ГПК, е 

изпратен на длъжника на 06.02.2013 г. и е получен от длъжника на 07.02.2013 г. 

На същата дата е депозиран в съда и отговор на молбата. С определение по чл. 140 

от ГПК, постановено на 14.02.2013 г., съдът е открил производство по 

несъстоятелност по отношение на длъжника и е насрочил делото в открито 

съдебно заседание за 26.02.2013 г. С молба от 15.02.2013 г. молителят е 

представил доказателство за довнесен депозит по назначената от съда експертиза. 

На вещото лице е изпратено съобщение на 14.02.2013 г. и е получено на 

19.02.2013 г. - п. к. с уговорка. Заключението на вещото лице, състоящо се от 25 

страници, е депозирано по делото с вх. № 20366/21.02.2013 г. 

С разпореждане от 27.02.2013 г. съдът е пренасрочил делото /поради сигнал 

за взривно устройство в сградата/ за 05.03.2013 г. С ново разпореждане от 

28.02.2013 г. съдът е пренасрочил делото за 01.03.2013 г., като съдебният акт е 

постановен във връзка с молба на ищеца-молител от същата дата – 28.02.2013 г., 

за насрочване на делото за по-ранна дата. Молбата на страната е мотивирана с 

обстоятелството, че делото е ясно от фактическа страна, а и било изготвено 

заключението на вещото лице. По делото е изготвен нов списък на лицата 
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призовани по делото за тази дата, в който е отразено, че страните са призовани по 

телефона. 

В съдебно заседание от 01.03.2013 г., започнало в 14,10 ч., е даден ход по 

същество и съдът е обявил делото за решаване. С решение, състоящо се от 11 

страници и постановено с дата 01.03.2013 г., съдът е открил производство по 

несъстоятелност. Решението е обявено в книгата за открити съдебни заседания на 

тази дата – 01.03.2013 г. 

На 18.03.2013 г., изпълняващият все още функциите на временен синдик е 

поискал допускане на обезпечение чрез налагане на запор върху вземанията на 

бенефициентите по Договор за предоставяне на кредит. С определение от 

21.03.2013 г. съдът е уважил искането и е допуснал обезпечителната мярка. 

На 29.04.2013 г. „Ю. Б.” АД е депозирала молба по чл. 253 от ГПК, с която е 

поискано съдът да отмени обезпечението, допуснато с определение от 21.03.2013 

г. С разпореждане от 10.05.2013 г. съдът е разпоредил молителят да представи 

преписи от молбата за другите страни, каквито са представени с молба от 

17.05.2013 г. Във връзка с искането на кредитора в този смисъл, съдът е 

постановил резолюция от 28.05.2013 г. делото да се докладва и разпореждане от 

19.06.2013 г., с което е указано молбата да се доведе до знанието на синдика за 

становище. Становище от синдика в този смисъл е депозирано на 27.06.2013 г., 

върху което е поставена резолюция: „КД”. 

С писмо изх. № 14569/24.06.2013 г. Софийски градски съд е изпратил на 

Софийския апелативен съд четири въззивни частни жалби, постъпили от 

кредитори срещу определението на съда за допускане на обезпечителната мярка 

от 21.03.2013 г. – на „Б. П.” АД, постъпила с вх. № 38774/01.04.2013 г., на „С. А. 

Ц.” ЕООД, постъпила с вх. № 39842/03.04.2013 г., на „М. О. П.” ЕАД, постъпила с 

вх. № 39968/03.04.2013 г. и на „О. М. К. В.” ЕООД, постъпила с вх. № 

40423/04.04.2013 г. 

Софийският апелативен съд е върнал делото на Софийски градски съд 

/където е постъпило на 28.06.2013 г./ за администриране на частната жалба с вх. 

№ 39842/03.04.2013 г. от  „М. О. П.” ЕАД. 

След администрирането, делото е изпратено отново на контролната 

инстанция с писмо изх. № 17578/30.07.2013 г., във връзка с което е образувано на 

31.07.2013 г. в. ч. т. д. № 2984/2013 г. на САС. С определение от 02.08.2013 г., 

постановено по същото, апелативният съд е прекратил делото като 

преждевременно образувано и го е върнал отново на СГС с указания за 

изпълнение на процедурата по чл. 396, ал. 2 от ГПК, след което отново да бъде 

върнато за произнасяне. 

Делото отново е изпратено на Софийския апелативен съд с писмо изх. № 

6662/21.03.2014 г. на СГС. След повторното изпращане на жалбите на 

контролиращата инстанция, на 25.03.2014 г. е образувано ч. т. д. № 1127/2014 г. 

По делото е постановено Определение № 806/07.04.2014 г., с което е отменено 
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обжалваното определение на СГС в частта, с която на основание чл. 642 от ТЗ е 

допуснато обезпечение по молба на синдика. 

От протоколите за съдебни заседания от 16.07.2013 г., 02.08.2013 г. и 

25.09.2013 г., проведени междувременно в производството по несъстоятелност, се 

установява следното: 

В съдебно заседание от 16.07.2013 г. за кредиторите „А. Е. С.” ЕООД, „С. Ф.” 

ЕООД и за длъжника „А. Б.” ЕООД се е явило едно и също лице – К. К. С 

протоколно определение съдът е указал на двамата кредитори и на длъжника, че в 

срок до следващо съдебно заседание следва да посочат надлежни процесуални 

представители, като в противен случай, съдът ще назначи особен представител, 

доколкото интересите на кредиторите и длъжника са противоречиви и не следва 

да бъдат представлявани от едно и също лице. Делото е отложено за 02.08.2013 г., 

на която дата двамата кредитори и длъжникът не се явили и не са изпратили 

представители. Съдът е постановил, че по отношение на възражениятта, касаещи 

изрядността на процесуалното представителство и необходимостта от 

назначаване на особен представител, ще се произнесе в открито заседание. В 

съдебно заседание от 25.09.2013 г. кредиторът „А. Е. С.” ЕООД се е 

представлявал от адв. А., представила пълномощно от тази дата, кредиторът „С. 

Ф.” ЕООД – от адв. К. с пълномощно от същата, а за длъжника „А. Б.” ЕООД се е 

явил К. К. 

На 19.11.2013 г. е насрочено и проведено събрание на кредиторите, с дневен 

ред по чл. 677, ал. 1, т. 8 от ТЗ. Във връзка с проведеното събрание на 

кредиторите и взетите решения от същото, на 28.11.2013 г. от кредитора „Ю. Б.” 

АД е постъпила молба по чл. 679, ал. 1 от ТЗ – за отмяна на решенията на 

събранието на кредиторите. Съгласно разпоредбата на чл. 679, ал. 2 от ТЗ, 

искането се разглежда от друг състав на съда по несъстоятелността, като 

съдебното заседание се провежда не по-късно от 14 дни от постъпването му. 

С разпореждане от 26.11.2013 г. докладчикът е разпоредил делото да се 

докладва на зам. – председателя на съда за образуване на производство по 

разглеждане на искането от друг състав на съда по несъстоятелността. Датата 

обаче, посочена като момент на постановяване на съдебен акт в този смисъл, 

хронологически не съответства на искането, постъпило на 28.11.2013 г. Искането 

е докладвано на зам. – председателя на съда на 10.03.2014 г. и на 11.03.2014 г. по 

него е образувано т. д. № 1473/2014 г. Отделно от това, от последното се 

установява, че молбата, съдържаща искане за отмяна на решението на събранието 

на кредиторите, е депозирана от „Ю. Б.” АД с вх. № 135136/28.11.2013 г. 

Искането е докладвано на зам. – председателя на съда с писмо на СГС, заведено с 

рег. № 28786/10.03.2014 г., а образуваното производство е насрочено в открито 

заседание за 27.06.2014 г. и е приключило с определение от 11.08.2014 г. 

На 11.02.2014 г. е постъпила молба от „Ю. Б.” АД, с която е поискано 

докладчикът да се отведе от разглеждане на делото. С разпореждане от 08.03.2014 

г. съдът е разпоредил на съдебния деловодител да изготви обяснения за 
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причините, поради които молбата се докладва с 25 дни закъснение. Със същото 

разпореждане, съдебният състав е изискал обяснения от служителя от служба 

„Съдебно деловодство” и за причините, поради които не са изпълнени указанията 

на САС по ч. т. д. № 2984/2013 г., както и разпореждания на съда от 23.08.2013 г. 

и 05.12.2013 г. 

От писмени обяснения от 11.03.2014 г. на служителя от служба „Съдебно 

деловодство” /приложени по делото/ става ясно, че указанията на САС за 

връчване на жалбата на длъжника са изпълнени на 16.10.2013 г., като срокът за 

отговор изтича на 24.10.2013 г. Посочено е, че жалбите са подредени към 1-ви том 

по т. д. № 458/2013 г. и предвид интензивното движение на делото, постановяване 

на съдебни актове, събрания на кредиторите и др. служителката е пропуснала да 

изпрати делото на САС. 

Нова молба за отвод от същия кредитор е депозирана на 14.03.2014 г. С 

определение от 14.03.2014 г. съдът се е произнесъл по направеното искане. 

Определението на съда е обжалвано пред Софийския апелативен съд и е 

образувано ч. гр. д. № 2098/2014 г. С Определение № 1314/05.06.2014 г. САС е 

оставил без уважение частната жалба срещу определението на СГС от 14.03.2014 

г. 

Производството по т. д. № 5214/2011 г. е образувано на 07.12.2011 г. по 

молба по чл. 625 от ТЗ с вх. № 112109/06.12.2011 г. на Т. Л. срещу „С. Р. Е. М.” 

ООД. Делото е разпределено на 07.12.2011 г. на VI-13 състав – съдия Даниела 

Марчева. 

На 26.01.2012 г., от единия от управителите на ответника е постъпила молба 

за отвод на докладчика. С определение от 27.01.2012 г. съдия Марчева се е отвела 

от разглеждане на делото. Производството е докладвано за преразпределение на 

27.01.2012 г. Съгласно протокол, удостоверяващ извършения избор на случаен 

принцип от съдия Николай Димов, делото е разпределено на 30.01.2013 г. на VI-

18 състав – съдия Мирослава Кацарска. 

