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На основание чл. 59 от Закона за съдебната власт, съгласно приетия годишен 

план за провеждане на годишни планови и контролни проверки от Инспектората 

към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и следствените отдели 

към окръжните прокуратури за 2013 г. и Заповед № ПП-01-76/18.09.2013 г. на 

главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, се извърши 

годишна планова проверка в Окръжен съд - Габрово. 

Проверката се извърши за времето от 30.09.2013 г. до 04.10.2013 г. от 

инспектор Весела Николова и експертите: Ирина Цачева и Николай Илиев. 

Цел на извършване на проверката: Извършване на цялостен анализ и 

оценка на организацията на административната дейност на Окръжен съд - Габрово; 

организацията по образуване и движение на първоинстанционните граждански и 

търговски дела и организацията по образуване и движение на въззивните 

граждански дела; организацията по приключване на първоинстанционните 

граждански и търговски дела, и въззивните граждански дела в законоустановените 

срокове; анализ на приключилите дела и констатиране на противоречива практика. 

Предмет на проверката: Проучване на първоинстанционни граждански 

дела, първоинстанционни търговски дела и въззивни граждански дела, разгледани от 

гражданските, търговските и въззивните състави на Окръжен съд - Габрово. 

Проверяван период: Проверяваният период включва делата от посочените 

категории, образувани през 2011 г. и 2012 г. и първото шестмесечие на 2013 г. 

Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови проверки. 

Методът за извършване: проверка на деловодните книги и делата; анализ на 

документацията и разговори. 

 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪДА 

 

1. Щатна осигуреност. 

Към 01.01.2011 г. в Окръжен съд-Габрово определеният щат е бил за 9 съдии: 

председател на съда, 2-ма зам.-председатели и 1 младши съдия. През цялата 2011 г. 

Окръжен съд-Габрово е функционирал в състав от 10 съдии, за част от периода с 1 

младши съдия, в условията на непълен щат. 

 

Към 01.01.2012 г. определеният в Окръжен съд-Габрово щат е бил за 9 съдии: 

председател на съда, 2-ма зам.-председатели и един младши съдия. През първото 

шестмесечие на 2012 г. съдът е работил с 10 съдии, за част от периода и с 1 младши 

съдия. 

 

2. Организация на правораздавателната структура. 

През 2011 г. административен ръководител-председател на Окръжен съд-

Габрово е съдия Севдалина Герова. Със Заповед № 374/28.12.2007 г. на 

административния ръководител на съда, в Окръжен съд-Габрово са структурирани 

две отделения - Наказателно отделение и Гражданско отделение. През 2011 г. 

Наказателното отделение се ръководи от съдия Минко Минков, а Гражданско 

отделение – от съдия Веселина Топалова. 
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Гражданско отделение на Окръжен съд-Габрово се състои от съдиите: 

Веселина Топалова – зам. –председател на съда, Цанка Минкова, Валентина 

Генжова, Снежана Бонева, Поля Пенкова и Галя Косева, а един от съставите е 

председателстван от съдия Севдалина Герова. Съдиите, включени в състава на 

Гражданско отделение на Окръжен съд-Габрово, са разглеждали 

първоинстанционни граждански и търговски дела. 

В отделението са били структурирани два постоянни въззивни граждански 

състави, както следва: 

- Севдалина Герова, Цанка Минкова и Снежана Бонева; 

- Веселина Топалова, Валя Генжова и Галя Косева, като съдия Пенкова е 

влизала в двата състава, съобразно постъпленията на делата й. 

Въззивните състави и на двете отделения - Гражданско и Наказателно, са 

попълвани от младши съдия Васил Ставрев. 

Регистърът на търговците и другите ЮЛ е ръководен от зам.-председателя 

Веселина Топалова. В съставите, разглеждали фирмени дела, са участвали всички 

граждански съдии. 

 

През 2012 г. административен ръководител-председател на Окръжен съд-

Габрово е продължила да бъде съдия Севдалина Герова. Правораздавателната 

структура се е запазила и съдът се състои от две отделения – Наказателно и 

Гражданско, със зам.- председатели и ръководители съответно на двете отделения - 

съдия Минко Минков и съдия Веселина Топалова. 

Гражданско отделение е в следния състав: Веселина Топалова-ръководител 

на отделението, и съдиите: Цанка Минкова, Валентина Генжова, Снежана Бонева, 

Поля Пенкова, Галя Косева и Ива Димова, като един от съставите е продължил да се 

ръководи от съдия Севдалина Герова. Съдиите, включени в състава на Гражданско 

отделение, са разглеждали първоинстанционни и въззивни граждански и търговски 

дела. 

В отделението са структурирани два постоянни въззивни състава, както 

следва: 

- Севдалина Герова, Цанка Минкова и Снежана Бонева; 

- Веселина Топалова, Валя Генжова и Галя Косева, като съдия Поля 

Пенкова е влизала и в двата състава, съобразно постъпленията на делата й през 

първите шест месеца, а след назначаването на съдия Ива Димова - в първия състав, а 

съдия Димова – във втория въззивен състав. Съставите на двете отделения по 

въззивни дела са допълвани от младши съдия Васил Ставрев до ноември 2012 г., 

когато е бил командирован в Районен съд-Дряново. 

Регистърът на търговците и другите юридически лица е ръководен от зам.-

председателя - Веселина Топалова. В съставите, разглеждали фирмени дела, са 

участвали всички граждански съдии. 

 

3. Съдебна администрация. 
Щатната численост в края на 2011 г. на съдебните служители от общата и 

специализираната администрация на Окръжен съд-Габрово е 26 служители: съдебен 

администратор, административен секретар, системен администратор, специалист 

„Връзки с обществеността”, технически изпълнител компютърна обработка на 
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данни, главен счетоводител, касиер-счетоводител, завеждащ служба „Съдебно 

деловодство”, съдебни деловодители - 6, архивар, съдебен секретар-протоколисти – 

5, управител сграда, огняр-работник по поддръжката, призовкар, шофьор-домакин, 

чистачки-2. 

Поради отпуск по майчинство на трима служители от служба „Съдебно 

деловодство” и „специалист-връзки с обществеността” и придобиване на право на 

пенсия на завеждащия служба „Съдебно деловодство”, щатът е бил непълен, което е 

наложило да бъдат предприемани действия по заместване на служители по чл. 68 от 

КТ, на една от секретарките е възложено съвместяване на длъжността „Специалист-

връзки с обществеността” 

В служби „Регистратура”, „Съдебно деловодство” и „Архив” щатът е бил 

общо от 8 служители, структурирани както следва: 2 от служителите са обслужвали 

„Деловодство” и „Регистър на търговците и юридическите лица”, 1 архивар, а 

останалите – деловодители общо деловодство. В съдебните заседания са участвали 5 

секретар-протоколисти. В служба „Регистратура класифицирана информация” са 

работили по съвместителство „Служител по сигурността на информацията”, един 

деловодител, „Технически изпълнител компютърна обработка на данни” и двама 

секретар-протоколисти са съвместявали длъжностите „Завеждащ регистратура 

класифицирана информация”. 

Броят на магистратите – 13, и броят на администрацията – 26, са се запазили 

в съотношение 1 към 2. 

 

Щатната численост през 2012 г. на съдебните служители от общата и 

специализираната администрация на Окръжен съд-Габрово е 26 служители: съдебен 

администратор, административен секретар, системен администратор, специалист 

„Връзки с обществеността”, съдебен деловодител-класифицирана информация, 

главен счетоводител, старши специалист счетоводител-касиер, завеждащ служба 

„Съдебно деловодство”, съдебни деловодители - 6, архивар, съдебен секретар-

протоколисти – 5, специалист – стопанисване на съдебно имущество, работник 

поддържа сгради - огняр, призовкар, шофьор-домакин, чистачки-2. 

Незаетият през 2011 г. щат поради придобиване на право на пенсия на 

завеждащ служба „Съдебно деловодство”, отпуск по майчинство на 3 служителки в 

служба „Съдебно деловодство” и „Специалист – връзки с обществеността, през 2012 

г. почти е запълнен. От отпуск по майчинство са се завърнали две от служителките в 

служба „Съдебно деловодство” и служителят, заемащ длъжността „Специалист – 

връзки с обществеността”. На незаетата щатна бройка за длъжността „Завеждащ 

административна служба съдебно деловодство” е преназначен деловодител, а 

освободеното място в служба „Съдебно деловодство” е заето след проведен 

вътрешен конкурс от служител на Районен съд-Габрово. 

В администрацията на съда са работили служители, разпределени в обща и 

специализирана администрация, като общата администрация се е състояла от 6 

звена, а специализираната – от 7 служби. 

В служби „Регистратура, „Съдебно деловодство” и „Архив” щатът е бил от 

общо осем служители, като двама от тях са обслужвали „Съдебно деловодство” и 

„Регистър на търговците и юридическите лица”, един е изпълнявал функциите на 

архивар, и останалите – общо деловодство. В открити съдебни заседания са 
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участвали пет секретар-протоколисти. В служба „Регистратура класифицирана 

информация” са работили по съвместителство „Служител по сигурността и 

информацията”, един служител от служба „Съдебно деловодство”, съдебен 

деловодител – класифицирана информация, а двама секретар-протоколисти са 

съвместявали длъжностите „Завеждащ регистратура класифицирана информация”. 

Броят на магистратите и броят на администрацията се е запазили и през 2012 

г. в съотношението от предходен период – 1 към 2. 

 

4. Заповеди и други актове, издадени от административния ръководител 

на Окръжен съд-Габрово, за създаване на правила и внасяне на промени в 

организацията на административната дейност на съда. 

Със Заповед № 374/28.12.2007 г. на административния ръководител на съда, в 

Окръжен съд-Габрово са структурирани две отделения - Наказателно отделение и 

Гражданско отделение. Със същата е разпоредено разпределението на делата да се 

извършва на случаен принцип съобразно поредността на постъпването им, чрез 

използване на програмен продукт, разработен от администрацията на Висшия 

съдебен съвет. 

Със Заповед № 419/18.12.2009 г., председателят на съда е определил зам.-

председателя на Окръжен съд-Габрово - съдия Веселина Топалова, за ръководител 

на Гражданско отделение. Със заповедта още е предвидено разпределението на 

делата да се извършва на случаен принцип и според поредността на постъпването 

им, както следва: 

- гражданските дела от съдия Веселина Цонева Топалова, а в нейно 

отсъствие – от съдия Цанка Минкова; 

- наказателните дела от съдия Минко Минков, а в негово отсъствие – от 

съдия Петрана Големанова. 

Със заповедта са регламентирани и правила за изготвяне на бланково 

разпореждане за образуване на делата вместо печати, считано от 04.01.2010 г.  

Със Заповед № 393/08.11.2010 г. на председателя на съда, считано от 

01.01.2011 г., съдиите от Окръжен съд-Габрово, са разпределени, както следва: 

Гражданско отделение: съдиите Севдалина Атанасова Герова, Веселина 

Цонева Топалова, Цанка Дончева Минкова, Валентина Йорданова Киркова-

Генжова, Снежана Тодорова Иванова-Бонева, Полина Пенкова Пенкова-Стефанова 

и Галина Косева Косева; 

Наказателно отделение: съдиите Минко Недялков Минков, Диана Иванова 

Василева и Благовеста Митева Костова. Със същата още е разпоредено съдия 

Полина Пенкова-Стефанова временно, считано от 08.11.2010 г. до назначаване на 

четвърти съдия в Наказателно отделение на свободната вакантна щатна бройка, да 

участва в разпределението и разглеждането на ЧНД и ВЧНД, образувани по искания 

за мерки за неотклонение. Заповедта предвижда всички съдии от гражданско 

отделение да гледат на 100% всички видове граждански дела, като процентът се 

намалява при нужда с оглед извънредна натовареност или отсъствие при временна 

нетрудоспособност. 

Със Заповед № 484/16.12.2010 г., административният ръководител на съда е 

възложил на системния администратор на съда, заедно със статистик, да упражнява 

постоянен и непосредствен контрол на работата на служителите, работещи с 
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програма – САС „Съдебно деловодство”, и проверки на въведените данни в 

деловодната програма, която да приключва с изготвяне на протокол до 10-то число 

на всеки месец с резултатите от проверката. 

Със Заповед № 51/11.02.2011 г. е разпоредено системният администратор да 

извършва в първия работен ден на всяка седмица архивиране на електронен носител 

на натрупаната информация за разпределението на делата от предходната седмица. 

Архивираната на електронен носител информация да се съхранява за срок не по-

малък от този, предвиден за архивирането на делата. 

Със Заповед № 328/29.09.2011 г. на председателя на съда са утвърдени 

правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по 

реда на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК. Разпоредено е правилата да се публикуват 

незабавно на интернет страницата на съда. 

Със Заповед № 440/02.12.2011 г. е изменена Заповед № 483/16.12.2010 г., 

като е възложено на завеждащия служба „Съдебно деловодство” извършването на 

проверката относно вписванията в описните книги на служба „Съдебно 

деловодство”. 

Със Заповед № 461/08.12.2011 г. са определени двама служители да ползват 

универсален електронен подпис, като извършват справки в диалогов режим на 

работа и ползват данни от автоматизираните информационни фондове на 

Национална база „Население”, само въз основа на писмено разпореждане на съдия 

по конкретно дело. 

Със Заповед № 93/01.03.2012 г. е отменена Заповед № 297/02.10.2009 г. на 

административния ръководител на Окръжен съд-Габрово, като детайлно са 

определени звената в общата и специализираните администрации на съда, 

длъжностите и заемащите ги лица. 

Със Заповед № 146/03.04.2012 г., на завеждащия служба „Съдебно 

деловодство” е възложено следното: 

- проверка на извършваните от съдебните деловодители-граждански, 

наказателни дела и „регистратура” дейности по спазване на чл. 98 от ПАРОАВАС и 

указанията по неговото приложение; 

- периодична проверка на определените организационни срокове по 

движение на делата и на определените с процесуалните закони инструктивни 

срокове. 

Със Заповед № 161/24.04.2012 г. са определени конкретни съдебни 

служители за извършване на справки, като използват услуги чрез отдалечен достъп 

до данните в Интегрираните информационни системи за кадастър и имотен регистър 

/ИИСКИР/ - Имотния регистър /Службите по вписванията/ само при изпълнение на 

служебните им задължения – за служебни цели съобразно законоустановените им 

правомощия и само въз основа на писмено разпореждане на съдия по конкретно 

дело. 

Със Заповед № 289/28.06.2012 г., председателят на съда е разпределила 

/считано от 04.12.2012 г./ новоназначения съдия Пламен Попов в Наказателно 

отделение и /считано от 18.06.2012 г./ новоназначения съдия Ива Спасова Димова в 

Гражданско отделение на Окръжен съд-Габрово, съгласно назначението им от 

Висшия съдебен съвет. 
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Със Заповед № 455/01.11.2012 г., административният ръководител е 

изменила Заповед № 419/18.12.2009 г. и Заповед № 130/04.05.2010 г. в частта, 

касаеща възлагането на зам.-председателите, ръководители на гражданско и 

наказателно отделения, извършването на електронното разпределение на делата, 

като същото е възложено на системния администратор, а в негово отсъствие – на 

завеждащия служба „Съдебно деловодство”. 

Със Заповед № 360/24.09.2013 г., административният ръководител на 

Окръжен съд-Габрово, във връзка с придобиване на право на пенсия за осигурителен 

стаж и възраст на съдия Цанка Минкова и с оглед предстоящо напускане на съдия 

Снежана Тодорова Иванова-Бонева, е определила, считано от 01.10.2013 г., съдиите 

в основните два съдебни състава на Гражданско отделение, както следва: 

- I.-ви състав, Гражданско отделение: съдиите Севдалина Атанасова 

Герова, Полина Пенкова Пенкова – Стефанова, Ива Спасова Димова; 

- II.-ри състав на Гражданско отделение: съдиите Веселина Цонева 

Топалова, Валентина Йорданова Киркова-Генжова, Галина Косева Косева. 

 

5. Административно-деловодна дейност и информационно обслужване. 

Съдебни книги и регистри, водени от съда. 
Служба „Съдебно деловодство” се състои от петима деловодители, двама от 

които докладват наказателни дела, и двама – първоинстанционни граждански, 

въззивни и търговски дела, както и от завеждащ службата. 

Документите, постъпващи по делата, и актовете, постановявани от съдебните 

състави, са подреждани в хронологичен ред с номериране на страниците. В служба 

„Съдебно деловодство” е създадена много добра организация на работа, за която са 

допринесли вътрешните актове на председателя на съда и контролът, упражняван 

върху дейността й. Създадени са правила за съвместяване на длъжности и 

взаимозаменяемост на служителите, с оглед осигуряване на непрекъсваемост в 

работата на службата Допълнително, организацията на работата детайлно е 

регламентирана и с вътрешни актове на съдебния администратор на Окръжен съд-

Габрово. 

В Окръжен съд-Габрово се водят отделни книги за открити съдебни 

заседания по граждански дела, търговски дела и въззивни дела. Книгите за открити 

съдебни заседания и описните книги се водят на хартиен носител, като само книгите 

за закрити съдебни заседания се водят на електронен носител и в края на всеки ден 

се правят разпечатки от електронната система. 

Практиката в съда е повечето съдии сами да изписват диспозитивите на 

съдебните си решения в книгата за открити съдебни заседания. Изходящи и входящи 

дневници се водят на електронен и на хартиен носител. Азбучниците се водят на 

електронен вариант с разпечатка в края на всеки месец. В съда съществува регистър 

на съдебните решения по смисъла на чл. 235, ал. 5, изр. 2-ро от ГПК. Регистърът 

съдържа информация относно номера, вида на делатата – граждански, въззивни, 

търговски, „дата на отбелязване на решението” и залепен диспозитив с печатен 

текст на съдебното решение. 

Периодично се извършват проверки по воденето и вписванията във всички 

деловодни книги по ПАРОАВАС, възложени на завеждащия служба „Съдебно 

деловодство” със Заповед № 440/02.12.2011 г. на административния ръководител. 
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Окръжен съд-Габрово използва информационна деловодна система за 

управление на делата САС „Съдебно деловодство” на ИО Варна. В изпълнение на 

разпоредбата на чл. 64, ал. 1 от Закона за съдебната власт, постановените съдебни 

актове се публикуват на интернет страницата на съда, при спазване на изискванията 

на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната 

информация. 

В Окръжен съд-Габрово са разработени Вътрешни правила за изпращане на 

съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. 

от ГПК, утвърдени със Заповед № 328/29.09.2011 г. на председателя на съда. 

 

6. Случаен принцип на разпределение на делата. 
В изпълнение на принципа, регламентиран в чл. 9 от Закона за съдебната 

власт и решение на Висшия съдебен съвет, в Окръжен съд-Габрово са утвърдени 

много подробни Вътрешни правила за случайно разпределение на дела, във връзка с 

които допълнително са постановени Заповед № 419.12.2009 г., изменена със Заповед 

№ 130/04.05.2010 г., и Заповед № 455/01.11.2012 г., касаеща възлагането на зам.-

председателите, ръководители на гражданско и наказателно отделения, на 

извършването на електронното разпределение на делата. С последната обаче 

разпределението на делата е възложено на системния администратор, а в негово 

отсъствие – на завеждащия служба „Съдебно деловодство”. 

Съгласно утвърдените правила, Окръжен съд-Габрово използва софтуер 

/”Law Choice”/, позволяващ проверка на разпределението на всяко дело /по случаен 

избор, на определен съдия или кои съдии са изключени от разпределението/. 

Софтуерът следи за равномерната натовареност на съдиите, като съществува 

възможност делата да се разпределят между съдиите и с оглед вида им и техния 

предмет. 

В съответствие с утвърдения ред, книжата, по които се образуват дела, се 

предават най-късно на следващия ден от постъпването им в съда на 

административния ръководител-председател или на определени от него съдии, 

които определят вида му. Както беше посочено, със Заповед № 455/01.11.2012 г. 

извършването на техническата дейност по определянето на докладчици по делата е 

възложено на системния администратор, съответно в негово отсъствие – на 

завеждащия служба „Съдебно деловодство”. Разпределението се извършва по 

поредността на постъпване на книжата, след като преди това видът на делото е 

определен от зам.-председателите и ръководители на двете отделения: 

наказателните дела – съдия Минков /в негово отсъствие съдия Василева/, 

гражданските, търговските, регистърните производства по ЗЮЛНЦ и върнати за 

ново администриране – съдия Топалова /в нейно отсъствие съдия Минкова/. 

Техническото изпълнение на разпределението дава възможност да се 

съблюдава наличието на обособяването на две отделения в съда – Наказателно и 

Гражданско, въвеждането на „типове дела”, групирани по тяхна прогнозна трудност. 

В информацията за „Докладчици” в системата са въведени поотделно за всяка група 

дела имената на съдиите, разглеждащи съответния вид дела, както и индивидуално 

определен за всеки от тях процент на натовареност. При избора на докладчик е 

необходимо да се извърши избор на година и група дела и автоматично генериране 
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на номер на делото, след което се извършва избора на докладчик /измежду 

предварително зададени съдии, разглеждащи делата от съответната група/. 

При разпределението на производствата с кратки процесуални срокове се 

изключват съдии, които отсъстват за три или повече дни. 

Правилата детайлно уреждат „особени хипотези” при приложението на 

принципа за случайно разпределение на делата, както и случаите на извършване на 

преразпределение на дело при вече определен докладчик. 

Правилата предвиждат изключение от принципа на случайното 

разпределение на делата и в периода на съдебна ваканция за производствата, чието 

разглеждане е неотложно съгласно чл. 329, ал. 3 от ЗСВ, както и в случаите на 

техническа невъзможност за прилагането му. 

В архива на програмния продукт се записва идентификацията на 

разпределящия, всяко от извършените действия, всяко от посочените основания за 

отказ или за замяна на вече определен докладчик, всяко от посочените основания за 

извършване на избор при особен режим /при определен докладчик или без участието 

на конкретен съдия/, датата и часът на извършване на всяко действие. 

Протоколите, удостоверяващи извършените подробни действия при 

разпределението /номер на дело, вид и група, начин, докладчик, евентуална замяна, 

дата и час/, се съхраняват в архива на софтуера и на хартиен носител, като 

екземпляр на хартиен носител от същия се подписва от разпределящия и се прилага 

към всяко дело. 

 

IІ. ПРОВЕРКА ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА, ОБРАЗУВАНИ В 

ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО 

 

Считано от 01.01.2011 г., съдиите в Гражданско отделение на Окръжен съд-

Габрово са: Севдалина Герова, Веселина Топалова, Цанка Минкова, Валентина 

Киркова-Генжова, Снежана Иванова-Бонева, Полина Пенкова-Стефанова и Галина 

Косева Косева. Считано от 18.06.2012 г., новоназначеният съдия Ива Димова е 

разпределена в Гражданско отделение. През 2011 г. и до ноември 2012 г. младши 

съдия Васил Ставрев влиза в състави и от двете отделения. 

 

През 2011 г. общият брой 915 дела за разглеждане в Гражданско отделение 

са разпределени по съдии, както следва: 

- съдия Севдалина Герова /административен ръководител-председател на 

съда/ - общо за разглеждане дела – 93, от които 7 дела останали от предходен 

период, а 86 дела са новообразувани. В края на периода са приключени 83 дела и са 

останали висящи 10 дела, или свършени са 89,24%; 

- съдия Веселина Топалова /зам.-председател и ръководител на Гражданско 

отделение/ - общо за разглеждане дела – 139, от които 24 дела останали от 

предходен период, а 115 дела са новообразувани. В края на периода са приключени 

114 дела и са останали висящи 25 дела, или свършени са 82,01%; 

- съдия Валентина Генжова - общо за разглеждане дела – 128, от които 23 

дела останали от предходен период, а 105 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 107 дела и са останали висящи 21 дела, или свършени са 

83,59%; 
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- младши съдия Васил Ставрев - общо за разглеждане дела – 29, всички 

новообразувани. В края на периода са приключени всички 29 дела, разпределени на 

негов доклад. Съдия Васил Ставрев е разглеждал като докладчик само въззивни 

граждански и въззивни частни граждански дела; 

- съдия Галина Косева - общо за разглеждане дела – 133, от които 25 дела 

останали от предходен период, а 108 дела са новообразувани. В края на периода са 

приключени 109 дела и са останали висящи 24 дела, или свършени са 81,95%; 

- съдия Полина Пенкова - общо за разглеждане дела – 129, от които 17 дела 

останали от предходен период, а 112 дела са новообразувани. В края на периода са 

приключени 109 дела и са останали висящи 20 дела, или свършени са 84,49%; 

- съдия Снежана Бонева - общо за разглеждане дела – 135, от които 18 дела 

останали от предходен период, а 117 дела са новообразувани. В края на периода са 

приключени 108 дела и са останали висящи 27 дела, или свършени са 80%; 

- съдия Цанка Минкова - общо за разглеждане дела – 127, от които 16 дела 

останали от предходен период, а 111 дела са новообразувани. В края на периода са 

приключени 106 дела и са останали висящи 21 дела, или свършени са 83,46%. 

 

През 2012 г. общият брой 1022 дела за разглеждане в Гражданско отделение 

са разпределени по съдии, както следва: 

- съдия Севдалина Герова /административен ръководител-председател на 

съда/ - общо за разглеждане дела – 92, от които 11 дела останали от предходен 

период, а 81 дела са новообразувани. В края на периода са приключени 83 дела и са 

останали висящи 9 дела, или свършени са 90,21%; 

- съдия Веселина Топалова /зам.-председател и ръководител на Гражданско 

отделение/ - общо за разглеждане дела – 138, от които 25 дела останали от 

предходен период, а 113 дела са новообразувани. В края на периода са приключени 

120 дела и са останали висящи 18 дела, или свършени са 86,95%; 

- съдия Валентина Генжова - общо за разглеждане дела – 136, от които 20 

дела останали от предходен период, а 116 дела са новообразувани. В края на 

периода са приключени 118 дела и са останали висящи 18 дела, или свършени са 

86,76%; 

- младши съдия Васил Ставрев - общо за разглеждане дела – 51, всички 

новообразувани. В края на периода са приключени всички 51 дела, разпределени на 

негов доклад. Съдия Васил Ставрев е разглеждал като докладчик само въззивни 

граждански и въззивни частни граждански дела; 

- съдия Галина Косева - общо за разглеждане дела – 134, от които 24 дела 

останали от предходен период, а 110 дела са новообразувани. В края на периода са 

приключени 122 дела и са останали висящи 12 дела, или свършени са 91,04%; 

- съдия Ива Димова /в Гражданско отделение от средата на разглеждания 

период/ - общо за разглеждане дела – 61, всички новообразувани. В края на периода 

са приключени 49 дела и са останали висящи 12 дела, или свършени са 80,32%; 

- съдия Полина Пенкова - общо за разглеждане дела – 135, от които 20 дела 

останали от предходен период, а 115 дела са новообразувани. В края на периода са 

приключени 121 дела и са останали висящи 14 дела, или свършени са 89,62%; 
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- съдия Снежана Бонева - общо за разглеждане дела – 139, от които 27 дела 

останали от предходен период, а 112 дела са новообразувани. В края на периода са 

приключени 119 дела и са останали висящи 20 дела, или свършени са 85,61%; 

- съдия Цанка Минкова - общо за разглеждане дела – 132, от които 21 дела 

останали от предходен период, а 111 дела са новообразувани. В края на периода са 

приключени 122 дела и са останали висящи 10 дела, или свършени са 91,42%. 