В съдебно заседание от 10.04.2012 г. е даден ход по същество и съдът е 

постановил на 18.04.2012 г. решение по чл. 630, ал. 1 от ТЗ. С решение от 

11.10.2012 г., постановено по чл. 710 във вр. с чл. 711 от ТЗ, съдът е обявил 

длъжника в несъстоятелност. 

На 18.09.2013 г. по делото е постъпила молба от единия управител – М. Т., 

под форма на сигнал до Висшия съдебен съвет и Министерството на 

правосъдието, с която е поискан отвод и на новоопределения докладчик. С 

определение от 23.09.2013 г. съдът е оставил искането без уважение. 

Определението на съда е обжалвано с частна жалба от 07.10.2013 г. Софийски 

градски съд е изпратил делото по жалбата с писмо 10.10.2013 г. и е постъпило в 

Софийския апелативен съд на 14.10.2013 г., където е образувано ч. гр. д. № 

3804/2013 г. 

Междувременно в Софийски градски съд, на 07.11.2013 г., е постъпила нова 

молба от М. Т., съдържаща повторно искане за отвод на съдия Кацарска. По 
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същото съдът е постановил определение от 08.11.2013 г., с което докладчикът се е 

отвел от разглеждане на производството по несъстоятелност. Определението на 

съдия Кацарска е изпратено на САС /където е образувано делото във връзка с 

отказа й да се отведе/ за прилагане по т. д. № 5214/2011 г. на СГС. С определение 

от 08.11.2013 г., постановено по ч. гр. д. № 3804/2013 г., Софийският апелативен 

съд е оставил без разглеждане частната жалба и е прекратил производството по 

делото. С писмо от 13.12.2013 г. САС е върнал делото на СГС, където е постъпило 

с вх. № 144174/14.12.2013 г. 

На 12.11.2013 г. от М. Т., в качеството му на управител на „Р. Е. М.” ООД, е 

постъпила частна жалба срещу определението на съда от 08.11.2013 г., с което 

съдия Мирослава Кацарска се е отвела от разглеждането му, а на 21.11.2013 г. е 

постъпила жалба от същия срещу отказа на СГС да администрира частната му 

жалба. Делото е изпратено на САС на 24.01.2014 г. С определение от 20.02.2014 

г., постановено по ч. т. д. № 266/2014 г., съдът е оставил без разглеждане частната 

жалба срещу определението от 08.11.2013 г. 

По времето, по което т. д. № 5214/2011 г. на СГС е било изпратено на САС 

по жалбата срещу отказа на съдебния състав да се отведе от разглеждането му, 

същото на 08.11.2013 г. е докладвано за преразпределение в СГС във връзка с 

определението на съдия Кацарска, с което е уважила повторната молба да се 

отведе от разглеждането му. На това основание на 11.11.2013 г. е извършено ново 

преразпределение на делото, видно от протокола за избор на докладчик, подписан 

от съдия Желявска. В резултат на електронния избор, делото е разпределено на 

VI-1 състав – съдия Галина Иванова. 

На 18.12.2013 г. обаче, след връщане на делото от САС на 14.12.2013 г. по 

жалбата срещу първоначалния отказ на съдия Кацарска да се отведе от 

разглеждането му, производството отново е преразпределено на VI-8 състав от 

административния ръководител на съда – съдия Янева.  

На 20.03.2014 г. е постъпила поредна молба от М. Т. за отвод на последния 

докладчик. С определение от 31.03.2014 г. съдът е оставил искането без уважение. 

С определението си от 31.03.2014 г. докладчикът се е произнесъл едновременно и 

по молба на „Ю. Б.” АД с такова искане, депозирана още на 31.01.2014 г. Отделно 

от това, банката повторно е депозирала молба с искане за отвод на 21.03.2014 г. 

Молбата на „Ю. Б.” АД от 31.01.2014 г. е администрирана от съдебния състав с 

разпореждане от 31.01.2014 г. с указания да се докладва след връщане на делото 

от САС. Делото е било изпратено в САС по жалба на синдика срещу определение 

от 17.01.2014 г., с което е отстранен. В САС е било образувано ч. т. д. № 

1234/2014 г., приключило с определение от 15.04.2014 г. На 16.04.2014 г. е 

постъпила частна жалба от „Ю. Б.” АД срещу определението на съда от 

31.03.2014 г., с което докладчикът е отказал да се отведе. С определение от 

14.05.2014 г., постановено по ч. т. д. № 1675/2014 г., САС е оставил без уважение 

жалбата и е върнал делото. 
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В хода на проверката бяха изследвани и фактите, свързани с образуването и 

разпределението на делата, за които в сигнала се обосновават съмнения в 

безпристрастността на съдия Ченалова, породени от обстоятелството, че същият 

състав е разглеждал всички дела в отделението на всички свързани дружества, 

управлявани от М. И. Т. 

Производството по т. д. № 1995/2010 г. е образувано на 12.08.2010 г. по 

молба на длъжник за откриване на производство по несъстоятелност. 

Производството е спряно с определение от 02.06.2011 г., на основание чл. 629, ал. 

3 от ТЗ, до приключване на производството по т. д. № 649/2011 г. 

Производството по т. д. № 649/2011 г. е образувано на 23.02.2011 г. по молба 

на кредитор за откриване на производство по несъстоятелност и с оглед това 

обстоятелство е спряно предходното дело – т. д. № 1995/2010 г. Към момента на 

проверката производството по делото е висящо 

Производството по т. д. № 2513/2010 г. е образувано на 01.11.2010 г. и е 

прекратено с определение от 06.12.2010 г., влязло в сила на 21.12.2010 г. 

Производството по т. д. № 1423/2011 г. е образувано на 21.04.2011 г. Делото 

е прекратено с определение от 21.11.2011 г., влязло в сила на 16.12.2011 г. и 

архивирано под № 406/2011 г. 

Производството по т. д. № 6400/2012 г. е образувано на 03.10.2012 г. по 

молба за откриване на производство по несъстоятелност, депозирана от длъжника. 

Със съдебен акт, постановен на 31.05.2014 г. на основание чл. 632, ал. 5 от ТЗ, 

съдът е спрял производството по делото, като е указал на кредиторите 

последиците, в случай че в едногодишен срок от спирането не бъде открито 

достатъчно имущество и не бъде поискано възобновяване. 

Производството по т. д. № 1084/2013 г. е образувано на 28.02.2013 г. и към 

момента на проверката е насрочено в открито съдебно заседание за 10.10.2014 г. 

 

Изводи по сигнал с вх. рег. № Ж-02-7/28.03.2014 г., допълнен със сигнали с 

вх. рег. № Ж-02-7/01.04.2014 г. вх. № Ж-02-7/10.04.2014 г., всички на ИВСС. 
По оплакванията, касаещи образуването на т. д. № 458/2013 г. действително 

се установява, че производството е образувано със закъснение от 12 дни. По 

делото липсват данни за причините, довели до късното образуване на 

производството, а и такива не са установени в хода на проверката.  

От протокола, удостоверяващ електронния избор на съдия от 30.01.2013 г. и 

подписан от председателя на Софийски градски съд – съдия Владимира Янева, е 

видно, че на тази дата са разпределяни съдебни книжа с много по-голям входящ 

номер от този, във връзка с който е образувано това дело. На този ден в 

отделението са разпределяни дела, започващи с входящи номера от 9590 и сл. За 

сравнение, входящият номер, по който е образувано настоящото производство, е 

вх. рег. № 5670. Освен това, на съдия Ченалова на тази дата е разпределено и 

производство по несъстоятелност по т. д. № 455/2013 г., образувано по молба с вх. 

рег. № 8243/25.01.2013 г., който също не съответства на номерата, по които на 
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този ден са образувани и разпределяни останалите производства. От извлечението 

на архива е видно, че последното дело, разпределено предния ден – 29.01.2013 г., 

е с вх. № 9401. Следователно тези две производства са образувани по претенции, 

постъпили много преди книжата, по които са се образували дела от тази дата. От 

справка, направена същевременно в деловодната система на Софийски градски 

съд, се установява, че през целия период между 21.01.2013 г. и 30.01.2013 г. са 

образувани и разпределяни дела, поради което остава неясно защо книжа, 

постъпили с вх. рег. № 5670 и вх. рег. № 8243, са образувани в дела и са 

разпределени едва на 30.01.2013 г., при това и двете на VI-8 състав. 

Данните, наред с това, показват, че разпределението от тази дата не е 

извършено и по поредността на постъпване на молбите, като съдебни книжа, 

постъпили с по-малки входящи номера, хронологически са разпределени след 

такива, постъпили с по-големи входящи номера. 

Във връзка с тези констатации, от завеждащия служба „Регистратура” за 

нуждите на проверката са предоставени обяснения, изготвени по разпореждане на 

административния ръководител на Софийски градски съд. 

В обясненията на съдебния служител е посочено, че не може да бъде 

конкретизирана точна причина за късното докладване на конкретните молби, 

доколкото от онзи момент е изтекъл продължителен период от време, което 

обстоятелство прави невъзможно точното възстановяване на фактите, свързани 

със завеждането им в съда и докладването им за образуване. Като възможни 

причини се сочат големият обем на постъпващите в съда документи – между 800 

и 1000 ежедневно, както и вероятността посочените молби да са били по 

погрешка прикачени към документи, да са били приложени към други дела и 

съответно върнати по-късно от някое от деловодствата на съда. Акцентира се 

върху факта, че службата работи без почивка, в непрекъснат режим и в този 

смисъл грешките не са изключение. В това число, макар и рядко, към настоящия 

момент също се установявали случаи на неправилно подредени искови молби, 

чието разпределение не е извършено по поредността на постъпването им. 