 

През първото шестмесечие на 2013 г. общият брой 541 дела за разглеждане 

дела в Гражданско отделение са разпределени по съдии, както следва: 

- съдия Севдалина Герова /административен ръководител-председател на 

съда/ - общо за разглеждане дела – 55, от които 8 дела останали от предходен 

период, а 47 дела са новообразувани. В края на периода са приключени 45 дела и са 

останали висящи 10 дела, или свършени са 81,81%; 

- съдия Веселина Топалова /зам.-председател и ръководител на Гражданско 

отделение/ - общо за разглеждане дела – 74, от които 19 дела останали от предходен 

период, а 55 дела са новообразувани. В края на периода са приключени 54 дела и са 

останали висящи 20 дела, или свършени са 72,97%; 

- съдия Валентина Генжова - общо за разглеждане дела – 72, от които 18 

дела останали от предходен период, а 54 дела са новообразувани. В края на периода 

са приключени 45 дела и са останали висящи 27 дела, или свършени са 62,5%; 

- съдия Галина Косева - общо за разглеждане дела – 66, от които 12 дела 

останали от предходен период, а 54 дела са новообразувани. В края на периода са 

приключени 46 дела и са останали висящи 20 дела, или свършени са 69,69%; 

- съдия Ива Димова - общо за разглеждане дела – 67, от които 12 дела 

останали от предходен период, а 55 дела са новообразувани. В края на периода са 

приключени 50 дела и са останали висящи 17 дела, или свършени са 74,62%; 

- съдия Полина Пенкова - общо за разглеждане дела – 71, от които 15 дела 

останали от предходен период, а 56 дела са новообразувани. В края на периода са 

приключени 43 дела и са останали висящи 28 дела, или свършени са 60,56%; 

- съдия Снежана Бонева - общо за разглеждане дела – 71, от които 20 дела 

останали от предходен период, а 51 дела са новообразувани. В края на периода са 

приключени 50 дела и са останали висящи 21 дела, или свършени са 70,42%; 

- съдия Цанка Минкова - общо за разглеждане дела – 54, от които 9 дела 

останали от предходен период, а 45 дела са новообразувани. В края на периода са 

приключени 49 дела и са останали висящи 5 дела, или свършени са 90,74%. 

Данните за общия броя дела, стояли за разглеждане пред Окръжен съд-

Габрово за всеки един от периодите, са съгласно предоставената от съда справка, 

която не включва фирмените дела, образувани пред съда и които са отчетени в 

докладите за дейността му през 2011 г. и 2012 г. 

 

ІІI. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ 

НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИТЕ ДЕЛА 
 

1. Първоинстанционни граждански дела образувани преди 01.01.2011 г. и 

неприключили до 31.12.2012 г. 
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 - гр. д. № 65/2005 г., обр. на 18.04.2005 г., на доклад на съдия Топалова, иск 

по чл. 59 ЗЗД във вр. с чл. 86 ЗЗД. Ищците по делото са 15, ответник – едно ЮЛ. 

Производството е по реда на ГПК (отм.). Проведени са с. з. на: 08.06.2005 г.; 

05.10.2005 г.; 30.11.2005 г.; 08.02.2006 г.; 19.04.2006 г.; 28.06.2006 г.; 11.10.2006 г.; 

29.11.2006 г.; 17.01.2007 г. – не е даден ход на делото, поради болест на ответника 

(представен болничен лист на изпълнителния директор на ЮЛ); 14.03.2007 г. – не е 

даден ход на делото, поради постъпило съобщение за смъртта на един от ищците и 

на 28.03.2007 г. – съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 182, ал. 1, б. 

„б” ГПК – смърт на страна. С определение от 24.10.2007 г. съдът е възобновил 

производството по делото след депозирана молба от проц. представил на ищците в 

този смисъл. Проведени са с. з. на: 30.01.2008 г.; 13.03.2008 г. – не е даден ход на 

делото, изд. е съдебно удостоверение (починалият ищец е израелски гражданин, 

което е затруднило получаването на документи за наследници, завещание и др.); 

22.05.2008 г.; 03.07.2008 г.; 07.08.2008 г. – съдът е изискал от посолството на Израел 

информация относно Закона за наследството на Израел, действащ към 12.03.2007 г.; 

09.10.2008 г.; 23.10.2008 г. – не е даден ход на делото; 20.11.2008 г.; 18.12.2008 г. – с 

протоколно определение съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 182, ал. 

1, б. „г” ГПК (отм.) – до приключване с влязло в сила решение по гр. д. № 166/2008 

г. на същия съд. По делото са изисквани периодични справки за движението на 

преюдициалното дело: 01.11.2010 г.; 28.07.2011 г.; 07.10.2011 г.; 24.10.2011 г.; 

14.03.2012 г.; 10.10.2012 г. С разпореждане от 22.04.2013 г. съдът е възобновил 

производството по делото и го е насрочил. Проведени са с. з. на 20.06.2013 г.; 

19.09.2013 г., отложено за 01.11.2013 г. 

 - гр. д. № 10088/2009 г. /съдия Веселина Топалова/ е образувано на 

22.04.2009 г. по искова молба от 21.04.2009 г. В първо открито съдебно заседание, 

проведено на 09.07.2009 г., производството е спряно до приключване на т. д. № 

1680/2007 г. на Софийски градски съд, възобновено с определение от 07.09.2011 г. 

Провеждани съдебни заседания, които са отлагани за събиране на доказателства. По 

въззивна жалба срещу определение от 17.04.2012 г. за допускане на обезпечение, 

делото е изпратено по въззивен контрол и върнато на 22.06.2012 г. В съдебно 

заседание от 11.04.2013 г. делото е обявено за решаване. Решение по делото е 

постановено на 17.05.2013 г. Производството е спирано, допускани са експертизи, 

развило се е частно производство. 

 - гр. д. № 10115/2010 г. /съдия Снежана Бонева/ е образувано на 02.08.2010 

г. по мотивирано искане на КУИППД, постъпила в съда на тази дата. С определение 

от 20.01.2011 г. съдът е допуснал изменение на предявения иск и е насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 07.06.2011 г. Преди това, на 

24.11.2010 г. делото е изпратено на Великотърновския апелативен съд по въззивна 

частна жалба, върнато на 05.01.2011 г. Във връзка с актове на съда, постановени по 

делото, са се развивали нови частни производства, допускани са експертизи и делото 

е отлагано за събиране на доказателства. Ново открито съдебно заседание е 

насрочено за 19.11.2013 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

Към момента на проверката, съгласно предоставената на ИВСС справка, в 

съда има само три производства от тази категория. От фактите, установени при 
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проверката, е видно, че голямата обща продължителност на делата се дължи на 

обективни причини – две от делата са спирани за продължителни периоди от време, 

едното от които е образувано по реда на ГПК /отм/. Последното обстоятелство е 

създало условия за провеждане на повече открити съдебни заседания. Третото 

производство е образувано по мотивирано искане по реда на ЗОПДИППД /отм./., 

същото се развива по особен процесуален ред и е от фактическа и правна сложност. 

 

2. Първоинстанционни граждански дела образувани през 2012 г. и 

неприключили към 31.12.2012 г. 

 - гр. д. № 252/2012 г. /съдия Поля Пенкова/ е образувано на 19.09.2012 г. по 

искова молба по чл. 274, ал. 1, т. 1, предл. 1-во от КЗ, постъпила на тази дата. С 

разпореждане от 19.09.2012 г. съдът е оставил производството без движение и е дал 

подробни указания за отстраняване на констатирани нередовности на исковата 

молба, включително и във връзка с искане по чл. 389 от ГПК. Съобщение за 

указанията на съда до ищеца е изпратено на 19.09.2012 г. и е получено на 04.10.2012 

г. На 10.10.2012 г. е депозирана уточнителна молба. С Определение от 10.10.2012 г. 

съдът се е произнесъл по искането по чл. 389 от ГПК. Разпореждане по чл. 131 от 

ГПК е постановено на същата дата. Съобщението до ответника, изпратено на 

19.10.2012 г., е върнато в цялост. На 23.10.2012 г. е извършено уведомление чрез 

залепване на съобщение. На 08.11.2012 г. съдът е разпоредил на ищеца да представи 

справка за адресна регистрация на ответника. На 20.11.2012 г. е издадено съдебно 

удостоверение в тази връзка. С определение от 08.01.2013 г. съдът е приел, че е 

налице редовно уведомяване на ответника по реда на чл. 47, ал. 5 от ГПК, както и , 

че на същия следва да бъде назначен особен представител. Искане в този смисъл от 

съда в този смисъл е постъпило в Адвокатска колегия-Габрово на 01.02.2013 г. На 

20.02.2013 г. е определен особения представител и съдът е разпоредил на 

процедурата по чл. 131 от ГПК да бъде извършена по отношения на същия. 

Съобщение, изпратено на тази дата, е получено лично на 25.02.2013 г. Писмен 

отговор на исковата молба е депозиран на 07.03.2013 г. С определение по чл. 140 от 

ГПК, постановено на 01.04.2013 г., съдът е изготвил проект за доклад на делото, 

взел е отношение по доказателствените искания и е насрочил производството в 

открито заседание за 14.05.2013 г. На тази дата е даден ход по същество. Решение по 

делото е постановено на 17.05.2013 г. 

Делото не е приключило в края на периода по обективни причини – 

образувано е във втората половина на периода, усложнения във връзка с 

призоваването и проведена процедура по назначаване на особен представител. 

 - гр. д. № 275/2012 г. /съдия Цанка Минкова/ е образувано на 31.10.2012 г. 

по искова молба по чл. 336 от ГПК, постъпила на тази дата. На 05.11.2012 г. върху 

исковата молба е постановено разпореждане по смисъла на чл. 131 от ГПК. Преписи 

от исковата молба са изпратени на Окръжна прокуратура-Габрово и ответника на 

06.11.2012 г. Съобщението до ответника е върнато в цялост. На 07.11.2012 г. е 

залепено уведомление. На 22.11.2012 г. е изпратено ново съобщение, получено на 

27.11.2012 г. На 10.12.2012 г. по делото е постъпило „възражение” от ответника. С 

разпореждане от тази дата съдът е разпоредил делото да му се докладва след 

изтичане на едномесечния срок – на 27.12.2012 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 10.01.2013 г., съдът е взел отношение по доказателствата, 
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разпределил е доказателствената тежест и е насрочил делото в открито съдебно 

заседание за 05.02.2013 г. На 14.01.2013 г. е постановено определение от съда във 

връзка с направено от ответника искане за осигуряване на правна помощ. С 

определение от 17.01.2013 г. съдът е предоставил правна помощ и разпоредил да се 

изпрати препис от определението на Габровския адвокатски съвет и искане за 

определяне на процесуален представител. В открито съдебно заседание от 

05.02.2013 г. съдът е отложил делото за 12.02.2013 г., за която дата да бъде доведен 

ответника, намиращ се в Д.П.Б. В съдебно заседание от тази дата е даден ход по 

същество. Решение по делото е постановено на 19.02.2013 г., за което съобщение е 

изпратено на 20.02.2013 г. 

 - гр. д. № 114/2012 г., обр. на 13.03.2012 г., на доклад на съдия Бонева, иск 

по чл. 62, ал. 1 СК. С разпореждане на съдия Топалова от 13.03.2012 г. е образувано 

делото, приложен е протокол от случайното разпределение от с. д. С разпореждане 

от 22.03.2012 г. съдът е оставил ИМ без движение. На 26.03.2012 г. е представена 

молба с изпълнени указания – внесена ДТ. С определение от 29.03.2012 г. съдът е 

назначил особен представител на детето и е задължил ищецът да представи 

документ за внесена сума за назначения адвокат. На 30.03.2012 г. е изпратено 

съобщението, връчено на проц. представител на ищеца на 03.04.2012 г. На 

06.04.2012 г. е представена молба с доказателство за внесена сума за особен 

представител. С разпореждане от 09.04.2012г. съдът е постановил да се изпрати 

искане до ГАК за определяне на особен представител. На 19.04.2012 г.  е постъпило 

уведомително писмо от ГАК и на с. д. е постановено да се изпрати препис от ИМ на 

ответницата за отговор. Съобщението до ответницата е върнато с отбелязване, че 

лицето не живее на посочения адрес от няколко години. На 25.04.2012 г. е връчено 

съобщението на проц. представител на детето. На 09.05.2012 г. е постъпила молба от 

адв. Балтова с представено пълномощно от ответницата, с която моли съда да й бъде 

предоставен препис от ИМ с приложенията. С разпореждане от 09.05.2012 г. е 

изпратен препис от ИМ с приложенията на адв. Б., връчено на с. д. На 16.05.2012 г. е 

представен отговор на ИМ и е направено възражение за неподсъдност на 

производството. С определение от 29.05.2012 г. съдът е постановил, че направеното 

възражение за неподсъдност е основателно, поради което е прекратил 

производството по делото на осн. чл. 105 ГПК – обжалвано. С определение от 

18.07.2012 г., постановено по в. ч. гр. д. № 348/2012 г. на ВТАС, съдът е отменил 

определението за прекратяване на производството и е върнал делото на ГОС за 

извършване на необходимите процесуални действия. Делото е върнато в ОС – 

Габрово на 28.08.2012 г. На 10.09.2012 г. съдът е постановил определението по чл. 

140 ГПК. Първото с. з. е проведено на 02.10.2012 г. – допуснато е изслушване на две 

експертизи: акушеро-гинекологична и кръвно-групова медицинска експертиза. 