Фактите, отнасящи се до администрирането на молбата за откриване на 

производството по несъстоятелност на „А. Б.” АД, потвърждават твърденията на 

жалбоподателя за голяма бързина при извършване на процесуалните действия от 

участниците в процеса, но най-вече тези, засягащи поведението на молителя, на 

съдебния експерт и евентуално на длъжника. Данните сочат, че първоначалните 

действия на докладчика, сами по себе си, не дават основания за еднозначни 

изводи в същия смисъл, тъй като за производството по несъстоятелност са 

типични кратките срокове. 

В тази връзка разпоредбата на чл. 629, ал. 2 от ТЗ предвижда, че молбата за 

откриване на производство по несъстоятелност, подадена от кредитор, се 

разглежда най-късно в 14-дневен срок от подаването й. В конкретния случай, с 

оглед късното образуване и разпределение на делото с 12 дни, вече е било налице 
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първоначално забавяне при нейното администриране, което логично предпоставя 

бързо насрочване на делото в открито заседание от страна на съда. 

Съмнения обаче за предварителна съгласуваност и възможно съдействие от 

докладчика обосновава фактът, че по делото е постановен краен съдебен акт и 

същият е вписан в Търговския регистър в деня, в който е проведено открито 

съдебно заседание и е даден ход по същество. Това е така, защото изглежда 

практически невъзможно съдебно решение в обем от 11 /единадесет/ страници, 

при този предмет на съдебната претенция, да бъде обективирано в рамките на 

няколко часа. Още повече, както сочи жалбоподателят, при обема от работа, 

характерен за Софийски градски съд, и обичайните срокове, необходими на 

съдебните състави от търговско отделение за произнасяне, това изглежда 

неестествено. 

Съображенията за начина и реда, при който е проведено първото събрание на 

кредиторите в производството по несъстоятелност и по конкретно: как е съставен 

списъкът по търговските книги и как е избран постоянен синдик, не могат да 

бъдат възприети. От делото се установява, че в списъка, изготвен от синдика по 

търговските книги на длъжника, под № 31 е включен кредиторът „Ю. Б.” АД с 

вземане в размер на 2 298 523, 70 лв. В първото събрание на кредиторите, 

проведено на 19.03.2013 г., са участвали четирима кредитори, като кредиторът 

„Ю. Б.” АД не е изпратил представител.  

Събранието на кредиторите е орган на несъстоятелността, посредством което 

кредиторите упражняват контрол върху протичането на производството, в това 

число върху дейността на синдика и, разбира се, върху неговия избор.  

Настоящият жалбоподател е бил легитимиран да участва в първото събрание на 

кредиторите, съответно да вземе отношение по доклада на синдика, изготвен за 

нуждите на първото събрание на кредиторите, но не е изпратил представител, 

което води до извод, че сам не е предприел достатъчно действия, за да защити 

законните си права и интереси. 

Не се потвърждават категорично, на следващо място, твърденията, че съдът 

не е упражнявал контрол върху дейността на синдика. В хода на проверката се 

констатира, че по делото във връзка с дейността на синдика са постъпвали 

огромен брой искания от страна на кредитори, в това число и от настоящия 

жалбоподател, които са администрирани от докладчика своевременно с указания 

до синдика. В тази връзка по молби на банката от 10.04.2013 г. и от 27.05.2013 г. 

съдът, с разпореждане от 28.05.2013 г., е указал на синдика да организира 

исканата от кредитора с молбите инвентаризация. Последното е доведено до 

знанието на молителя на 17.06.2013 г. със съобщение, изпратено на 04.06.2013 г. 

Твърденията, освен това, че съдът е допуснал и приел доказателства, 

свързани с предявени от други кредитори вземания, които не били заведени 

официално в съда, не се установяват. В сигнала си до ИВСС жалбоподателят не 

конкретизира до кои точно предявени вземания се отнасят въпросните 

доказателства, с кои точно доказателства е обосновавано конкретното вземане и в 
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кой от списъците с предявени и приети вземания те са включени. Макар и 

съображенията по доказателствата да са въпроси по същество, законът е 

предоставил на синдика възможността, на първо място, да извърши преценка на 

основателността на предявените пред съда по несъстоятелността вземания. Не 

само това, действащото законодателство отрежда по-активната роля на синдика и 

на кредиторите във фазата на предявяване и приемане на вземания, включително 

и по отношение на контрола на този процес. Аргумент в полза на такъв извод е 

обстоятелството, че нормата на чл. 692, ал. 1 от ТЗ изключва възможността съдът 

по несъстоятелността да внася промени в списъците на приетите вземания тогава, 

когато в срока по чл. 690, ал. 1 от ТЗ не са постъпили възражения на кредиторите. 

В тези случаи съдът одобрява списъка на приетите вземания в закрито заседание 

незабавно след изтичане на срока за възражения. 

По съображения, че не са част от компетенциите на ИВСС, регламентирани в 

чл. 54, ал. 1 от ЗСВ, жалбоподателят неправилно отнася и оплакванията си, че 

съдебният състав необосновано и без мотиви приема възраженията на част от 

кредиторите, като игнорира други; неправилно променил поредността на 

удовлетворяване на приетото на „Ю. Б.” АД вземане в производството по 

несъстоятелността, в това число, че без мотиви отказал да се отведе от 

разглеждане на делото. Освен че тези проблеми засягат правораздавателни 

функции на съда, евентуални пороци в този смисъл следва да бъдат установявани 

посредством правните механизми за защита срещу незаконосъобразни актове на 

съда, каквито Част четвърта от ТЗ предвижда и които правят намесата на ИВСС 

правно недопустима. 

Най-сетне, оплакванията, че в противоречие на правната теория и 

установената практика образуваното обслужващо т. д. № 1954/2013 г. също е 

разпределено на докладчика, разглеждащ и производството по несъстоятелност, 

ще бъдат разгледани като част от обхвата на предстоящата планова проверка в 

Софийски градски съд. Към момента, доколкото не е налице формален запрет, а 

Търговският закон императивно урежда случаите, в които обслужващите 

производства се разглеждат от други състави на съда по несъстоятелността, не 

може да се приеме, че това обстоятелство еднозначно представлява нарушение, 

обосноваващо съмнения при извършеното разпределение. 

Молбата на кредитора от 29.04.2013 г. по чл. 253 от ГПК за отмяна на 

определението на съда от 21.03.2013 г., с което е допусната оспорваната от 

жалбоподателя обезпечителна мярка, е администрирана своевременно от съда, 

видно от разпореждане от 10.05.2013 г., с което е указал да се представят 

допълнително преписи и да се доведе до знанието на синдика за становище. В 

кориците на делото не се открива изричен съдебен акт, с който докладчикът да е 

взел отношение по направеното искане, освен резолюция, положена върху 

становището на синдика, със съдържание: „КД”. Установените при проучването 

на делото факти потвърждават оплакванията, че частни жалби срещу 

определението на съда за допускане на обезпечителната мярка – запор върху 
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вземанията на бенефициентите по договор за предоставяне на кредит, не са 

изпратени своевременно на контролиращата инстанция. От данните става ясно, че 

след връщане на делото от САС по определение от 02.08.2013 г. с указания за 

изпълнение на процедурата по чл. 396, ал. 2 от ГПК, въззивните частни жалби са 

върнати на контролиращата инстанция едва с писмо изх. № 6662/21.03.2014 г. на 

СГС, тоест след повече от 7 месеца. Еднозначно бяха потвърдени още и 

обстоятелствата, сочещи несвоевременно произнасяне по молба за отвод на 

съдебния състав и за несвоевременно докладване на искане за отмяна на 

решенията на събранието на кредиторите, проведено на 19.11.2013 г. 

Допуснатите процесуални пропуски обаче не могат да бъдат отнесени само 

до поведението на докладчика, още по-малко да обосновават съмнения за липса 

на безпристрастност и преднамереност. Става ясно от обясненията, които 

титулярят е изискал от служителя от служба „Съдебно деловодство”, че в 

голямата си част забавянията се дължат на несвоевременно докладване на 

процесуалните искания на страните и непрецизно следване на разпорежданията на 

докладчика, давани на деловодителя на състава. Обясненията, които съдебният 

деловодител е дал относно допуснатите пропуски, действително представляват 

вероятни причини за забавеното администриране. Големият обем на делото, 

състоящо се от няколко тома, непрекъснатите процесуални искания, адресирани 

до съда, както и големият брой жалби срещу актове на докладчика, изключително 

са затруднили прецизното администриране на делото, като едновременно с това 

представляват възможно и рационално обяснение на допуснатото забавяне по тях. 

Твърденията, че съдът е допуснал в производството кредитори и длъжникът 

да се представляват от едно и също лице, освен че не попадат сред лимитативно 

очертаните правомощия на ИВСС, не отговарят и на фактическото положение, 

което се установява по делото. На първо място, въпросите относно процесуалната 

легитимация на страните са функция на съда, която той упражнява независимо и 

не може да бъде проверявана от ИВСС. От фактите по делото се установява, че 

съдебното заседание от 16.07.2013 г, в рамките на което съставът е констатирал 

твърдяното обстоятелство, е било отложено. От протокола за проведено от 

25.09.2013 г. съдебно заседание пък е видно, че всяка от страните, по отношение 

на които докладчикът е констатирал противоречие в интересите, надлежно се е 

представлявала от различни лица, които са удостоверили изрично 

представителната си власт с пълномощни от същата дата. 

По оплакванията за съмнителни обстоятелства, при които е преразпределено 

т. д. № 5214/2011 г., се установява, че след връщането на делото от Софийския 

апелативен съд на 14.12.2013 г., за докладчик неправилно е определена съдия 

Румяна Ченалова, VI-8 състав, въпреки че към тази дата /18.12.2013 г./ 

производството е имало титуляр, определен в резултат на отвода на съдия 

Кацарска. В този смисъл не е било налице основание за извършване на 

преразпределение на делото и определяне на нов титуляр. В протокола, 

удостоверяващ избора на съдия Ченалова, е посочено като основание за 
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преразпределението: ”отвод, който обаче вече е бил основание за извършеното 

преразпределение от 18.11.2013 г. В същото време срещу номера, по който делото 

е преразпределено, в служба „Регистратура” като основание за 

преразпределението е посочено – съгласно определение на Софийския апелативен 

съд. Това определение на контролиращата инстанция обаче не може да има връзка 

с извършеното преразпределение както поради факта, че основанието за 

преразпределение вече е било изчерпано, така и предвид резултата от 

инстанционния контрол, съгласно който жалбата срещу отказа на съда да се 

отведе е оставен без разглеждане. 

Видно е от фактите, че съдът е допуснал известно забавяне при 

произнасянето по молбите за отвод, постъпили от кредитора „Ю. Б.” АД. 

Допуснатото просрочие обаче не може да се приеме за прекомерно, предвид 

характера на делото и многобройността на процесуалните искания на страните, 

адресирани до съда. Обстоятелството, че част от делото непрекъснато е било 

изпращано с жалби срещу актове на докладчика на контролиращата съдебна 

инстанция, също е предпоставила невъзможността за прецизно и своевременно 

администриране и произнасяне. Показателно в този смисъл е процесуалното 

поведение на единия от управителите на ответника – М. Т., в отношенията с 

когото жалбоподателят обосновава становището си за пристрастност на съдия 

Ченалова. В хода на производството от същия са постъпвали молби за отвод на 

всеки един от определяните докладчици, включително на съдия Ченалова. 

Отделно от това, в рамките на пет дни М. Т. е извършил две взаимно изключващи 

се процесуални действия - първо, с молба от 07.11.2013 г. е поискал отвод на 

съдия Кацарска, а на 12.11.2013 г. е депозирал частна жалба срещу определението 

на докладчика, с което тя се е отвела от разглеждане на делото. 

Данните от проверката на посочените конкретно в сигнала дела със съмнения 

относно тяхното разпределение на състава, сочат, че четири от общо шестте 

производства, за които жалбоподателят развива съмнения в безпристрастността на 

съдия Румяна Ченалова, са разпределени на VI-8 състав преди нейното 

постъпване в търговското отделение на СГС – 23.01.2012 г. Тези производства тя 

е приела за разглеждане като част от целия обем от дела, разпределени на 

предишния председател на състава, и на основание Заповед № 85/21.01.2012 г. на 

председателя на СГС. Нещо повече, едно от производствата - т. д. № 1995/2010 г., 

е спряно, а други две дела - т. д. № 2513/2010 г. и т. д. № 1423/2011 г., са 

прекратени и архивирани в резултат на процесуални действия на предходния 

докладчик. 

При извършване на проверката на разпределението на останалите две дела – 

т. д. № 6400/2012 г. и т. д. № 1084/2013 г., са предоставени протоколите, 

удостоверяващи електронния избор на VI-8 състав. От същите е видно, че 

разпределението е извършено по входящ номер на молбите, като за конкретните 

дела липсва отбелязване за изключване от разпределението на други съдии от 

състава на отделението, включително липсват данни, въз основа на които може да 
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се правят предположения за нерегламентирано манипулиране на електронния 

избор. 

 

3. Констатации по дела на съдия Румяна Ченалова, проверени на случаен 

принцип. 

С оглед пълнота на проверката, на случаен принцип бяха проучени следните 

дела: 

 - т. д. № 6010/2012 г. е образувано на 05.09.2012 г. по искова молба на „Ю. 

Б.” АД по чл. 422 във вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК срещу трима ответници, 

постъпила на 04.09.2012 г. Делото е разпределено на докладчик на 05.09.2012 г. 

Разпореждане по чл. 367 от ГПК е постановено на 17.09.2012 г. Преписи от 

исковата молба са изпратени на 18.09.2012 г., върнати в цялост. С разпореждане 

от 15.10.2012 г. съдът е оставил производството без движение и е дал указания на 

ищеца да конкретизира наименованието на втория ответник. Молба в тази връзка 

е депозирана от ищеца на 25.10.2012 г. Отговор на исковата молба е депозиран от 

този ответник на 23.11.2012 г. /„Е. Б. Т.” АД/. Разпореждане по чл. 372 от ГПК е 

постановено на 27.11.2012 г. Съобщение с препис от отговора на исковата молба е 

изпратено на ищеца на 28.11.2012 г. и е получено на 07.12.2012 г. Допълнителна 

искова молба е депозирана на 21.12.2012 г. Разпореждане от чл. 373 от ГПК е 

постановено на 02.01.2013 г. Препис от допълнителната искова молба е изпратен 

на тримата ответници със съобщения от 03.01.2013 г., като е връчена редовно на 

16.01.2013 г. само на ответника „Е. Б. Т.” АД. За останалите двама ответници е 

прието с разпореждане от 14.01.2013 г., че са уведомени при условията на чл. 50, 

ал. 2 от ГПК. Срокът за представяне на допълнителен отговор по допълнителната 

искова молба е изтекъл най-късно на 30.01.2013 г. за редовно уведомения 

ответник. С определение по чл. 374 от ГПК, постановено на 21.06.2013 г., съдът е 

насрочил делото в открито заседание от 25.09.2013 г. Призовки на насроченото 

съдебно заседание са изпратени на страните на 09.07.2013 г. Съдебният състав е 

забавил постановяване на определението си по чл. 374 от ГПК с повече от 4 

месеца, след като е изтекъл срокът за представяне на допълнителен отговор по 

допълнителната искова молба. В съдебно заседание от 25.09.2013 г. делото е 

отложено за 19.11.2013 г., 29.01.2014 г., 11.03.2014 г.  В съдебно заседание от 

11.03.2014 г. е даден ход по същество. Делото е проверено в срока за изготвяне на 

съдебния акт. 

 - т. д. № 4431/2012 г. е образувано на 02.07.2012 г. по искова молба по чл. 

208, ал. 1 от КЗ, постъпила в съда на 29.06.2012 г. Разпореждане по чл. 367 от 

ГПК е постановено на 04.07.2013 г. Препис от исковата молба е изпратен на 

ответника със съобщение от 10.07.2012 г., получено на 24.07.2012 г. Отговор на 

исковата молба е депозиран на 07.08.2012 г. Разпореждане по чл. 372 от ГПК е 

постановено на 22.08.2012 г. Препис от отговора е изпратен на ищеца със 

съобщение от 23.08.2012 г. и е получен на 03.09.2012 г. С разпореждане по чл. 373 

от ГПК е постановено на 15.11.2012 г. Със съобщение от 16.11.2012 г., на 
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ответника е посочено, че от ищеца не е постъпила допълнителна искова молба и 

му е указана възможността за подаване на допълнителен отговор. Съобщението е 

получено на 29.11.2012 г. С определение по чл. 374 от ГПК, постановено на 

20.02.2013 г., съдът е конституирал страна, изискал справка от СРС относно 

движението на гр. д. № 1123/10 г., 60-състав, и е насрочил делото в открито 

съдебно заседание за 16.04.2013 г. Датата за съдебното заседание е добавена по-

късно след като с писмо от 11.03.2013 г. е изисквана справка от Софийския 

районен съд. Отговор от СРС е постъпил от 02.04.2013 г. В съдебно заседание от 

16.04.2013 г. не е даден ход на делото и е насрочено за нова дата – 21.05.2013 г. С 

протоколно определение от тази дата съдът е спрял производството по делото до 

приключване с влязло в сила решение на гр. д. № 1123/2010 г. на СРС. 

 - т. д. № 9424/2012 г. е образувано на 21.12.2012 г. по искова молба, 

постъпила в съда на 20.12.2012 г. С разпореждане от 02.01.2013 г. съдът е оставил 

производството без движение. Указанията са изпълнени с молба от 11.01.2013 г. 

Разпореждане по чл. 367 от ГПК е постановено на 14.01.2013 г. Препис от 

исковата молба е връчен на ответника на 21.01.2013 г. Писмен отговор е 

депозиран на 04.02.2013 г. Разпореждане по чл. 372 от ГПК е постановено на 

15.02.2013 г. Препис от отговора е връчен на ищеца на 04.03.2012 г. със 

съобщение от 18.02.2013 г. Допълнителна искова молба е постъпила на 18.03.2013 

г. Разпореждане по чл. 373 от ГПК е постановено на 25.03.2013 г. Препис от 

допълнителната искова молба е изпратен на ответника със съобщение от 

25.03.2013 г. и е получен на 03.04.2013 г. Срокът за допълнителен отговор е 

изтекъл на 17.04.2013 г. На 17.04.2013 г. е постъпил допълнителния отговор на 

допълнителната искова молба. С Определение по чл. 374 от ГПК, постановено на 

21.08.2013 г., съдът е насрочил делото в открито заседание за 08.10.2013 г. На тази 

дата не е даден ход на делото и е насрочено за 29.10.2013 г. Поради заболяване на 

докладчика, делото е пренасрочено 10.12.2013 г. С разпореждане от 10.12.2013 г. 

делото е пренасрочено за 21.01.2013 г. , отложено за 18.02.2014 г., 18.03.2014 г., 

28.05.2014 г., 14.10.2014 г. 

 - т. д. № 1058/2013 г., обр. на 27.02.2013 г., на доклад на съдия Румяна 

Ченалова, иск по чл. 79, ал. 1 и чл. 86, ал. 1 ЗЗД. ИМ е постъпила на 26.02.2013 г., 

на 27.02.2013 г. е извършено разпределението и е образувано делото. С 

разпореждане от 07.03.2013 г. ИМ е оставена без движение за внасяне на ДТ. 