Съдът е насрочил разпит по делегация на вещите лица за 07.12.2012 г. По делото е 

приложен протокол от с. з. от 07.12.2012 г. по гр. д. № 470998/2012 г. по описа на 

СРС – съдебна поръчка, с уведомление, че съдебната поръчка не е изпълнена. На 

18.12.2012 г. е проведено с. з., прието е заключението по допуснатата акушеро-

гинекологична експертиза, съдът е насрочил разпит по делегация на вещи лица. На 

20.12.2012 г. е изпратен препис от протоколно определение от проведеното с. з. на 

18.12.2012 г. до „А.” ЕАД, на с. д. е изпратено и писмо с въпроси до СРС, бюро 
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„Делегации” за разпит на в. л. по делегация. На 02.04.2013 г. е проведено с. з., съдът 

е дал ход по същество на делото. Решението е постановено на 09.04.2013 г.; 

 - гр. д. № 195/2012 г., обр. на 28.06.2012 г., на доклад на съдия Пенкова, иск 

по чл. 127, ал. 2 ЗЗД. ИМ е постъпила в съда на 27.06.2012 г. и на 28.06.2012 г. е 

извършено разпределението от съдия Топалова (зам.-председател на съда). По 

делото е приложено разпореждане от 28.06.2012 г. на съдия Топалова за образуване 

на делото. На 29.06.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника 

за отговор (чл. 131 ГПК). Съобщението е връчено на ответника на 04.07.2012 г., 

отговорът е представен на 30.07.2012 г. На 13.09.2012 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК. Първото с. з. е проведено на 23.10.2012 г. С 

протоколно определение от 23.10.2012 г. съдът е спрял производството по  делото на 

осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 19.12.2012 г. е постъпила молба от ищеца за 

възобновяване на производството. С разпореждане от 20.12.2012 г. съдът е 

възобновил производството и е насрочил делото за 12.02.2013 г. На 01.02.2013 г. е 

постъпила молба от проц. представител на ищеца за пренасрочване на делото за 

друга дата поради служебна ангажираност – представено е копие от призовка. С 

разпореждане от 04.02.2013 г. съдът е уважил молбата и е отсрочил делото за 

22.02.2013 г. В с. з. на 22.02.2013 г. е даден ход на делото, съдът е допуснал 

изслушване на СТЕ и е отложил делото. Проведени са с. з. на: 09.04.2013 г. – 

отложено за изслушване на заключението на в. л.; 11.04.2013 г. – даден е ход по 

същество и на 08.05.2013 г. е постановено решението. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
Анализът на производствата от тази категория показва, че една част от тях са 

образувани във втората половина или в края на съответния период, което обективно 

е направило невъзможно делата да приключват до края на всяка от разглежданите 

години. Констатират се и други обективни обстоятелства, стоящи извън 

процесуалното поведение на съдебните състави, които са ставали причина делата да 

не могат да приключат своевременно - спиране, развили се процедури по 

назначаване на особени представители, разпити по делегация. 

 

3. Първоинстанционни граждански дела образувани през първото 

шестмесечие на 2013 г. и неприключили към 30.06.2013 г. /към момента на 

изготвяне на справката от съда/. 

 - гр. д. № 20/2013 г. /съдия Веселина Топалова/ е образувано по жалба срещу 

действията на държавен съдебен изпълнител, постъпила в съда на 06.02.2013 г. 

Решение по делото е постановено в закрито съдебно заседание от 06.03.2013 г., за 

което съобщения са изпратени на 08.03.2013 г. По жалба срещу решението на 

Окръжен съд-Габрово, в Апелативен съд-Велико Търново е образувано в. гр. д. № 

192/2013 г. С решение от 29.05.2013 г. апелативният съд е отменил решението на 

Окръжен съд-Габрово и върнал делото за произнасяне по направено искане за 

спиране на гр. д. № 20/2013 г. по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, доколкото 

контролиращата инстанция е установила, че окръжният съд се произнесъл по искане 

за спиране на изпълнителното дело, а не е разгледал молбата за спиране на 

производството пред самия него. Делото е върнато в Окръжен съд-Габрово на 

05.06.2013 г., който е постановил решение от 26.06.2013 г., с което е постановил 
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спиране на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване с влязъл в сила акт 

на производството по гр. д. № 110/2013 г. на Севлиевски районен съд. 

 - гр. д. № 81/2013 г. /съдия Веселина Топалова/ е образувано на 22.05.2013 г. 

по искова молба по чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛС във вр. с чл. 336 и сл. от ГПК, 

постъпила на тази дата. Разпореждане по смисъла на чл. 131 от ГПК е постановено 

на 23.05.2013 г. Съобщения за ответника и Окръжна прокуратура-Габрово са 

изпратени на 23.05.2013 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 

13.06.2013 г., съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 26.09.2013 г. 

На тази дата е допусната съдебно-психиатрична експертиза и делото е отложено за 

17.10.2013 г. 

 - гр. д. № 82/2013 г. /съдия Поля Пенкова/ е образувано на 23.05.2013 г. по 

искова молба по чл. 69 от СК, постъпила на тази дата. С определение от 10.06.2013 

г. съдът е оставил производството без движение и е дал указания за отстраняване на 

констатирани нередовности. Съобщение за указанията на съда е изпратено на 

12.06.2013 г., получено на 20.06.2013 г. Молба в изпълнение на указанията е 

постъпила на 24.06.2013 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 

24.06.2013 г. Препис от исковата молба е изпратен на ответника и на „ДСП”-

Севлиево на 26.06.2013 г., получен от ответника на 01.07.2013 г. Писмен отговор е 

депозиран на 26.07.2013 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 

01.08.2013 г., съдът е съобщил проект за доклад по делото, взел е отношение по 

доказателствените искания и е насрочил делото в открито съдебно заседание за 

18.10.2013 г. 

 - гр. д. № 74/2013 г., обр. на 30.04.2013 г., на доклад на съдия Герова, иск по 

чл. 2, ал. 1,  т. 1 и т. 2 от ЗОДОВ. Делото е изпратено от ОС – Плевен на осн. чл. 23, 

ал. 3 ГПК. С разпореждане на съдия Топалова от 30.04.2013 г. е образувано делото и 

на с. д. е извършено разпределението, приложен е протокол. Делото е постъпило 

след размяна на книжата по чл. 131 ГПК. С разпореждане от 10.05.2013 г. съдът е 

изготвил подробен проект за доклад и е  насрочил делото. Първото с. з. е проведено 

на 13.06.2013 г. – разпитани са свидетели, назначено е ново в. л. Проведени са с. з. 

на: 11.07.2013 г. – прието е заключението на вещите лица (СПЕ), разпитан е 

свидетел, отложено за поставяне на допълнителни въпроси към в. л.; 23.09.2013 г. – 

даден е ход по същество на делото. Решението е постановено на 26.09.2013 г. 

 - гр. д. № 76/2013 г., обр. на 08.05.2013 г., на доклад на съдия Димова,  иск 

по чл. 226 КЗ. С разпореждане на съдия Топалова от 08.05.2013 г. е образувано 

делото, приложен е протокол от случайното разпределение от с. д. На 09.05.2013 г. е 

разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответниците за отговор. Съобщението 

до единия ответник (ФЛ) е върнато в цялост с отбелязване, че адресът е неточен. С 

разпореждане от 18.05.2013 г. съдът е постановил ищецът да представи 

удостоверение за постоянен и настоящ адрес на ответника – ФЛ. На 28.05.2013 г. е 

постъпила молба от ищеца с изпълнени указания, на 29.05.2013 г. съдът е 

разпоредил да се изпълни процедурата по чл. 131 ГПК. На ответника – ЮЛ е 

връчено съобщение с препис от ИМ на 29.05.2013 г., на ответника – ФЛ е връчен 

препис от ИМ на 10.06.2013 г. На 01.07.2013 г. е постъпил отговор на ИМ от 

ответника – ЮЛ. На 30.07.2013 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, 

изготвен е проект за доклад. Първото с. з. е проведено на 12.09.2013 г. – разпитани 

са свидетели, отложено за разпит на в. л. по допуснатите експертизи. Проведени са 
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с. з. на: 27.09.2013 г. – приета е автотехническата експертиза, отложено за разпит на 

второто в. л. за 15.10.2013 г. 

 - гр. д. № 11/2013 г., обр. на 22.01.2013 г., на доклад на съдия Минкова, след 

това съдия Димова, иск по чл. 124 ГПК във вр. с чл. 537 ГПК. С разпореждане на 

съдия Топалова от 22.01.2013 г. е образувано делото, приложен е протокол от 

случайното разпределение от 23.01.2013 г. С разпореждане от 25.01.2013 г. съдът е 

постановил да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението до 

ответника е връчено на 22.02.2013 г., отговора е представен на 26.03.2013 г. С 

отговора на ответника е предявен насрещен иск. На 03.04.2013 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК, съдът е оставил без уважение искането за приемане 

за разглеждане в настоящото производство на предявения от ответницата насрещен 

иск като е постановил, че искът е подсъден на РС – Габрово, предвид посочената 

цена на иска. Първото с. з. е проведено на 30.04.2013 г., съдът е спрял 

производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК – до приключване на пр. 

преписка № 472/2013 г. по описа на РП – Габрово. На 20.09.2013 г. е изискана 

преписка № 11458/2012 г. по описа на РП – Пловдив. 

 - гр. д. № 37/2013 г., обр. на 14.03.2013 г., на доклад на съдия Минкова, след 

това съдия Пенкова, мотивирано искане по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.). С 

разпореждане на съдия Топалова от 14.03.2013 г. е образувано делото, приложен е 

протокол от случайното разпределение от 15.03.20113 г. С разпореждане от 

20.03.2013 г. съдът е постановил да се изпрати препис от мотивираното искане на 

ответника за отговор по реда на чл. 131 ГПК, делото е насрочено. На 24.06.2013 г. е 

постановено определението по чл. 140 ГПК. Първото с. з. е проведено на 16.07.2013 

г., отложено по доказателствата. Проведени са с. з. на: 10.09.2013 г., отложено по 

доказателствата за 15.10.2013 г. – делото е с правна и фактическа сложност. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
По делата, разгледани в тази категория, се установява, че съдебните състави 

своевременно са извършвали процесуалните действия, свързани с тяхното 

движение, съответно незабавно са ги администрирали и са се произнасяли по 

процесуални действия и искания на страните. По-голямата част от тези 

производства са образувани в края на първото шестмесечие на 2013 г., което 

обстоятелство обективно е препятствало възможността делата да приключат към 

датата на изготвената от съда справка. Отделно от това, по едно от производствата е 

постановено спиране, а последното е образувано по мотивирано искане по чл. 28, ал. 

1 от ЗОПДИППД /отм./. 

 

4. Първоинстанционни граждански дела свършени над 3 месеца. 

 - гр. д. 219/2012 г. /съдия Снежана Бонева/ е образувано на 27.07.2012 г. по 

искова молба по чл. 66, ал. 4 от СК, депозирана първоначално на 18.10.2011 г. в 

Окръжен съд-Смолян. С определение от 05.12.2011 г., постановено след депозиран 

отговор на исковата молба, Окръжен съд-Смолян е прекратил производството пред 

себе си и изпратил по подсъдност на Окръжен съд-Габрово, потвърдено с 

определение от 25.07.2012 г. на Върховния касационен съд по ч. гр. д. № 285/2012 г. 

С определение по смисъла на чл. 140 от ГПК, постановено на 31.07.2012 г., съдът е 

указал на ищеца да се изпрати препис от отговора на исковата молба и е насрочил 
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производството в открито заседание за 02.10.2012 г. В съдебно заседание от тази 

дата съдът е представил доклад по делото по чл. 146 от ГПК, насрочил е разпит по 

делегация за 07.12.2012 г. и е отложил делото за 18.12.2012 г. В съдебно заседание 

от тази дата е насрочил делото за разпит по делегация в Районен съд-София, бюро 

„Делегации”, насрочва ново съдебно заседания пред Окръжен съд-Габрово за 

19.02.2013 г. На тази дата е насрочен нов разпит по делегация в Софийския районен 

съд и делото е отложено за 19.03.2013 г. В съдебно заседание от тази дата става 

ясно, че делото за разпит по делегация е отложено за нова дата, поради което съдът 

отлага настоящото производство и го насрочва за 09.04.2013 г. На последната дата е 

даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 25.04.2013 г., 

съобщения за което е изпратено на същата дата. 

 - гр. д. № 224/2012 г. /съдия Веселина Топалова/ е образувано на 03.08.2012 

т. по искова молба по чл. 226, ал. 1 от КЗ, депозирана на същата дата. По делото е 

приложено разпореждане за образуване на производството и протокол за избор на 

докладчик. С разпореждане по чл. 131 от ГПК, постановено на 06.08.2012 г., съдът е 

разпоредил да се изпрати препис от исковата молба на ответника. Преписът е 

изпратен със съобщение от 07.08.2012 г. и е получен на 30.08.2012 г. Отговор на 

исковата молба е депозиран на 29.09.2012 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 22.10.2012 г., съдът е взел отношение по доказателствените искания 

и е насрочил производството в открито заседание за 22.11.2012 г. В съдебно 

заседание от тази дата съдът е представил доклад по делото по чл. 146 от ГПК, 

докладвана е молба на вещото лице, че не може да се яви за днешното съдебно 

заседание и за изслушване на съдебно-медицинска експертиза, делото е отложено за 

13.12.2012 г. На тази дата е отложено за 10.01.2013 г., за изготвяна не допълнителна 

авто-техническа експертиза. На 03.01.2013 г. е постъпила молба от вещото лице, с 

която уведомява съда, че служебно ангажирано с друго дело, поради което не може 

да изготви заключение за определената дата. Ново съдебно заседание, поради тези 

причини, съдът е насрочил за 31.01.2013 г. На 31.01.2013 г. е даден ход по същество. 

Решение по делото е постановено на 28.02.2013 г., за което съобщения са изпратени 

на 05.03.2013 г. 

 - гр. д. № 2/2012 г. /съдия Веселина Топалова/ е образувано на 05.01.2012 г. 

по искова молба, постъпила на тази дата. Разпореждане за изпълнение на 

процедурата по чл. 131 от ГПК е постановено на 10.01.2012 г. На 11.01.2012 г. е 

постъпила молба от единия ищец, с която десезира съда. С определение от 

11.01.2012 г. съдът е заличил същия и прекратил производството по отношение на 

него. Преписи от исковата молба са изпратени на Окръжна прокуратура-Габрово и 

ответника със съобщения от 24.01.2012 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 09.03.2012 г., съдът е насрочил производството в открито заседание 

за 04.04.2012 г. Делото е отложено за 19.04.2012 г., след като съдът е указал на 

ищеца да осигури присъствието на ответника, чието запрещение се иска. В съдебно 

заседание от 19.04.2012 г. съдът е отложил делото за изготвяне на съдебно-

психиатрична експертиза и го е насрочил за 22.05.2012 г. На тази дата е даден ход по 

същество и делото е обявено за решаване. Решение по делото е постановено на 

15.06.2012 г., за което съобщения са изпратени на 18.06.2012 г. 