Съобщението е изпратено на 08.03.2013 г., връчено на 26.03.2013 г. На 01.04.2013 

г. е постъпила молба с изпълнени указания. На 15.04.2013 г. е разпоредено да се 

връчи на ответника препис от ИМ за отговор. Съобщението е връчено на 

26.04.2013 г. и на 30.04.2013 г. е представен отговор на ИМ. С разпореждане от 

09.05.2013 г. е постановено да се връчи на ищеца препис от отговора на ответника 

за представяне на ДИМ. Съобщението е връчено на ищеца на 23.05.2013 г. и на 

06.06.2013 г. е представена ДИМ. На 10.05.2013 г. е постъпила молба от ищеца с 

правно основание чл. 389 ГПК. На 14.06.2013 г. е разпредено да се връчи на 

ответника препис от ДИМ за представяне на допълнителен отговор. Съобщението 
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е връчено на ответника на 24.06.2013 г. и на 04.07.2013 г. е представен 

допълнителен отговор. С разпореждане от 22.08.2013 г. съдът е допуснал 

транспортно-икономическа експертиза и е насрочил делото за 29.10.2013 г. С 

определение от 16.10.2013 г. съдът е оставил без уважение молбата по чл. 389 

ГПК. Съобщение с препис от определението е връчено на ищеца на 29.10.2013 г. 

На 08.11.2013 г. е постъпила частна жалба от ищеца срещу определението на съда 

от 16.10.2013 г. С Разпореждане № 26617 (без дата) съдът е пренасрочил делото за 

17.12.2013 г. поради ползване на отпуск по болест на съдията-докладчик. Първото 

с. з. е проведено 17.12.2013 г. – отложено за 26.02.2014 г. На 11.02.2014 г. делото е 

изпратено на САС по частната жалба. С определение от 19.02.2014 г., постановено 

по ч. гр. д. № 586/2014 г. по описа на САС, съдът е оставил без разглеждане ч. 

жалба като подадена след законовия срок. Делото е постъпило в СГС на 

22.04.2014 г. С разпореждане от 28.04.2014 г. делото е насрочено за 17.06.2014 г. – 

отложено за 07.10.2014 г.; 

 - т. д. № 909/2013 г., обр. на 19.02.2013 г., на доклад на съдия Румяна 

Ченалова, иск по чл. 422 ГПК във вр. с чл. 79 и чл. 86 ЗЗД. ИМ е подадена на 

18.02.2013 г., на 19.02.2013 г. е извършено разпределението. На 21.02.2013 г. е 

разпоредено да се връчат на ответниците (2) препис от ИМ за отговор. 

Съобщението до ответника (ЕТ) е върнато в цялост с отбелязване от 26.03.2013 г., 

че лицето е напуснало адреса. Съобщението до ФЛ е върнато с отбелязване от 

26.03.2013 г., че лицето е напуснало адреса. С разпореждане от 02.04.2013 г. е 

постановено да се извърши справка по Наредба № 14/18.11.2009 г., предоставена 

на 08.04.2013 г. С разпореждане от 02.04.2013 г. е постановено, че книжата до ЕТ 

са връчени, съгласно чл. 50, ал. 2 ГПК. На 15.04.2013 г. е постановено да се залепи 

уведомление (чл. 47, ал. 1 ГПК). На 29.04.2013 г. е залепено уведомление на 

адреса на ответника – ФЛ. На 22.05.2013 г. е разпоредено ищецът да представи 

справка за адресна регистрация на ответника – ФЛ. На 04.06.2013 г. е постъпила 

молба от двамата ответници с посочен адрес за призоваване. С разпореждане от 

11.06.2013 г. е постановено да се връчи препис от ИМ на посочения в молбата 

адрес. На 02.08.2013 г. е постъпил отговор на ИМ. С разпореждане от 16.08.2013 

г. делото е насрочено за 29.10.2013 г., съдът се е произнесъл по доказателствата. 

На 09.09.2013 г. е постъпила молба от ищеца и с разпореждане от 30.09.2013 г. е 

постановено да се връчи на ответника препис от молбата на ищеца за становище в 

1-седмичен срок. С разпореждане № 26524 (без дата) делото е пренасрочено за 

17.12.2013 г. поради ползване на отпуск по болест на съдията-докладчик. Първото 

с. з. е проведено на 17.12.2013 г. – не е даден ход на делото поради нередовна 

процедура по призоваването на единия ответник. Проведени са с. з. на: 18.02.2013 

г. – отложено по доказателствата; 18.03.2014 г. – отложено за изготвяне на 

повторна ССЕ и СПЕ; 13.05.2014 г. – даден е ход по същество на делото; 

 - т. д. № 690/2013 г., обр. на 08.02.2013 г. на доклад на съдия Румяна 

Ченалова, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила на 07.02.2013 г., разпределението 

е извършено на 08.02.2013 г. На 12.02.2013 г. е разпоредено да се връчи препис от 
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ИМ на ответниците (4) за отговор. Съобщенията са връчени на: 18.02.2013 г. (на 

двама от ответниците); на 21.02.2013 г. и на 27.02.2013 г. С разпореждане от 

24.06.2013 г. съдът е насрочил делото за 25.09.2013 г., допуснал е ССчЕ. Първото 

с. з. е проведено на 25.09.2013 г. – не е даден ход на делото поради нередовна 

процедура по призоваване на единия ответник. Проведени са с. з. на: 19.11.2013 г. 

– отложено по доказателствата; 29.01.2014 г. – даден е ход по същество на делото. 

Решението е постановено на 20.06.2014 г.; 

 - т. д. № 2425/2013 г., обр. на 16.05.2013 г., на доклад на съдия Румяна 

Ченалова, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила на 15.05.2013 г. и на 16.05.2013 г. 

е извършено разпределението. На 20.05.2013 г. е постановено да се изпрати на 

ответниците (две ЮЛ) препис от ИМ за отговор. На 14.06.2013 г. са връчени 

съобщенията, на 28.06.2013 г. е представен отговор на ИМ. На 08.07.2013 г. е 

разпоредено да се връчи на ищеца препис от отговор за представяне на ДИМ. 

Съобщението е връчено на 05.08.2013 г., на 09.08.2013 г. е представена ДИМ. На 

22.08.2013 г. е разпоредено да се връчат на ответниците препис от ДИМ за 

представяне на допълнителен отговор. Съобщенията са връчени на 13.09.2013 г. и 

на 30.09.2013 г. (п. клеймо 27.09.2013 г.) е представен допълнителен отговор. На 

27.02.2014 г. е постановено определението по чл. 374 ГПК, делото е насрочено за 

08.04.2014 г. Първото с. з. е проведено на 08.04.2014 г. – отложено по 

доказателствата за 03.06.2014 г. – отложено по доказателствата за 29.10.2014 г.  

 

Изводи по делата на съдия Румяна Ченалова, проверени на случаен 

принцип. 

От анализа на фактите, установени при проучването на производствата, е 

видно, че съдебният състав е извършвал в разумни срокове процесуалните си 

действия, свързани с двойната размяна на книжа. По проверените дела съдът е 

постановявал разпорежданията си по чл. 367 от ГПК в рамките на 3 до 14 дни 

след разпределяне на делото, съответно след изпълнение на указания за 

отстраняване на констатирани нередовности. В същите срокове са постановявани 

и разпорежданията по чл. 372 и чл. 373 от ГПК, с които съответно на страните са 

изпращани постъпилите отговори по исковите молби и допълнителните искови 

молби. Отклонения от тези срокове се установяват единствено по отношение на 

определенията по чл. 374 от ГПК, с които съдът е насрочвал делата в открити 

съдебни заседания. В повечето от случаите съдебните актове в този смисъл са 

постановявани в срокове от 4 и над 4 м. след изтичане на срока за представяне на 

допълнителни отговори от страна на ответниците. Констатираното отклонение в 

сроковете се установява и в сравнението с констатации на ИВСС, направени с Акт 

за резултати от проверка на Софийски градски съд, изготвен на основание 

Заповед № 40/18.03.2010 г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС, от 

който е видно, че съдебните състави в Търговско отделение преимуществено са 

постановявали определението по чл. 374 от ГПК в срокове до 1 месец след 

приключване на двойната размяна на книжа. В същото време това сравнение сочи, 
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че съдия Ченалова е компенсирала това забавяне с кратките срокове, в които е 

насрочвала първо открито съдебно заседание – между 1 и 2 месеца от датата на 

определението, и с кратките срокове, в които е отлагала делата и ги е насрочвала 

за нови дати – също между 1 и 2 месеца. В отделни случаи се установяват и по-

големи периоди от посочените, които обикновено са съвпадали със съдебната 

ваканция. За сравнение, общите изводи направени с цитирания по-горе акт, 

показват, че в Търговско отделение, за проверявания тогава период, съставите са 

насрочвали първо открито съдебно заседание в срокове между 2 и 8 месеца, а са 

отлагали делата за нови дати в срокове между 2 и 9 месеца. 

 

4. Констатации и изводи, направени във връзка с общия брой дела, 

разгледани от съдия Ченалова и приключили в периода, очертан от датата, 

на която е постъпила в отделението /23.01.2012 г./, до момента на 

извършване на проверката 

На основание Заповед № 85/21.01.2012 г. на административния ръководител 

на Софийски градски съд, съдия Румяна Ченалова е определена, считано от 

23.01.2012 г., за председател на VI-8 състав в „Търговско отделение” на Софийски 

градски съд. На основание същата заповед, съдия Ченалова е включена в 

разпределението на дела, образувани по частни жалби и е заместила предишния 

председател на състава в състава за разглеждане на частни граждански дела, 

състоящ се към онзи момент още от съдиите Димана Йосифова и Жаклин 

Комитова. 

През 2012 г. от VI-8 състав са разгледани общо 783 дела, от които 217 дела са 

останали несвършени от предходен период, а 566 са новообразувани 

производства. 

В качеството си на председател на състава, след определянето й на 23.01.2012 

г. за титуляр, съдия Ченалова е имала за разглеждане общо 716 броя дела, от 

които 177 дела останали несвършени от предходен период и 539 дела са 

новообразувани през периода. От справката за дейността на СГС през 2012 г. е 

видно, че на състава е разпределен около средния брой за отделението 

новообразувани производства – между 560 и 580. 

От общия брой дела, разпределени за разглеждане на състава, в края на 

периода са приключени 473 дела и са останали несвършени 243 дела, или са 

приключени 66,06%. В края на периода с най-голям брой останали несвършени 

производства е VI-9 състав – 271 дела. 

По този показател, съотношение на брой свършени дела спрямо общия брой 

за разглеждане дела, резултатите в процентно изражение за част от останалите 

съдии имат следния вид: VI-1 състав – 64,67%; VI-2 състав – 77,62%; VI-3 състав 

– 69,01%; VI-5 състав – 82,17%; VI-7 състав – 75,38%; VI-9 състав – 63,86%; VI-10 

състав – 71,69%; VI-11 състав – 71,90%; VI-12 състав – 76,25%; VI-14 състав – 

82,24; VI-17 състав – 66,77%; VI-18 състав – 84,03% и VI-19 състав – 68,05%. 
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През 2013 г. общо на състава са разпределени за разглеждане 848 броя дела, 

от които 250 дела, останали от предходен период, и 598 броя новообразувани 

производства. 

На съдия Ченалова през периода са разпределени общо 841 броя дела, от 

които 243 дела са останали несвършени от предходен период и 598 дела са 

новообразувани през годината. Данните за дейността на съда сочат, че през 

периода на съдия Ченалова са разпределени около средния за отделението брой 

новообразувани производства, който е между 590 и 600 дела. Същевременно 

съдия Ченалова е започнала периода със сравнително голям брой несвършени 

дела от предходен период – 243 дела. За сравнение, други състави със 

сравнително голям брой дела, останали от предходен период, са: VI-1 състав – 213 

дела; VI-3 състав – 223; VI-17 състав – 223; VI-19 състав – 208 и VI-19 състав  - 

265 дела. 

От общия брой дела, разпределени на съдия Ченалова, в края на периода са 

приключени 553 дела и са останали несвършени 288 дела, или са приключени 

65,75%. В края на периода с най-голям брой останали несвършени производства е 

VI-19 състав – 326 дела. 

 

По същия показател резултатите на част от останалите съдии в отделението 

имат следния вид: VI-1 състав – 69,10%; VI-2 състав – 71,05%; VI-3 състав – 

66,91%; VI-7 състав – 78,77%; VI-9 състав – 69,69%; VI-10 състав – 75,56%; VI-11 

състав – 64,25%; VI-12 състав – 71,05%; VI-14 състав – 83,47; VI-18 състав – 

81,04%; VI-19 състав – 59,35% и VI-20 състав – 77,92%. 

 

5. Срочност на постановяване на крайните съдебни актове от съдия 

Ченалова, отразени в табличен вид. 

Изследването на срочността при постановяване на съдебните актове обхваща 

делата, обявени за решаване от датата на постъпване на съдия Ченалова в 

Търговско отделение – 23.01.2012 г., до датата на извършване на проверката – 

20.06.2014 г. 

Таблица № 1 отчита само срочността на постановяване на съдебните решения 

само по дела, образувани след 23.01.2012 г. /датата, от която съдия Ченалова е в 

постъпила в Търговско отделение/, но обявени за решаване от съдия Ченалова. 

 

Таблица № 1 
 Дело № Съдия-докладчик Дата на последното 

заседание 

Дата на обявяване  

на съдебното 

решение 

Срок, в който е 

постановено 

решението  

1. 560/12 г. Р.Ченалова 02.10.12 г. 15.02.13 г. над 4 м. 

2. 2542/12 г. Р.Ченалова 30.01.13 г. 30.04.13 г. 3 м. 

3. 1841/12 г. Р.Ченалова 12.03.13 г. 22.07.13 г. над 4 м. 

4. 3701/12 г. Р.Ченалова 19.03.13 г. 25.07.13 г. над 4 м. 

5. 4568/12 г. Р.Ченалова 19.03.13 г. 16.07.13 г. над 3 м. 

6. 3559/12 г. Р.Ченалова 24.04.13 г. 22.08.13 г. над 4 м. 
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7. 3379/12 г. Р.Ченалова 07.05.13 г. 02.12.13 г. над 6 м. 

8. 7588/12 г. Р.Ченалова 07.05.13 г. 26.08.13 г. над 3 м. 

9. 4626/12 г. Р.Ченалова 14.05.13 г. 27.03.14 г. над 10 м. 

10. 3181/12 г. Р.Ченалова 29.05.13 г. 29.10.13 г. 5 м. 

11. 2836/12 г. Р.Ченалова 29.05.13 г. 14.02.14 г. над 8 м.г. 

12. 7544/12 г. Р.Ченалова 11.06.13 г. Липсва съдебен 

акт 

над 1 г. 

13. 4103/12 г. Р.Ченалова 25.09.13 г. 02.06.14 г. над 8 м. 

14. 4437/12 г. Р.Ченалова 25.09.13 г. 02.06.14 г. над 8 м. 

15. 3800/12 г. Р.Ченалова 25.09.13 г. Липсва съдебен 

акт 

над 8 м. 

16. 6027/12 г. Р.Ченалова 01.10.13 г. 04.03.2014 5 м. 

17. 6139/12 г. Р.Ченалова 01.10.13 г. Липсва съдебен акт над 8 м. 

18. 7984/12 г. Р.Ченалова 08.10.13 г. 07.03.14 г. над 4 м. 

19. 1214/13 г. Р.Ченалова 08.10.13 г. 07.03.14 г. над 4 м. 

20. 1493/13 г. /н/ Р.Ченалова 08.10.13 г. 06.03.14 г. над 4 м. 

21. 1822/12 г. Р.Ченалова 10.10.13 г. 14.02.14 г. 4 м. 

22. 570/12 г. Р.Ченалова 15.10.13 г. 14.04.14 г. над 5 м. 

23. 3158/12 г. Р.Ченалова 15.10.13 г. 26.03.14 г. над 5 м. 

24. 427/12 г. Р.Ченалова 15.10.13 г. Липсва съдебен 

акт 

над 8 м. 

25. 5921/12 г. Р.Ченалова 22.10.13 г. Липсва съдебен акт над 7 м. 

26. 3641/13 г. /н/ Р.Ченалова 22.10.13 г. 20.05.14 г. над 6 м. 

27. 5744/12 г. Р.Ченалова 05.11.13 г. Липсва съдебен 

акт 

над 7 м. 

28. 8929/12 г. Р.Ченалова 19.11.13 г. 24.03.14 г. над 4 м. 

29. 6/13 г. Р.Ченалова 19.11.13 г. Липсва съдебен 

акт 

7 м. 

30. 7948/12 г. Р.Ченалова 19.11.13 г. Липсва съдебен 

акт 

7 м. 

31. 8451/12 г. Р.Ченалова 27.11.13 г. 13.08.14 г. над 8 м. 

32. 8793/12 г. Р.Ченалова 27.11.13 г. Липсва съдебен 

акт 

над 6 м. 

33. 5166/12 г. Р.Ченалова 03.12.13 г. Липсва съдебен 

акт 

над 6 м. 

34. 1453/13 г. Р.Ченалова 10.12.13 г. 25.03.14 г. над 3 м. 

 

Таблица № 2 отчита срочността по делата, образувани преди 23.01.2012 г. 

/датата, на която съдия Ченалова е постъпила в Търговско отделение/. 

 

Таблица № 2 
 Дело № Съдия-докладчик Дата на последното 

заседание 

Дата на  

обявяване на 

 съдебното 

 решение 

Срок,  

в който е 

постановено 

решението  

1. 1727/10 г. Р.Ченалова 07.02.12 г. 18.06.12 г. над 4 м. 

2. 2657/10 г. Р.Ченалова 07.02.12 г. 19.07.12 г. над 5 м. 

3. 1346/10 г. Р.Ченалова 07.02.12 г. 01.10.12 г. над 7 м. 

4. 272/11 г. Р.Ченалова 07.02.12 г. 19.06.12 г. над 4 м. 

5. 1934/11 г. Р.Ченалова 14.02.12 г. 26.06.12 г. над 4 м. 

6. 80224/09 г. Р.Ченалова 28.03.12 г. 09.10.12 г. над 6 м. 



25 

 

7. 686/11 г. Р.Ченалова 03.04.12 г. 18.07.12 г. над 3 м. 

8. 3245/10 г. Р.Ченалова 03.04.12 г. 18.07.12 г. над 3 м. 

9. 1330/11 г. Р.Ченалова 10.04.12 г. 09.10.12 г. над 5 м. 

10. 1491/10 г. Р.Ченалова 17.04.12 г. 18.12.12 г. 8 м. 

11. 1254/09 г. Р.Ченалова 08.05.12 г. 21.09.12 г. над 4 м. 

12. 1398/10 г. Р.Ченалова 15.05.12 г. 24.09.12 г. над 4 м. 

13. 1242/09 г. Р.Ченалова 05.06.12 г. 24.09.12 г. над 3 м. 

14. 472/11 г. Р.Ченалова 05.06.12 г. 24.09.12 г. над 3 м. 

15. 5440/11 г. Р.Ченалова 05.06.12 г. 09.10.12 г. над 4 м. 

16. 850/11 г. Р.Ченалова 05.06.11. г. 24.09.12 г. над 3 м. 

17. 954/08 г. Р.Ченалова 12.06.12 г. 13.11.12 г. 5 м. 

18. 3501/11 г. /н/ Р.Ченалова 20.06.12 г. 03.10.12 г. над 3 м. 

19. 2414/10 г. Р.Ченалова 10.07.12 г. 15.11.12 г. 4 м. 

20. 618/11 г. Р.Ченалова 24.10.12 г. 08.02.13 г. над 3 м. 

21. 912/06 г. Р.Ченалова 06.11.12 г. 05.03.13 г. над 3 м. 

22. 557/07 г. Р.Ченалова 11.12.12 г. 23.07.13 г. над 7 м. 

23. 2043/11 г. Р.Ченалова 22.01.13 г. 26.08.13 г. 7 м. 

24. 5113/11 г. Р.Ченалова 22.01.13 г. 20.08.13 г. над 6 м. 

25. 4684/11 г. Р.Ченалова 30.01.13 г. 26.06.13 г. над 4 м. 

26. 1104/08 г. Р.Ченалова 12.02.13 г. Липсва съдебен  

акт 

1г. и 4 м. 