 - гр. д. № 200/2012 г., обр. на 06.07.2012 г., на доклад на съдия Димова, иск 

по чл. 226 КЗ във вр. с чл. 223 и чл. 298 ГПК. На 13.07.2012 г. е разпоредено да се 
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изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е връчено на 

31.07.2013 г., отговор на ИМ е представен на 03.09.2012 г. Определението по чл. 140 

ГПК е постановено на 04.09.2012 г. – съдът е допуснал изслушването на СМЕ и 

АТЕ. Първото с. з. е проведено на 11.10.2012 г. – отложено по доказателствата (за 

изготвяне на СМЕ, допуснати свидетели до разпит). Проведени са с. з. на: 08.11.2012 

г. – прието е заключението на в. л. по изготвената СМЕ, разпитан е свидетел, 

отложено за разпит на втория допуснат свидетел; 13.12.2012 г. – прието е 

заключението на в. л. по допуснатата АТЕ, разпитан е свидетел и съдът е дал ход на 

устните състезания. Решението е обявено на 14.01.2013 г. 

 - гр. д. № 151/2012 г., обр. на 18.04.2012 г., на доклад на съдия Генжова, 

мотивирано искане по чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД. С разпореждане от 18.04.2012 г., на 

съдия Топалова, е образувано делото, приложен е протокол от случайното 

разпределение. С разпореждане от 20.04.2012 г. делото е оставено без движение. На 

24.04.2012 г. е представена молба с изпълнени указания, съдът разпоредил да се 

изпрати препис от мотивираното искане на ответниците за отговор и е насрочил 

делото за 02.10.2012 г. На 08.05.2012 г. е извършена публикация в ДВ. Първото с. з. 

е проведено на 02.10.2012 г. Проведени са с. з. на: 29.11.2012 г.; 07.02.2013 г.; 

25.04.2013 г. – даден е ход по същество на делото. Решението е постановено на 

23.05.2013 г. – предвид характера на производството, публикацията в ДВ, 

назначените експертизи, производството е разгледано и приключило в разумен срок. 

 - гр. д. № 21/2012 г., обр. на 12.01.2012 г., на доклад на съдия Пенкова, иск 

по чл. 5 ЗЛС, вр. с чл. 336 ГПК. С разпореждане на съдия Топалова е образувано 

делото и е приложен протокол от случайното разпределение. С разпореждане от 

13.01.2012 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението до 

ответника е връчено на 30.01.2012 г., не е представен отговор на ИМ. На 02.03.2012 

г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, допусната е СПЕ, делото е 

насрочено. Първото с. з. е проведено на 03.04.2012 г. – отложено за изслушване на 

ответницата, която е в болнично заведение. Проведени са с. з. на: 18.05.2012 г. – 

отложено за изслушване на ответницата, която не се е явила; 05.06.2012 г. – съдът е 

изслушал свидетели, приел е СПЕ и е дал ход по същество на делото. Решението е 

постановено на 13.06.2012 г.; 

 - гр. д. № 47/2012 г., обр. на 20.01.2012 г., на доклад на съдия Бонева, иск по 

чл. 226, ал. 1 КЗ. С разпореждане от 20.01.2012 г., на съдия Минкова, е образувано 

делото, приложен е протокол от случайното разпределение от с. д. (същата дата). На 

23.01.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. 

Съобщението е връчено на ответника на 14.02.2012 г., на 15.03.2012 г. е представен 

отговор на ИМ. На 28.03.2012 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК – 

допусната е САТЕ и СМЕ, свидетели. Първото с. з. е проведено на 15.05.2012 г. – 

приета е СМЕ, отложено по доказателствата; 19.06.2012 г. – приета е САТЕ, 

разпитан е свидетел, съдът е дал ход по същество на делото. На 19.07.2012 г. е 

постановено решението. 

 - гр. д. № 10191/2012 г. /съдия Галина Кьосева/ е образувано на 21.06.2012 г. 

по искова молба по чл. 226 от КЗ, постъпила в съда на същата дата. Разпореждане по 

чл. 131 от ГПК е постановено на 27.06.2012 г. Отговор на исковата молба е 

депозиран на 03.09.2012 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 

12.09.2012 г., съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 
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25.10.2012 г. На 03.10.2012 г. по делото е постъпила въззивна частна жалба, във 

връзка с която делото е изпратено на Великотърновския апелативен съд на 

24.10.2012 г. и е върнато от ВКС на 29.03.2013 г. В съдебно заседание от 13.06.2013 

г. съдът е дал ход по същество и е обявил делото за решаване. Решение е 

постановено на 01.07.2013 г. Обективни причини са предпоставили 

продължителността на производството. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
В по-голямата си част крайните съдебни актове по тези дела са постановени в 

незначително отклонение от тримесечния срок, отчетен от определението по чл. 140 

от ГПК. По някои от производствата тези определения са постановени 

непосредствено преди започване на съдебната ваканция, което обективно е довело 

първото открито съдебно заседание да бъде насрочвано за дати след нейното 

изтичане и съответно е удължило сроковете за постановяване на решения по 

същество. При проверката на тези дела не се установяват забавяния, дължащи се на 

процесуалното поведение на съдебните състави. 

 

5. Първоинстанционни граждански дела с отменен ход по същество. 

 - гр. д. № 116/2011 г., обр. на 04.08.2011 г., на доклад на съдия Генжова, 

жалба по чл. 435, ал. 4 ГПК. В с. з. на 20.10.2011 г. делото е обявено за решаване. В 

срока за произнасяне съдът е констатирал, че жалбата е недопустима като подадена 

извън преклузивния срок по чл. 436, ал. 1 ГПК. С определение от 10.11.2011 г. съдът 

е отменил дадения на 20.10.2011 г. ход по същество на делото и е прекратил 

производството по делото поради недопустимост на жалбата, след като е 

констатирал, че е просрочена. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
Съгласно справките, предоставени от Окръжен съд - Габрово, през 2011 г. 

само по едно дело е постановено определение за отмяна на хода по същество, 

обстоятелствата по което са отразени при проверката. В периода от 01.01.2012 г. до 

31.12.2012 г. няма дела, по които съдебните състави да са постановили определения 

за отмяна на даден ход по същество. През 2013 г. за периода, изтекъл до 30.06.2013 

г. /към която дата е изготвената справка на съда/ няма данни за дела с отменен ход 

по същество. 

 

6. Спрени първоинстанционни граждански дела през 2011 г. и 2012 г. 
 - гр. д. № 102/2011 г., обр. на 12.07.2011 г., на доклад на съдия Генжова, иск 

по чл. 336, ал. 2 ГПК. По делото е приложен протокол от случайното разпределение 

– разпределящ съдия Минкова. Приложено е разпореждане за образуване на делото. 

На 13.07.2011 г. е постановено разпореждане за изпълнение на процедурата по чл. 

131 ГПК. В с. з. на 14.10.2011 г. съдът е спрял производството по делото на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 3 ГПК – учредяване на настойничество или 

попечителство на някоя от страните. На 19.10.2011 г. е постъпила молба от ищцата, 

с която е поискала съдът да прекрати производството по делото. С разпореждане от 

20.10.2011 г. съдът е дал указания на ищцата да посочи дали се отказва от иска или 

го оттегля. С молба от 31.10.2011 г. ищцата е посочила, че се отказва от иска за 
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запрещение на дъщеря си. С определение от 31.10.2011 г. съдът е прекратил 

производството по делото, поради отказ от иска. 

 - гр. д. № 121/2011 г., обр. на 10.08.2011 г. на доклад на съдия Бонева, иск по 

чл. 336, ал. 1 ГПК. С определение от 07.10.2011 г. съдът е спрял производството по 

делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК (смърт на ответника). Съдът е постановил да 

се уведоми ищеца за правата му по чл. 230, ал. 2 ГПК. С определение от 27.04.2012 

г. съдът е установил, че ищецът не е изпълнил задължението си по чл. 230, ал. 2 ГПК 

и е прекратил производството по делото. 

 - гр. д. № 195/2012 г., обр. на 28.06.2012 г., на доклад на съдия Пенкова, иск 

по чл. 127, ал. 2 ЗЗД. С протоколно определение от 23.10.2012 г. съдът е спрял 

производството по  делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 19.12.2012 г. е 

постъпила молба от ищеца за възобновяване на производството. С разпореждане от 

20.12.2012 г. съдът е възобновил производството по делото и го е насрочил. В с. з. 

на 11.04.2013 г. е даден ход по същество на делото, на 08.05.2013 г. е постановено 

решението. 

 - гр. д. № 10270/2012 г. /съдия Валентина Генжова/ е спряно на 24.01.2013 г. 

по съгласие на страните – чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. С определение от 27.02.2013 г. 

съдът е възобновил производството и го е насрочил в открито заседание за 

21.03.2013 г., след като на 25.02.2013 г. е постъпила молба от страна в този смисъл. 

На тази дата е обявено за решаване, решение по делото е постановено на 22.04.2013 

г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
Всички проверени дела от тази категория са спрени на основание чл. 229, ал. 

1, т. 1 от ГПК, като само едно от тях е спряно при условията на чл. 229, ал. 1, т. 3 от 

ГПК – за учредяване на настойничество или попечителство. Спрените производства 

са докладвани своевременно от служба „Съдебно деловодство” на докладчиците в 

случаите, в които са постъпвали молби за възобновяване, по които съдебните 

състави са се произнасяли своевременно. 

 

7. Граждански дела образувани по чл. 390 ГПК. 

 - ч. гр. д. № 65/2011 г. /съдия Цанка Минкова/ е образувано на 28.04.2011 г. 

по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на същата дата, за допускане на обезпечение 

на бъдещ иск чрез спиране на изпълнително производство, образувано по описа на 

ЧСИ с район на действие при Окръжен съд-Габрово. С определение от 28.04.2011 г. 

съдът е прекратил производството по делото, след като е констатирал, че в 

конкретния случай не се касае за обезпечение на бъдещ иск, а на вече предявен иск, 

като е разпоредил молбата да се приложи по исковото производство за произнасяне 

по реда на чл. 389 от ГПК. 

 - ч. гр. д. № 109/2011 г. /съдия Поля Пенкова/ е образувано на 22.07.2011 г. 

по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на същата дата, за допускане на обезпечение 

на бъдещ иск за сумата от 105 000, 00 лв. чрез налагане на възбрана. С определение 

от 22.07.2011 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, определил двуседмичен 

срок за предявяване на обезпечения иск, считано от връчване на настоящото 

определение, и е указал на молителя да представи доказателства за предявяване на 

иска. Допуснатото обезпечение не е обвързвано с внасяне на парична гаранция. 
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 - ч. гр. д. № 46/2012 г. /съдия Валя Генжова/ е образувано на 20.01.2012 г. по 

молба по чл. 390 от ГПК, депозирана по адреса на ищеца, с искане за допускане на 

обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор на вземане за сумата от 204 700,00 

лв. По делото е приложено разпореждане за образуване и кратък протокол за избор 

на съдия. С определение от 20.01.2012 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, 

определил е гаранция в размер на 25 000,00 лв. разпоредил издаване на 

обезпечителна заповед след внасяне на гаранцията и определил едномесечен срок за 

предявяване на бъдещия иск, считано от постановяване на настоящото определение. 

Съдът е указал и последиците от непредставяне на доказателства за предявяване на 

иска. Съобщение до молителя е изпратено на 21.01.2012 г. и е получено на 

25.01.2012 г. С определение от 22.02.2012 г. съдът е отменил служебно допуснатото 

обезпечение, след като е констатирал, че е налице хипотезата на чл. 390, ал. 3, 

предл. 2-ро от ГПК – не е представено доказателство за предявяване на иска. 

 - ч. гр. д. № 137/2012 г. /съдия Валя Генжова/ е образувано на 30.03.2012 г. 

по молба по чл. 390 от ГПК на ТД на НАП-Велико Търново, депозирана на тази дата 

в Районен съд-Габрово, откъдето е изпратена по компетентност на окръжния съд. По 

делото са приложени разпореждане за образуване и протокол за избор на съдия, в 

който са отразени причините, поради които съдии не са участвали в избора. С 

молбата е направено искане за спиране на изпълнението на издаден от Районен съд-

Габрово изпълнителен лист и образуваното изпълнително дело по описа на ЧСИ. 

Бъдещият иск е за сумата от 231 439,00 лв. С определение от 30.03.2012 г. съдът е 

допуснал спиране на изпълнението и е определил едномесечен срок за предявяване 

на бъдещия иск, считано от постановяване на определението. На 23.04.2012 г. е 

представено доказателство за предявяване на обезпечения иск. 

 - ч. гр. д. № 142/2012 г. /съдия Галя Косева/ е образувано на 11.04.2012 г. по 

молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата, за допускане на обезпечение на 

бъдещ иск чрез спиране на изпълнение. С определение от 11.04.2012 г. 

първоначално определения за докладчик съдия Цанка Минкова се е отвела от 

разглеждане на делото. С определение от 11.04.2012 г. съдът е допуснал 

обезпечение чрез спиране на изпълнително дело, образувано по описа на ЧСИ с 

район на действие Окръжен съд-Габрово, определил е внасяне на парична гаранция 

на основание чл. 390, ал. 4, изр. 2-ро от ГПК в размер на 5850,00 лв., разпоредил 

издаване на обезпечителна заповед след внасянето й определил едномесечен срок за 

предявяване на бъдещия иск, считано от завеждане на настоящата молба – 

11.04.2012 г.  

 - ч. гр. д. № 156/2012 г. /съдия Снежана Бонева/ е образувано на 26.04.2012 

г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата, за допускане на обезпечение 

на бъдещ иск за сумата от 204 700,00 лв. чрез налагане на запор върху вземане. С 

определение от 26.04.2012 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, определил е 

гаранция в размер на 20 000,00 лв., указал издаване на обезпечителна заповед след 

внасянето й и е определил едномесечен срок за предявяване на обезпечения иск, 

считано от получаване на настоящото определение. В диспозитива са посочени 

последиците от непредставяне на доказателства за предявяване на иска. Съобщение 

на молителя е изпратено на 26.04.2012 г. и е получено на 03.05.2012 г. С 

определение от 15.06.2012 г. съдът е отменил служебно допуснатото обезпечение, 
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след като е констатирал, че не са представени доказателства за предявяване на 

обезпечения иск. 