27. 2759/11 г. Р.Ченалова 12.02.13 г. 26.06.13 г. над 4 м. 

28. 1601/03 г. Р.Ченалова 19.02.13 г. 19.07.13 г. 5 м. 

29. 2050/10 г. Р.Ченалова 19.02.13 г. 16.08.13 г. над 5 м. 

30. 2274/10 г. Р.Ченалова 05.03.13 г. 19.07.13 г. над 4 м. 

31. 2295/08 г. Р.Ченалова 05.03.13 г. 14.08.13 г. над 5 м. 

32. 576/11 г. Р.Ченалова 19.03.13 г. 19.07.13 г. 4 м. 

33. 664/09 г. Р.Ченалова 16.04.13 г. 20.08.13 г. 4 м. 

34. 3117/11 г. Р.Ченалова 24.04.13 г. 23.08.13 г. над 3 м. 

35. 1321/10 г. Р.Ченалова 07.05.13 г. 17.06.14 г. 1 г. и 1 м. 

36. 1886/07 г. Р.Ченалова 14.05.13 г. 29.10.13 г. над 5 м. 

37. 2599/10 г. Р.Ченалова 14.05.13 г. 04.03.14 г. над 9 м. 

38. 5537/11 г. Р.Ченалова 29.05.13 г. 02.12.13 г. 6 м. 

39. 3828/11 г. Р.Ченалова 29.05.13 г. 29.10.13 г. 5 м. 

40. 1291/11 г. Р.Ченалова 11.06.13 г. 28.02.14 г. над 8 м. 

41. 2248/11 г. Р.Ченалова 18.06.13 г. Липсва съдебен  

акт 

1 г. 

42. 1887/10 г. Р.Ченалова 17.09.13 г. 17.06.14 г. 9 м. 

43. 4876/11 г. Р.Ченалова 17.09.13 г. Липсва съдебен 

акт 

над 9 м. 

44. 2212/08 г. Р.Ченалова 25.09.13 г. Липсва съдебен 

акт 

над 8 м. 

45. 454/11 г. Р.Ченалова 08.10.13 г. Липсва съдебен 

акт 

над 8 м. 

46. 1490/10 г. Р.Ченалова 15.10.13 г. 04.06.14 г. над 7 м. 

47. 1720/11 г. Р.Ченалова 05.11.13 г. Липсва съдебен 

акт 

над 7 м. 

48. 2818/11 г. Р.Ченалова 05.11.13 г. Липсва съдебен  

акт 

над 7 м. 

49. 2587/11 г. Р.Ченалова 05.11.13 г. Липсва съдебен 

акт 

над 7 м. 

50. 4968/11 г. Р.Ченалова 03.12.13 г. Липсва съдебен над 6 м. 
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акт 

51. 2205/07 г. Р.Ченалова 17.12.13 г. 07.05.14 г. над 4 м. 

 

Изводи по срочността при постановяване на крайни съдебни актове от 

съдия Румяна Ченалова 

От данните, съдържащи се в Книгата за открити съдебни заседания, се 

установява, че от всички обявени за решаване дела в периода след 23.01.2012 г., 

съдия Ченалова е просрочила с над три месеца решенията по 85 дела, от които 

към момента на проверката по 19 от делата не са били постановени съдебни 

актове. 

На 30.09.2014 г. в деловодството на Софийски градски съд, Търговско 

отделение беше извършена нова проверка, имаща цел да установи евентуални 

промени в статуса на делата, по които към 20.06.2014 г. не са били обявени 

съдебните решения. От Книгата за открити съдебни заседания се констатира, че за 

времето от 20.06.2014 г. до 30.09.2014 г., съдия Ченалова е обявила решенията по 

следните 18 дела, за които при първоначалната проверка беше установено, че са 

без обявени съдебни актове, а именно: т. д. № 7544/2012 г. – на 23.06.2014 г.; т. д. 

№ 3800/2012 г. – 18.08.2014 г.; т. д. № 6139/2012 г. – 04.08.2014 г.; т. д. № 

427/2012 г. - 04.07.2014 г.; т. д. № 5921/2012 г. – 30.09.2014 г.; т. д. № 5744/2012 г. 

– 19.08.2014 г.; т. д. № 6/2013 г. – 04.08.2014 г.; т. д. № 7948/2012 г. – 25.06.2014 

г.; т. д. № 8793/2012 г. – 02.07.2014 г.; т. д. № 5166/2012 г. – 26.09.2014 г.; т. д. № 

1104/2008 г. – 18.08.2014 г.; т. д. № 2248/2011 г. – 18.08.2014 г.; т. д. № 4876/2011 

г. – 18.08.2014 г.; т. д. № 454/2011 г. – 04.08.2014 г.; т. д. № 1720/2011 г. – 

25.06.2014 г.; т. д. № 2818/2011 г. – 21.08.2014 г.; т. д. № 2587/2011 г. – 23.06.2014 

г. и т. д. № 4968/2011 г. – 02.09.2014 г.  

Към момента на изготвяне на настоящия акт не е обявено решението само по 

едно дело – 2212/2008 г. 

От Книгата за открити съдебни заседания още се установява, че от всички 

обявени за решаване дела в периода съдия Ченалова е обявила в разумния 3-

месечен срок решенията по 76 дела, много от които в 1-месечен срок. 

 

ІІ. Общи констатации и изводи. 

Фактите сочат, че оплакванията на жалбоподателите отнасят всички 

твърдени нарушения единствено към дейността на VI- 8 състав, Търговско 

отделение, председателстван от съдия Румяна Ченалова. С развитите оплаквания 

се аргументират съждения за преднамереност при разпределението на делата, 

липса на безпристрастност и съзнателно поставяне на страните в производствата 

при неравностойни условия от страна на конкретния съдия. Анализът на фактите 

обаче води до изводи, че в сигналите до ИВСС се обосновават нарушения, които 

следва да се класифицират в няколко групи, в зависимост от това чии функции от 

дейността на съда те засягат. В тази връзка, на първо място, възможните 

нарушения следва да бъдат разгледани именно с оглед на това чии компетенции 



27 

 

засягат, и на второ, доколко същите се явяват основателни и се подкрепят 

категорично от установените в хода на проверката факти. 

Систематизирането на твърдените нарушения показва, че претенциите се 

свързват с три основни групи нарушения, а именно: по законосъобразността на 

съдебните актове, по администрирането на делата /в това число времето, в 

рамките на което съдът се е произнасял по процесуалните искания на страните/ и 

нарушения, свързани с образуването и разпределението на делата. 

По доводи, изложени подробно в обстоятелствената част на настоящия акт, 

разясняващи правомощията на ИВСС, следва да се изключи обсъждане на 

проблемите, отнасящи се до качеството на постановените в хода на съдебните 

производства съдебни актове. Още повече, че резултатът от тези актове не 

подкрепя категорично твърденията за самоцелно създаване на по-благоприятни 

условия само за някои от страните по делата, нито очертава тенденция, въз основа 

на която да бъдат изведени категорични заключения за липса на обективност от 

страна на съда. 

По отношение на администрирането на делата, категорично беше установено, 

че в някои случаи съдебният състав е допускал забавяне движението на 

производството. Такъв е случаят по т. д. № 9412/2012 г. на СГС, оплакванията по 

който са изложени в сигнал с вх. № Ж-14-325/09.04.2014 г. В конкретния случай 

се установява, че след приключване на двойната размяна на книжа, съдът не е 

насрочил своевременно първо открито съдебно заседание, като е забавил тези си 

действия с близо 8 /осем/ месеца. Констатациите в този смисъл се потвърждават и 

от проверените на случаен принцип дела, разпределени за разглеждане от съдия 

Ченалова. По тези дела се установяват забавяне на състава в значително по-малки 

периоди от време, по които, освен това, се констатира, че са компенсирани с 

много по-малките периоди, в които докладчикът е насрочвал първо съдебно 

заседание, и с кратките периоди, през които съдебните заседания са отлагани за 

нови дати. 

В хода на проверката бяха потвърдени и оплакванията /развити по сигнал с 

вх. рег. № Ж-02-7/28.03.2014 г., допълнен със сигнали с вх. рег. № Ж-02-

7/01.04.2014 г. и вх. № Ж-02-7/10.04.2014 г./, свързани с несвоевременно 

администрирани частни жалби срещу определение на съда, с което е допуснал 

обезпечителна мярка в производство по т. д. № 458/2013 г.; несвоевременно 

произнасяне по молби за отвод и, най-сетне, несвоевременно докладвано искане 

за отмяна на решение на събрание на кредиторите. 

Тези пропуски, от една страна, категорично може да се приеме, че се 

изразяват в прекомерна забава при извършване на съответните процесуални 

действия. От друга страна, в хода на проверката беше установено, че конкретните 

две дела, по които е налице такова забавяне – т. д. № 458/2013 г. и т. д. № 

5214/2011 г., са големи по обем производства, които протичат в изключително 

усложнена фактическа обстановка. По делата, както вече беше посочено в 

обстоятелствената част на акта, ежедневно, от много от участниците, са 
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постъпвали многобройни искания, включително голям брой жалби срещу актове 

на съда. В този смисъл са и обясненията на съдебния деловодител, дадени в 

резултат на разпореждане на титуляря за причините, поради което негови 

указания не са изпълнени своевременно, а процесуални искания на страните са 

докладвани със закъснение. Тези обстоятелства сочат, че в голямата си част 

проблемите със забавеното администриране се дължат на общия обем от работа, 

характерен за отделението, и на функционирането в тези условия на служба 

„Съдебно деловодство”. 

Изложените съображения са контрапункт на съмненията за липса на 

обективност от страна на съда, които се обосновават посредством съпоставка 

между скоростта, с която докладчикът се е произнасял в различните случаи и на 

основата на които сравнения са изградени обобщенията, че съдът е поставил 

страните при различни условия. Без да бъдат изключени напълно твърденията за 

свръхбързина в определени случаи, съпоставени със забавата в други, следва да се 

вземе предвид и фактът, че забавено администриране се установява най-вече, 

когато делата са се намирали вече във фазата на открити производства по 

несъстоятелност. На този етап се явява различен както обема на проучените 

производства, така и броят на процесуалните действия, които съдебният състав се 

е налагало да администрира и по които се е налагало да се произнася. 