 - ч. гр. д. № 32/2013 г. /съдия Ива Димова/ е образувано на 08.03.2013 г. по 

молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на 07.03.2013 г. в 16,30 ч., за допускане на 

обезпечение на бъдещ иск за сумата от 26 666,67 лв. чрез налагане на възбрана 

върху недвижим имот без внасяне на гаранция. С определение от 08.03.2013 г. съдът 

е прекратил производството пред себе си и изпратил същото по подсъдност на 

Софийски градски съд. С определение от 02.04.2013 г., постановено по ч. гр. д. № 

144/2013 г., Апелативен съд-Велико Търново е отменил определението на Окръжен 

съд-Габрово и върнал делото за произнасяне по същество. Делото е върнато в 

Окръжен съд-Габрово на 09.04.2013 г. С определение от 09.04.2013 г. съдът е 

допуснал исканото обезпечение, определил гаранция в размер на 2666,66 лв., 

вносима в едноседмичен срок, и определил едномесечен срок за предявяване на 

бъдещия иск, считано от връчване на определението. С определение от 22.05.2013 г. 

съдът е отменил допуснатото обезпечение, след като е констатирал, че не са 

представени доказателства за предявяване на иска. 

 - ч. гр. д. № 65/2013 г. /съдия Галя Косева/ е образувано на 19.04.2013 г. по 

молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата от Окръжен съд-Варна с оглед 

спазване на местна подсъдност, за допускане на обезпечение на бъдещ иск за сумата 

от 746 188,88 лв. чрез спиране на изпълнение. С определение от 19.04.2013 г. съдът е 

допуснал исканото спиране, определил е парична гаранция в размер на 74 618,88 лв. 

и указал издаване на обезпечителна заповед след внасянето й и е определил 

триседмичен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от постановяване на 

настоящото определение. С определение от 12.06.2013 г. съдът е отменил 

допуснатото обезпечение, след като е констатирал, че не са представени 

доказателства за предявяване на бъдещия иск. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
Проверката на производствата по молби по чл. 390 от ГПК установява, че 

делата се образуват в деня на постъпването им. Съдебните състави са разглеждали 

молбите и са се произнасяли в срока, регламентиран в чл. 395, ал. 2 от ГПК. 

Установява се, че докладчиците процедират по различен начин, когато са 

указвали началния момент, от който тече определения на молителя срок за 

предявяване на бъдещия иск – от постановяване на определението, с което се 

допуска обезпечението; от момента на връчване на определението. 

Във всички случаи съдебните състави са отменяли служебно допуснатото 

обезпечение, ако в указания срок молителят не е представял доказателство за 

предявяване на обезпечения иск в съответствие с нормата на чл. 390, ал. 3, изр. 2-ро 

от ГПК. С изключение на производството по ч. гр. д. № 137/2012 г., образувано по 

молба на ТД на НАП-Велико Търново, по всички останали дела, с които е направено 

искане за спиране на изпълнително производство, съдиите са определяли парични 

гаранции в съответствие с чл. 390, ал. 4, изр. 2-ро от ГПК. 

 

8. Срочност на обявяване на съдебните актове. 
Съгласно справката, предоставена от Окръжен съд-Габрово за нуждата на 

проверката, през 2011 г., 2012 г. и към 30.06.2013 няма дела /датата на изготвяне на 
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справката/, по които съдебните актове да са постановени след изтичане на срока по 

чл. 235, ал. 5, изр. 1-во от ГПК. 

 

ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ 

НА ВЪЗЗИВНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

 

1. Образуваните въззивни дела през преди 01.01.2011 г. и неприключили 

към 31.12.2012 г. 

 - в. гр. д. № 270/2008 г., обр. на 19.09.2008 г., на доклад на съдия Генжова, 

по жалба срещу решение на първоинстанционния съд, сезиран с иск по чл. 26, ал. 2 

ЗЗД, иск по чл. 108 ЗС.  Проведени са с. з. на: 30.10.2008 г.; 20.11.2008 г. - съдът е 

спрял производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.) – до 

приключване на гр. д. № 411/2008 г. по описа на РС – Дряново. По делото са 

извършвани периодични справки за движението на преюдициалното дело: 

25.09.2009 г.; 29.10.2010 г.; 11.12.2010 г.; 08.03.2011 г.; 28.07.2011 г.; 07.10.2011 г.; 

06.12.2011 г. Има отбелязване и за извършени справки по телефона. От приложените 

разпечатки от деловодната електронна система се установява, че решението по гр. д. 

№ 411/2008 г. е обжалвано, образувано е в. гр. д. № 66/2012 г. по описа на ОС – 

Габрово, на 10.05.2012 г. е постановено решение, обжалвано с касационна жалба и 

на 25.03.2013 г. гр. д. № 144/2008 г. ведно с в. гр. д. № 66/2012 г. е изпратено на ВКС 

по компетентност. Последна справка за движението на преюдициалното 

производство е извършена на 29.08.2013 г.; 

 - в. гр. д. № 196/2010 г., обр. на 29.06.2010 г., на доклад на съдия Пенкова, 

жалба срещу решението на първоинстанционния съд, сезиран с иск за делба – 75 

съделители. С разпореждане на съдия Топалова от 29.06.2010 г. е образувано делото 

и на с. д. е извършено разпределението. С определение от 20.07.2010 г. съдът се е 

произнесъл по постъпили жалби, определението е обжалвано пред ВКС, който е 

оставил без разглеждане ч. касационна жалба. Определението на ВКС е обжалвано 

пред друг тричленен състав на ВКС, който с определение от 05.03.2012 г. 

постановено по ч. гр. д. № 603/2011 г. е потвърдил определение от 26.06.2011 г. 

постановено по ч. гр. д. № 404/2010 г. на ВКС. Проведени са с. з. на: 21.09.2010 г.; 

16.11.2010 г. – не е даден ход на делото, поради изпращането му във ВКС, съдът е 

постановил, че отлага делото без насрочване до връщането му от ВКС. С 

разпореждане от 29.10.2012 г. съдът е насрочил делото. Проведени са с. з. на: 

18.12.2012 г.; 05.03.2013 г.; 07.05.2013 г.; 16.07.2013 г.; 24.09.2013 г., отложено за 

12.11.2013 г. – причина за по-дългото разглеждане на делото е характера на 

делбеното производство и обжалване на акт на съда пред ВКС, както и обжалване на 

акт на ВКС пред друг състав на ВКС. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
В изготвената за нуждите на проверката справка са посочени само 2 дела, 

образувани преди 01.01.2011 г. и неприключили към 31.12.2012 г. Проверката на 

делата показва, че едното от тях е образувано по реда на ГПК /отм./ и е спряно на 

основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./ до приключване с влязъл в сила акт на 

обуславящо производство. Данните сочат, че и към момента на проверката, делото, 

послужило като основание за спиране на настоящото, все още не приключило. 
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Сведения за това дават редовно извършваните справки за хода на преюдициалното 

производство, отразяващи неговия статус. По второто дело също се установяват 

обективни причини за неговата продължителност – характерът на делото и развили 

се частни производства пред ВКС по обжалване на акт на съда. 

 

2. Въззивни граждански дела свършени над 3 месеца. 

 - в. гр. д. № 284/2012 г. /докладчик съдия Галя Косева/ е образувано на 

17.07.2012 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд-Севлиево, постъпила 

в съда на 17.07.2012 г. Делото е насрочено в открито съдебно заседание за 

13.09.2012 г., видно от списъка на лицата, призовани по делото. По делото липсва 

изрично определение на съда по см. на чл. 267, ал. 1 от ГПК. Призовката за 

жалбоподателя, изпратена на адрес в гр. София, е върната в цялост с отбелязване от 

03.09.2012 г. В съдебно заседание от 13.09.2012 г. съдът не е дал ход на делото, но се 

е произнесъл по доказателствените искания, направени в жалбата, като е допуснал 

две съдебни експертизи, за които е приел, че не е настъпила преклузия. Ново 

съдебно заседание е насрочено за 25.10.2012 г. С разпореждане от 02.10.2012 г. е 

заменено вещо лице, поради отсъствие от страната. Неизготвените своевременно 

експертизи са станали причина делото да се отложи за 22.11.2012 г. С разпореждане 

от 30.10.2012 г. е заменено друго вещо лице. С оглед изготвянето на втората 

допусната експертиза, на 22.11.2012 г. съдът е отложил делото за 13.12.2012 г., като 

е указал на жалбоподателя, че може да приеме за доказани фактите, относно които 

страната създава пречки за събиране на доказателства. В съдебно заседание от 

13.12.2012 г. съдът е дал ход на делото по същество. С определение от 18.12.2012 г., 

постановено в срока за произнасяне по същество, съдът е отменил определението си 

за даване на ход по същество и е спрял производството по делото на основание чл. 

229, ал.1, т. 3 от ГПК, до учредяване на настойничество или попечителство. Съдът е 

указал да се изпрати сигнал до Окръжна прокуратура-Габрово за здравословното 

състояние на жалбоподателя с оглед защита на неговите права и интереси. На 

18.06.2013 г. по делото е постъпила молба от настойника на въззивника, с която 

уведомява съда, че с оглед указанията, дадени от настоящия съд, пред Окръжен съд-

Габрово е било образувано дело за поставяне под запрещение, по което е 

постановено решение от 15.04.2013 г. С определение от 19.06.2013 г. съдът е 

възобновил производството и е насрочил открито заседание за 19.09.2013 г. На 

19.09.2013 г. е даден ход на по същество. Решение по делото е постановено на 

26.09.2013 г.  

 

КОНСТАТАЦИИ: 
От справките за дейността на въззивните състави през 2012 г. се установява, 

че от образуваните общо 340 въззивни граждански дела само 11 дела са свършени в 

срок от над 3 месеца, тоест само 3,23%. От проверката на единственото дело, което 

към момента на проверката е в Окръжен съд-Габрово, се констатира, че общата му 

продължителност се дължи основно на обективни причини – допуснати експертизи, 

замяна на вещи лица, довели до несвоевременното изготвяне на заключенията. 

Обстоятелство от субективен характер е произнасянето на съда по 

доказателствените искания на жалбоподателя, направени с въззивната жалба едва в 
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първо открито съдебно заседание, вместо в подготвително заседание преди 

насрочването на делото. 

 

3. Образувани въззивни граждански дела през първото шестмесечие на 

2013 г. 

 - в. гр. д. № 243/2013 г. /докладчик съдия Валя Генжова/ е образувано на 

03.06.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд-Габрово, изпратена 

от Върховния касационен съд и постъпила на 03.06.2013 г. Делото е насрочено в 

открито съдебно заседание за 04.07.2013 г., видно от разпореждането за образуване 

на делото. В съдебно заседание от тази дата е даден ход по същество. Решение по 

делото е постановено на 26.07.2013 г., съобщения за което са изпратени на 

29.07.2013 г. 

 - в. гр. д. № 195/2013 г. /докладчик съдия Ива Димова/ е образувано на 

08.05.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд-Габрово, постъпила 

на същата дата. Делото е насрочено в открито заседание за 06.06.2013 г., видно от 

разпореждането на съда за образуване. На 05.06.2013 г. жалбоподателят е направил 

искане за спиране на производството. С протоколно определение, постановено на 

06.06.2013 г., съдът е спрял производството по делото по чл. 229, ал. 1, т. 7 от ГПК 

във вр. с чл. 637 от ТЗ. 

 - в. гр. д. № 262/2013 г. /докладчик съдия Галя Косева/ е образувано на 

14.06.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд-Габрово, постъпила 

в съда на 14.06.2013 г. Делото е насрочено в първо открито съдебно заседание за 

19.09.2013 г., което се установява от списъка на лицата, призовани по делото и от 

корицата на същото. Липсва изричен съдебен акт в този смисъл. На 05.08.2013 г. по 

делото е дипозирана молба лично от въззивника, с която прави изявление за 

оттегляне на въззивната жалба. В този смисъл е и молба на процесуалният й 

представител от 02.09.2013 г. С протоколно определение, постановено на 19.09.2013 

г., съдът е прекратил производството по делото на основание чл. 264, ал. 1 от ГПК. 

 - в. гр. д. № 282/2013 г. /докладчик съдия Поля Пенкова/ е образувано на 

25.06.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд-Севлиево, постъпила 

в съда с вх. № 1536/22.04.2013 г. Делото е образувано с разпореждане на 

разпределящия съдия Веселина Топалова на 25.06.2013 г. В разпореждането за 

образуване е отбелязано, че производството е насрочено в открито заседание за 

19.09.2013 г. Липсва изричен съдебен акт в този смисъл. В съдебно заседание от 

19.09.2013 г. съдът е дал ход по същество и е обявил делото за решаване. Към 

момента на проверката /02.10.2013 г./ производството е в срока за постановяване на 

краен съдебен акт. Делото е образувано по-късно с оглед постъпила частна жалба 

срещу определение на първоинстанционния съд, с което е оставил без разглеждане 

молба за допълване на непълно съдебно решение. 

 - в. гр. д. № 197/2013 г. /докладчик съдия Снежана Бонева/ е образувано на 

09.05.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд-Севлиево, постъпила 

на тази дата в съда. Производството е насрочено в открито съдебно заседание за 

11.06.2013 г., което се установява от списъка на лицата, призовани по делото. В 

първо открито съдебно заседание е даден ход по същество. Решение по делото е 

постановено на 09.07.2013 г., за което съобщения са изпратени на 10.07.2013 г. 
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 - в. гр. д. № 171/2013 г. /докладчик съдия Веселина Топалова/ е образувано 

на 23.04.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд-Севлиево, 

постъпила на тази дата. Делото е насрочено в открито съдебно заседание за 

20.06.2013 г., за което има отбелязване в разпореждането за образуване на делото. В 

съдебно заседание от тази дата е даден ход по същество. Решение по делото е 

постановено на 26.06.2013 г., за което съобщения са изпратени на 04.07.2013 г. 

 - в. гр. д. № 240/2013 г. /докладчик съдия Поля Пенкова/ е образувано на 

31.05.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд-Габрово, постъпила 

в съда на тази дата. Производството е насрочено в открито съдебно заседание за 

09.07.2013 г., видно от списъка на лицата, призовани по делото. По делото е 

проведено едно открито съдебно заседание, в което е даден ход по същество. 

Решение е постановено на 29.07.2013 г., на която дата са изпратени и съобщения за 

страните. 