Действително съмнения за предварителна координация между страните и 

съда в производството по т. д. № 458/2013 г. поражда единствено фактът, че в 

рамките на един ден докладчикът е постановил и обявил крайния си съдебен акт, 

чието съдържание и сложност практически изключва възможността същият да 

бъде изготвен за това време, при сочената от жалбоподателя натовареност на 

СГС, служебно известна и на ИВСС. В същото време тази свръхскорост при 

разглеждането на молбата за откриване на производство по несъстоятелност не се 

установява да е довела до неблагоприятни за третите лица последици, а от 

фактите става ясно, че настоящият жалбоподател също упражнява права в 

производството. 

В рамките на проверката беше установено, че съдия Ченалова е допуснала по 

голям брой дела постановяване на крайни съдебни актове в срокове над три и 

много по-големи от три месеца. Тези факти сочат, че съдът в много от случаите не 

е спазвал сроковете за изготвяне и обявяване на съдебните решения. 

Констатираните процесуални пропуски, свързани с постановяването на 

крайни актове обаче не следва да бъде основание за автоматично ангажиране на 

дисциплинарната отговорност на конкретния съдия. Това е така, защото при 

иницииране на мерки по отношение на докладчика, се отчита обстоятелството за 

високата натовареност на Търговско отделение на Софийски градски съд не само 

като брой образувани и разглеждани дела, но и като правна и фактическа 

сложност, с която се характеризират производствата. За отделението още е 

типично натоварване, което не се отчита от статистическите данни за дейността 
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на съда и което е свързано с множество актове, постановявани в производствата 

по несъстоятелност, за които са регламентирани кратки срокове. 

Освен това, в хода на годишна планова проверка, извършена на посочена 

по-горе заповед през 2010 г., е установено, че тези показатели при обявяване на 

съдебните решения не представляват изолиран случай в отделението. За част от 

съставите е установено, че са забавили изготвянето на крайните си актове по 

сходен и по-голям от установения за съдия Ченалова брой дела. Предложение в 

този случай за дисциплинарно наказание е направено само по отношение на 

съдията, за когото е констатиран най-голям брой случаи, в които не са спазени 

процесуалните срокове. За сравнение, проверката на по-кратки периоди като 

продължителност на обявените за решаване на дела, е отчела, че V-1 състав е 

просрочил решенията по над 100 дела; V-4 състав – над 100 дела; V-7 състав – над 

80 дела и т. н. 

Отделно от това, както беше посочено, нова проверка в деловодството на 

Софийски градски съд, извършена на 30.09.2014 г. установи, че съдия Ченалова е 

постановила крайни съдебни актове по всички обявени за решаване дела, с 

изключение на решението само по едно производство. Предвид това, както и с 

оглед непосредствено предстояща нова планова проверка на Софийски градски 

съд, в частност на Търговско отделение, упражняването на правомощия от ИВСС, 

водещи до ангажиране на дисциплинарна отговорност, биха били 

преждевременни. Резултатите от работата на конкретния съдия следва обективно 

да бъдат съпоставени с показателите на останалите съдии в отделението, чиято 

дейност не влиза в обхвата на настоящата проверка. 

Фактите не подкрепят поддържаното становище, че всички дела, по които 

страна е М. И. Т., се разпределят за разглеждане от съдия Румяна Ченалова. 

Видно от обстоятелствата, отразени в констативната част на акта е, че по голяма 

част от конкретните дела – т. д. № 1995/2010 г.; т. д. № 649/2011 г.; т. д. № 

2513/2010 г., т. д. № 1423/2011 г.; т. д. № 6400/2012 г. и 1084/2013 г., съдия 

Ченалова не е извършвала никакви процесуални действия, предвид това, че те са 

били разпределени и приключени още от докладчика, председателствал преди 

това същия състав. 

Събраните данни обаче, отнасящи се до образуването на производството по 

т. д. № 458/2013 г., създават условия и предпоставят съмнения относно неговото 

разпределение. Безспорно е, че молбата за откриване на производството по 

несъстоятелност е постъпила на 18.01.2013 г. Делото въпреки това е образувано 

12 дни по-късно /на 30.01.2013 г./, при това по входящ номер, който не 

съответства на номерата на книжата, по които през същия ден са образувани и са 

разпределяни делата в съда. Отделно от това, по молба с вх. рег. № 

8243/25.01.2013 г. /постъпила пет дни по-рано/, на съдия Ченалова на 30.01.2013 г. 

е разпределено още едно дело по несъстоятелност – т. д. № 455/2013 г. По делата 

няма данни какво е наложило съдебни книжа с по-малки номера да се образуват в 

дела едва на 30.01.2013 г. и да бъдат разпределени едва към този момент. 
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Разпределението от тази дата, освен това, не е извършено и по поредността на 

постъпване на молбите, като молби, постъпили с по-малки входящи номера, са 

разпределени след молби, постъпили с по-голям входящ номер. 

Дадените в тази връзка сведения от завеждащия служба „Регистратура”, 

отразени в обстоятелствената част на настоящия акт и обясняващи установеното 

несъответствие, не могат да бъдат пренебрегнати. Действително дейността на 

СГС, в частност на всяка от службите, се характеризира с голямо натоварване, 

което е служебно известно на ИВСС. В тази връзка доводите, че късното 

докладване на молбите може да е пропуск, произтичащ от натовареността на съда, 

изглежда като рационално обяснение, което може да се възприеме. 

Извършеното преразпределение по т. д. № 5214/2011 г., на следващо място, 

изглежда като възможна грешка, резултат от непрекъснатото движение на делото 

по частни жалби срещу актове на докладчика до контролиращата съдебна 

инстанция, някои от които взаимноизключващи се. Категорично обаче се 

установява, че към момента на извършване на разпределението не е било налице 

основание за извършването му, което е следвало да бъде съобразено от 

разпределящия, който, както и по предишното дело, е административният 

ръководител на съда. Не само защото такава грешка представлява нарушение на 

условията, при които могат да се преразпределят дела, но и защото този факт се 

тълкува в контекста на останалите неблагоприятни съвпадения, обосноваващи 

съмнения за нерегламентирано вмешателство при извършване на разпределенията 

на делата, за такива обстоятелства следва да се следи стриктно и те да бъдат 

максимално ограничавани. 

Данните от архива на електронната система на съда сочат, че при 

разпределение на делата, постъпили в съда, производствата преди това се 

групират в зависимост от това към кое отделение се отнася съответното 

производство, а след това, в рамките на всяко от отделенията, производствата се 

определят в подгрупи с оглед техния конкретен предмет. За търговско отделение 

на СГС тези подгрупи са: по искови молби, арбитражни решения, 

несъстоятелност и т. н., а разпределението им се извършва по подгрупи. От 

извлеченията на архива за извършеното разпределение се констатира, че в 

изолирани случаи, в рамките на съответната подгрупа дела, не е спазвано 

стриктно изискването производствата да се разпределят по поредността на 

входящия номер, с който са заведени в съда. Тези обстоятелства се потвърждават 

и от сведенията, дадени от завеждащия служба „Регистратура”; такъв е случаят и 

при разпределението на делата от деня, в който е образувано и разпределено т. д. 

№ 458/2013 г. 

Пропуските, установени при разпределението на проверените дела, 

разгледани във връзката им с други неблагоприятни съвпадения /дори и 

случайни/, пораждат предпоставки за съмнения и за изводи за възможни 

манипулации на избора на съдии. В същото време другите обстоятелства, касаещи 

извършените разпределения на конкретните дела и отразени в архива на 
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електронната система на съда, не съдържат белези, още по-малко следи за 

възможно контролиране на избора на съдия. Предвид това, няма основания за 

категорични крайни изводи, че в Софийски градски съд, Търговско отделение, 

манипулативно и преднамерено са разпределяни конкретни дела на конкретен 

съдебен състав. 

 

На основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС дава 

следните ПРЕПОРЪКИ на административния ръководител на Софийски 

градски съд: 

 

1. Да предприеме необходимите мерки за оптимизиране сроковете по 

насрочване, движение и приключване на делата от съдия Румяна Ченалова, 

председател на VI-8 състав на Софийски градски съд, Търговско отделение, като: 

 - изисква ежемесечни справки за насрочването на производствата по 

търговски спорове, по които е приключила размяната на книжа между страните; 

 - изисква справки на всяко тримесечие за дейността на съдия Ченалова, 

свързана със сроковете за обявяване на съдебните решения. 

 

2. Административният ръководител на Софийския градски съд да 

предприеме мерки, посредством които: 

 - ограничи предпоставките за късно образуване и разпределение на дела, 

предвид изискването на чл. 35, ал. 4 от ПАС; 

 - делата да се разпределят съобразно поредността на постъпването им в 

рамките на съответното отделение на Софийски градски съд, съгласно чл. 9 от 

ЗСВ; 

 - не се допуска неоснователно преразпределение на дела в Софийски 

градски съд. 

На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт, действия във 

връзка с препоръките да се предприемат в срок от 2 месеца, считано от датата на 

връчване на настоящия акт. 

 

В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 2 във 

вр. с ал. 4 от ЗСВ, председателят на Софийски градски съд да уведоми главния 

инспектор на Инспектората към ВСС за мерките, предприети в изпълнение на 

препоръките. 

 

На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт препис от Акта да 

се изпрати на административния ръководител на Софийски градски съд. 

 

На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт преписа от Акта 

да бъде връчен на съдия Румяна Ченалова - председател на VI-8 състав на 

Софийски градски съд, Търговско отделение. 
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Актът да бъде предоставен на електронен носител на представляващия 

Висшия съдебен съвет. 

 

За съставения Акт за резултати от проверка да бъдат уведомени 

жалбоподателите. 

 

 

    ИНСПЕКТОР: 

 

н. и.      /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 