 - в. гр. д. № 239/2013 г. /докладчик съдия Веселина Топалова/ е образувано 

на 31.05.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд-Габрово, 

постъпила на тази дата. Делото е насрочено в открито съдебно заседание за 

08.08.2013 г., отбелязано в разпореждането за насрочване. Делото е пренасрочено за 

22.08.2013 г., обосновано с годишен отпуск, отразено също в разпореждането за 

образуване. В съдебно заседание от 22.08.2013 г. е даден ход по същество. Решение 

е постановено на 12.09.2013 г., за което съобщения са изпратени на 18.09.2013 г. 

 - в. гр. д. № 236/2013 г. /докладчик съдия Валя Генжова/ е образувано на 

31.05.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд-Габрово, постъпила 

на 30.05.2013 г. в съда. Делото е насрочено в първо открито съдебно заседание за 

04.07.2013 г., видно от разпореждането за образуване. В съдебно заседание от тази 

дата е даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 22.07.2013 г., за 

което съобщения са изпратени на 23.07.2013 г. 

- в. гр. д. № 177/2013 г., обр. на 25.04.2013 г., на доклад на съдия Косева, 

жалба срещу решението на първоинстанционния съд, сезиран с иск по чл. 226 КТ 

във вр. с чл. 45 ЗЗД. Приложен е протокол от случайното разпределение от 

25.04.2013 г. Няма постановено определение на съда по смисъла на чл. 267, ал. 1 

ГПК. За насрочената дата за провеждане на о. с. з. се съди по корицата на делото и 

приложения лист за призоваване на страните. Делото е насрочено за 20.06.2013 г., на 

която дата е даден ход по същество. Решението е постановено на 05.07.2013 г.; 

 - в. гр. д. № 283/2013 г., обр. на 26.06.2013 г., на доклад на съдия Бонева, 

жалба срещу решение по иск по чл. 422, ал. 1 ГПК. С разпореждане на съдия 

Топалова от 26.06.2013 г. е образувано делото, приложен е протокол от случайното 

разпределение от с. д. Няма постановено определение на съда по смисъла на чл. 267, 

ал. 1 ГПК. За насрочената дата за разглеждане на делото в о. с. з. се съди по 

корицата на делото и приложения лист за призоваване на страните. На 16.07.2013 г. 

е проведено с. з., съдът е дал ход по същество на делото, решението е постановено 

на 02.08.2013 г.;  

 - в. гр. д. № 142/2013 г., обр. на 11.04.2013 г., на доклад на съдия Пенкова, 

жалба срещу решение по иск по чл. 45 и чл. 49 ЗЗД. С разпореждане на съдия 

Топалова от 11.04.2013 г. е образувано делото, приложен е протокол от случайното 

разпределение от с. д. На 15.04.2013 г. е постановено определението по чл. 267, ал. 1 

ГПК, съдът се е произнесъл по доказателствените искания - допуснал е преразпит на 
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свидетел и е постановил, че по искането за допускане на СТЕ ще се произнесе в 

първото по делото заседание, насрочил е делото. Първото с. з. е проведено на 

21.05.2013 г. – допусната е СТЕ, делото е отложено. В с. з. на 02.07.2013 г. е прието 

заключението на в. л., делото е отложено по доказателствата. С определение от 

03.07.2013 г., постановено в з. з., съдът е поставил допълнителна задача на в. л.  

Проведени са с. з. на: 23.07.2013 г. – съдът е заличил в. л. и е назначил ново в. л., 

което да изготви заключение по поставената допълнителна задача; 19.09.2013 г. – 

поради непредставено заключение в законовия срок, както и неявяването на 

ответника в с. з. и невъзможността да вземе отношение по срока на заключението, 

съдът е отложил делото; 26.09.2013 г. – прието е заключението на в. л., съдът е 

обявил делото за решаване. Към момента на проверката (02.10.2013 г.) решението не 

е постановено. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
При проверката на въззивните производства, образувани през първото 

шестмесечие на 2013 г., се установява, че в обичайния случай тези дела приключват 

с едно открито съдебно заседание и до 2 месеца от тяхното образуване. По голяма 

продължителност се установява по дела, в които съдебни заседания са 

насрочвани/отлагани в периоди, съвпадащи със съдебната ваканция. Първо открито 

съдебно заседание е насрочвано в порядък от месец до месец и половина от момента 

на тяхното образуване. По изключение по-големи срокове за насрочване на първо 

открито съдебно заседание се установяват в периодите, съвпадащи със съдебната 

ваканция. По делата липсват изрични съдебни актове по чл. 267, ал. 1 от ГПК, като 

за насроченото първо открито съдебно заседание данни се съдържат в 

разпореждането за образуване на делото на извършващия разпределението или от 

списъка на лицата, призовани по делото. Изричен съдебен акт по смисъла на чл. 267, 

ал. 1 от ГПК се установи по едно дело - в. гр. д. № 142/2013 г. 

 

4. Бързи производства по въззивна дела. 

 - в. гр. д. № 307/2013 г. обр. на 19.07.2013 г., на доклад на съдия Бонева, 

жалба срещу решението на първоинстанционния съд сезиран с иск по чл. 144 във вр. 

с чл. 149 СК. С разпореждане на съдия Герова от 19.07.2013 г. е образувано делото, 

приложен е протокол за избор на докладчик от с. д. Няма постановено определение 

на съда по смисъла на чл. 267, ал. 1 ГПК, за насрочената дата на о. с. з. се съди по 

корицата на делото и приложения лист за призоваване на страните. Делото е 

насрочено за 22.08.2013 г., на която дата е проведено с. з. Съдът е дал ход на устните 

състезания, решението е постановено на 23.08.2013 г. 

 - в. гр. д. № 323/2013 г., обр. на 07.08.2013 г., на доклад на съдия Генжова, 

жалба срещу решението на първоинстанционния съд, сезиран с иск по чл. 143, ал. 2 

във вр. с чл. 139 СК и иск по чл. 149 СК. С разпореждане от 07.08.2013 г., 

постановено от съдия Минков е образувано делото, приложен е протокол от 

случайното разпределение от с. д. Няма постановено определение на съда по 

смисъла на чл. 267, ал. 1 ГПК, за насрочената дата на о. с. з. се съди по корицата на 

делото и приложения лист за призоваване на страните. Делото е насрочено за 

19.09.2013 г., на която дата е проведено с. з. и съдът е обявил делото за решаване. 
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Решението не е постановено към 02.10.2013 г. (момента на извършване на 

проверката на делото).  

 

КОНСТАТАЦИИ: 
От данните, установени при проверката на дела от тази категория, се 

констатира, че и по двете производства първо открито съдебно заседание е 

насрочено в срок по-дълъг от този, предвиден с разпоредбата на чл. 312, ал. 1, т. 1 

във вр. с чл. 317 от ГПК – до три седмици. Доколкото и по тези производства липсва 

произнасяне с определение по чл. 267 от ГПК, проверката по допустимостта и 

насрочването е извършвано от зам.-председателя на съда, който образува делата. 

Решенията и по двете дела са постановени в съответствие с изискванията на чл. 316 

от ГПК – в двуседмичен срок след заседанието, в което е приключило 

разглеждането на делото. 

 

5. Въззивни граждански дела с отменен ход по същество. 

 - в. гр. д. № 239/2011 г. /съдия Веселина Топалова/ е образувано на 

17.06.2011 г. по въззивна жалба, постъпила в съда на същата дата. Съдебни 

заседания са проведени на 25.08.2011 г. и 06.10.2011 г. На 07.10.2011 г. по делото е 

постъпила молба за оттегляне на въззивната жалба. С определение от 01.01.2012 г. 

съдът е отменил дадения ход по същество и е прекратил производството по делото. 

 - в. гр. д. № 284/2012 г. /докладчик съдия Галя Косева/ е образувано на 

17.07.2012 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд-Севлиево, постъпила 

в съда на 17.07.2012 г. В съдебно заседание от 13.12.2012 г. съдът е дал ход на 

делото по същество. С определение от 18.12.2012 г., постановено в срока за 

произнасяне по същество, съдът е отменил определението си за даване на ход по 

същество и е спрял производството по делото на основание чл. 229, ал.1, т. 3 от ГПК 

- до учредяване на настойничество или попечителство. Съдът е указал да се изпрати 

сигнал до Окръжна прокуратура-Габрово за здравословното състояние на 

жалбоподателя с оглед защита на неговите права и интереси. На 18.06.2013 г. по 

делото е постъпила молба от настойника на въззивника, с която уведомява съда, че с 

оглед указанията, дадени от настоящия съд, пред Окръжен съд-Габрово е било 

образувано дело за поставяне под запрещение, по което е постановено решение от 

15.04.2013 г. С определение от 19.06.2013 г. съдът е възобновил производството и е 

насрочил открито заседание за 19.09.2013 г. На 19.09.2013 г. е даден ход на по 

същество. Решение по делото е постановено на 26.09.2013 г. 

 - в. гр. д. № 27/2012 г. /докладчик съдия Валентина Генжова/. В първо 

открито съдебно заседание, проведено на 23.02.2012 г., съдът е дал ход по същество. 

Протоколното определение за даване на ход по същество е отменено с определение 

от 20.03.2012 г., като съдът е указал на ищеца с писмена молба да посочи всички 

доказателства, обуславящи правния му интерес от търсенето на съдебно 

удостоверение, и е насрочил в открито заседание за 19.04.2012 г. На тази дата е 

обявено за решаване и решение е постановено на 19.05.2012 г. 

 - в. гр. д. № 354/2012 г. /докладчик съдия Веселина Топалова/ е обявено за 

решаване в съдебно заседание от 18.10.2012 г. С определение от 19.11.2012 г., 

постановено в срока за произнасяне, съдът е отменил протоколното си определение 

за даване на ход по същество, допуснал е съдебно-техническа експертиза и е 
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насрочил ново открито заседание. Повторно делото е обявено за решаване в 

заседание от 24.01.2013 г., решение е постановено на 22.02.2013 г. 

 - в. гр. д. № 432/2012 г. /докладчик съдия Валентина Генжова/ е обявено за 

решаване в съдебно заседание от 18.12.2012 г. С определение от 16.01.2013 г., 

постановено в срока за произнасяне, съдът е отменил дадения ход по същество от 

тази дата и друго от тази дата, с която е отказано събиране на доказателства, и е 

насрочил ново открито заседание за 28.02.2013 г. за тяхното събиране. Повторно 

делото е обявено за решаване в заседание от 16.05.2013 г., решение е постановено на 

17.06.2013 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
През 2011 г. само по едно производство съдебният състав е отменил дадения 

ход по същество и е прекратил производството, след като в срока за неговото 

решаване е бил сезиран с молба по чл. 264, ал. 1 от ГПК /оттегляне на жалбата/. 

Съгласно справка, предоставена от съда за нуждите на проверката, през 2012 г. в 

Окръжен съд-Габрово са постановени определения за отмяна на дадения ход по 

същество по четири дела. По едно от производствата отмяната на дадения ход по 

същество е предпоставена от обективни причини – учредяване на настойничество 

или попечителство, и само по три от делата се е наложило допълнително да се 

изяснява фактическата обстановка. През 2013 г. в периода, отчетен до 30.06.2013 г., 

няма данни за дела, по които да са постановени определения за отмяна на хода по 

същество. 

 

6. Спрени въззивни граждански дела. 
 - в. гр. д. № 356/2011 г. /докладчик съдия Поля Пенкова/ е образувано на 

27.09.2011 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд-Севлиево, постъпила 

на тази дата. С определение от 03.10.2011 г. съдът е спрял производството по делото 

на основание чл. 637, ал. 1 от ТЗ до настъпване на обстоятелствата по чл. 637, ал. 2 

или ал. 3 от ТЗ. По делото няма данни да е изисквана информация относно 

настъпване на обстоятелствата, предвидени в чл. 637, ал. 2 и 3 от ТЗ. 

 - в. гр. д. № 99/2011 г. /докладчик съдия Снежана Бонева/ е спряно в 

съдебно заседание от 26.04.2011 г. на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 от ГПК. С 

определение от 26.07.2011 г. съдът е възобновил производството по делото, след 

като са извършени действията по конституирането на страната. 

 - в. гр. д. № 195/2011 г. /докладчик съдия Полина Пенкова/ е обявено за 

решаване в съдебно заседание от 21.06.2011 г. Протоколното определение за даване 

на ход по същество е отменено с определение от 15.07.2011 г., постановено е 

спиране на производството до приключване на производството по гр. д. № 

1958/2010 г. на Районен съд-Габрово с влязъл в сила акт. По заявено искане е 

разпоредено приложеното гр. д. № 1958/2010 г. да се изпрати на Районен съд-

Габрово за приключване на процедурата по чл. 51 от ЗН, след което да се върне на 

Окръжен съд-Габрово. Производството е възобновено с определение от 19.09.2011 г. 

 - в. гр. д. № 264/2011 г. /докладчик съдия Веселина Топалова/ е спряно в 

съдебно заседание от 31.01.2012 г. по съгласие на страните. С определение от 

27.02.2012 г. съдът е прекратил производството по делото във връзка с постъпила 

молба по чл. 264, ал. 1 от ГПК, с която е оттеглена въззивната жалба. 
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 - в. гр. д. № 361/2011 г. /докладчик Галина Косева:/ е спряно в съдебно 

заседание от 27.11.2011 г. по съгласие на страните - чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. 

Молба за възобновяване е постъпила на 05.04.2012 г., във връзка с която съдът е 

постановил определение от 06.04.2012 г. Делото е обявено за решаване в съдебно 

заседание от 31.05.2012 г., решение е постановено на 19.06.2012 г. 

 - в. гр. д. № 284/2012 г. /докладчик съдия Галина Косева/ е обявено за 

решаване на 13.12.2012 г. С определение от 18.12.2012 г. съдът е отменил 

протоколното си определение за даване на ход по същество и постановил спиране на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 3 от ГПК – до учредяване на настойничество или 

попечителство. Производството е възобновено с определение от 19.06.2013 г., 

обявено е за решаване в съдебно заседание от 19.09.2013 г. и постановено решение 

на 26.09.2013 г. 

 - в. гр. д. № 353/2012 г. /докладчик съдия Севдалина Герова/ е спряно в 

съдебно заседание от 02.10.2012 г. С определение от 17.04.2013 г. съдът е прекратил 

производството по делото на основание чл. 231 от ГПК, след като е констатирал, че 

е изтекъл 6-месечния срок. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
Проверените производства от тази категория в по-голямата си част са били 

спрени по съгласие на страните, за конституиране на страни или с оглед учредяване 

на настойничество или попечителство. Съдът се е произнасял своевременно по 

исканията на страните за възобновяване, съответно са следени сроковете и при 

наличие на предпоставките по чл. 231 от ГПК, делата са прекратявани. При 

проверка на производствата по други дела /извън описаните в категорията/, спрени 

на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, се констатира, че в Окръжен съд-Габрово се 

извършват редовни и пълни справки за хода на преюдициалните производства, 

послужили като основание за спиране. Като изключение от общата констатация в 

този смисъл е производството по в. гр. д. № 356/2011 г. /спряно при условията на чл. 

637, ал. 1, т. 1 от ТЗ/, по което липсват данни за статуса на процесното вземане в 

производството по несъстоятелност, което дело от своя страна е станало причина за 

неговото спиране. 

 

7. Срочност на обявяване на съдебните решения. 
През 2011 г. от всички обявени за решаване въззивни производства, 

съдебните състави са просрочили съдебните актове по шест дела, като всички 

просрочия са от по няколко дни след едномесечния срок и само по едно дело 

просрочието е от 26 дни. От образуваните през 2012 г. въззивни граждански дела се 

установяват просрочия по осем дела, като се отчита, че съдебните актове са 

постановени в незначително отклонение от инструктивния едномесечен срок. Най-

голямото забавяне за постановяване на решение е от един месец и дванадесет дни, 

отчетено от датата, на която делото е обявено за решаване. Добрите показатели на 

съда, констатирани като тенденция за въззивните състави за 2011 г. и 2012 г., са 

запазени и през 2013 г. /отчетени към 30.06.2013 г./ В този период се установява 

само едно дело, по което решението е постановено след изтичане на срока по чл. 

235, ал. 5, изр. 1-во от ГПК. Просрочието, което се констатира по това дело, е от 

близо 2 месеца – в. гр. д. № 174/2013 г.. 
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ІV. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 

ТЪРГОВСКИТЕ ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 
 

1. Образувани търговски дела през 2012 г. и свършени над 3 месеца. 

 - т. д. № 12/2012 г., обр. на 01.02.2012 г., на доклад на съдия Генжова, иск по 

чл. 135, ал. 3 от ЗЗД. С разпореждане на съдия Топалова от 01.02.2012 г. е 

образувано делото, приложен е протокол от случайното разпределение от с. д. С 

разпореждане от 02.02.2012 г. исковата молба е оставена без движение. С молба от 

14.02.2012 г. е поискано съдът да издаде СУ и удължаване на срока, уважена с 

разпореждане от 21.02.2012 г. На 24.02.2012 г. е представена молба с изпълнени 

указания и с разпореждане от 29.02.2012 г. съдът е постановил да се изпълни 

процедурата по чл. 367 ГПК. След двойната размяна на книжа, на 05.07.2012 г. е 

постановено определението по чл. 374 ГПК, изготвен е проект за доклад. Първото с. 

з. е проведено на 13.09.2012 г. – допусната е СТЕ и разпит на свидетел, отложено. 

Проведени са с. з. на: 18.10.2012 г. – съдът е допуснал изменение на доклада 

относно правната квалификация на иска, допусната е СТЕ – специалист оценител на 

машини и съоръжения, допусната е СИЕ, разпитан е свидетел, отложено; 29.11.2012 

г. – приети са и трите заключения на в. л. по допуснатите експертизи, съдът е дал 

ход по същество на делото. На 10.01.2013 г. е постановено решението;  

 - т. д. № 69/2012 г., обр. на 04.10.2012 г., на доклад на съдия Минкова, след 

това съдия Топалова, иск по чл. 92 ЗЗД във вр. с чл. 309 ТЗ. С разпореждане от 

04.10.2012 г. на съдия Топалова е образувано делото, приложен е протокол от 

случайното разпределение от с. д. След двойната размяна на книжа, на 17.12.2012 г. 

е постановено определение, с което съдът е отвел съдия Минкова от разглеждане на 

делото на осн. чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. На 17.12.2012 г. е извършено ново 

разпределение, приложен е протокол от случайното разпределение, определена е 

съдия Топалова. На 14.01.2013 г. е постановено определението по чл. 374 ГПК, 

допусната е ССчЕ и делото е нарочено. Първото с. з. е проведено на 21.02.2013 г. – 

прието е заключението на в. л., отложено по доказателствата. В с. з. на 28.03.2013 г. 

е даден ход по същество на делото. Решението е постановено на 29.04.2013 г. 

 - т. д. № 57/2012 г. /съдия Ива Димова/ е образувано на 29.06.2012 г. по 

искова молба, постъпила в съда на тази дата. С определение по чл. 374 от ГПК, 

постановено на 24.10.2012 г., съдът е насрочил открито съдебно заседание за 

22.11.2012 г. На 26.11.2012 г. е постъпила молба за удължаване на срок, като съдът е 

допуснал удължаване на срока за отговор по исковата молба и допълнението към 

нея. С определение от 10.12.2012 г. съдът е насрочил открито заседание за 

17.01.2013 г. във връзка с молба по чл. 151, ал. 4 от ГПК, за поправка на протокол. 

На 04.02.2013 г. е депозирана молба за прекратяване на съдебното производство, 

администрирана с разпореждане от същата дата, като е разпоредено да се изпрати 

препис за становище. В съдебно заседание от 25.04.2013 г. е даден ход по същество. 

С определение от 12.06.2013 г. съдът е отменил определението си за даване на ход 

по същество и е прекратил производството по делото, поради недопустимост на 

предявения иск. 

 - т. д. № 3/2012 г. /съдия Полина Пенкова/. С определение по чл. 374 от 

ГПК, постановено на 20.04.2012 г., съдът е насрочил производството в открито 
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съдебно заседание за 08.06.2012 г., отложено. Ново съдебно заседание е проведено 

на 14.09.2012 г. Провеждана е процедура по чл. 192 от ГПК. Ново заседание от 

02.11.2012 г., отложено за 17.01.2013 г., на която дата е обявено за решаване. 

Решение е постановено на 15.02.2013 г. Провеждани са заседания за събиране на 

доказателства. 

 - т. д. № 68/2012 г. /съдия Снежана Бонева/ е образувано на 28.09.2012 г. 

Допълнителен писмен отговор по делото е депозиран на 23.11.2012 г. С определение 

по чл. 374 от ГПК, постановено на 07.01.2013 г., съдът е насрочил делото в открито 

съдебно заседание за 19.02.2013 г. Делото е обявено за решаване в съдебно 

заседание от 23.04.2013 г. и решение е постановено на 23.05.2013 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
При проверката на делата от тази категория не се установяват причини, 

дължащи се на процесуалното поведение на съставите, които да са довели до 

продължителност на производствата над 3 месеца. Отделно от това, фактите сочат, 

че голяма част от проверените дела са приключили малко над тримесечния срок, 

отчетен от датата на постановяване на определенията по чл. 374 от ГПК. Причини от 

обективен характер за продължителността на делата са: удължаване на срока за 

отговор след насрочването на делото и събирането на доказателства, за които 

съдебните състави са приели, че са допустими и относими към споровете. 

 

2. Образувани търговски дела през 2012 г. и неприключили към 

31.12.2012 г. 

 - т. д. № 50/2012 г., обр. на 23.05.2012 г., на доклад на съдия Генжова, иск по 

чл. 92, ал. 1 ЗЗД. С разпореждане от 23.05.2012 г. на съдия Минкова е образувано 

делото, приложен е протокол от случайното разпределение от 23.05.2012 г. Делото е 

изпратено от РС – Габрово поради увеличение цената на иска. На 19.06.2012 г. е 

постъпил отговор на ИМ. С разпореждане от 19.06.2012 г. съдът е постановил де се 

изпълни процедурата по чл. 372 ГПК. На 17.07.2012 г. е представена допълнителна 

искова молба (ДИМ), на с. д. е разпоредено да се връчи препис на друга страна и се 

съобщят правата по чл. 373 ГПК. Съобщението е изпратено на 17.07.2012 г., връчено 

на 31.07.2012 г., и на 14.08.2012 г. е постъпил допълнителен отговор на ИМ. На 

07.11.2012 г. е постановено определението по чл. 374 ГПК. Първото с. з. е проведено 

на 07.12.2012 г. – съдът е докладвал постъпилата молба от в. л., с която е заявила, че 

е била в невъзможност да представи заключение - отложено по доказателствата. В с. 

з. на 24.01.2013 г. е прието заключението на в. л., съдът е дал ход по същество на 

делото, решението е постановено на 25.02.2013 г. 

 - т. д. № 65/2012 г., обр. на 30.08.2012 г., на доклад на съдия Герова, иск по 

чл. 422 във вр. с чл. 415 ГПК. С разпореждане от 30.08.2012 г. на съдия Топалова е 

образувано делото, приложен е протокол от случайното разпределение от с. д. На 

17.09.2012 г. е постановено да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. 

Съобщението е изпратено на 17.09.2012 г., връчено на 03.10.2012 г., отговора е 

представена на 11.10.2012 г. На 12.10.2012 г. е разпоредено да се изпрати на ищеца 

препис от отговора на ИМ. Съобщението е изпратено на 12.10.2012 г., връчено на 

23.10.2012 г., и на 06.11.2012 г. е представена допълнителна ИМ. На 13.11.2012 г. е 

разпоредено да се изпрати препис от допълнителната ИМ на ответника. На 
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13.11.2012 г. е изпратено съобщение до ответника, връчено на 04.12.2012 г. и на 

17.12.2012 г. е представен допълнителен отговор на ИМ. На 19.12.2012 г. е 

постановено разпореждане по чл. 374 ГПК, изготвен е проект за доклад по делото. 

Първото с. з. е проведено на 22.01.2013 г. - прието е заключението на в. л., поставена 

е допълнителна задача, поради което е отложено. Проведени са с. з. на: 05.03.2013 г. 

– приети са доказателства, допълнена е задачата на в. л., отложено; 24.04.2013 г. – 

прието е заключението на в. л., съдът на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК е спрял 

производството по делото. На 02.07.2013 г. е постъпила молба за възобновяване и с 

разпореждане от 08.07.2013 г. съдът е възобновил производството по делото и го е 

насрочил за 24.09.2013 г. На 22.08.2013 г. е постъпила молба от проц. представител 

на ответника за пренасрочване на делото за друга дата, поради отпуск извън 

страната. С разпореждане от 08.09.2013 г. съдът е пренасрочил делото за 15.10.2013 

г. 

 - т. д. № 43/2012 г., обр. на 03.05.2012 г., на доклад на съдия Косева, иск по 

чл. 135, ал. 2 ЗЗД. С разпореждане на съдия Топалова от 03.05.2013 г. е образувано 

делото, приложен е протокол от случайното разпределение от с. д. С разпореждане 

от 07.05.2012 г. съдът е оставил ИМ без движение с указания за вписването й. На 

02.07.2012 г. е постъпила молба за удължаване на срока, уважена с разпореждане от 

с. д. На 21.06.2012 г. е постановен отказ от вписване на ИМ от съдия по вписванията 

и на 10.07.2012 г. е представена вписана ИМ. На 10.07.2012 г. е изпратен препис от 

ИМ на ответника за отговор, връчен на 12.07.2012 г. и на 26.07.2012 г. е представен 

отговор на ИМ. С разпореждане от 27.07.2012 г. е изпратен препис от отговора на 

ищеца. Съобщението е изпратено на 27.07.2012 г. – изискана е справка от СГС за 

невърнатия отрязък от съобщението, връчено на 13.09.2012 г. (гр. София), на 

21.09.2012 г. е представена ДИМ. На 24.09.2012 г. е разпоредено да се изпрати 

препис от ДИМ на ответника. Съобщението е изпратено на 24.09.2012 г., връчено на 

28.09.2012 г. На 02.10.2012 г. е постъпила молба от проц. представител на ищеца за 

конституиране на още двама ответници наред с първоначалния ответник. С 

разпореждане от 02.10.2012 г. съдът е оставил ИМ без движение, дал е указания до 

ищеца да представи ИМ в която да са вписани всички ответници – задължителни 

другари, всички имоти, да се конкретизира и прецизира петитума и новата ИМ да се 

представи в необходимия брой екземпляри. Съдът е оставил без уважение молбата 

от 02.10.2012 г. за конституиране на посочените в нея ответници. На 02.10.2012 г. е 

изпратено съобщение с разпореждането на съда от 02.10.2012 г. На 07.11.2012 г. е 

изпратено писмо до председателя на СГС за изискване на обяснения от призовкаря 

за невръчените призовки. На 16.10.2012 г. е постъпил допълнителен отговор. На 

23.10.2012 г. е представена молба с удостоверения за дан. оценка на имотите. На 

12.11.2012 г. е постъпила молба от ищеца за удължаване на срока за изпълнение на 

указанията на съда от 02.10.2012 г. С разпореждане от с. д. съдът е указал, че за 

последен път удължава срока на ищеца за изпълнение на дадените указания. С 

молба от 14.11.2012 г. е представена ИМ с посочени вс. ответници и вписана в АВ. 

С разпореждане от 14.11.2012 г. съдът е разпоредил да се изпрати препис от ИМ на 

др. страни. На 03.12.2012 г. е постъпил отговор от първия ответник, на 03.12.2012 г.  

е постъпил отговор от третия ответник и на 18.12.2012 г. е постъпил отговор от 

втория ответник. На 01.02.2013 г. е постъпило становище по отговор на ИМ от 

ищеца. На 11.02.2013 г. е постановено определението по чл. 374 ГПК. Първото с. з. е 
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проведено на 21.03.2013 г. – отложено по допусната експертиза. Проведени са с. з. 

на: 18.04.2013 г. – поради неизготвено заключение, отложено; 21.05.2013 г. – прието 

е заключението на в. л., допуснал е изслушването на допълнителна задача от в. л. и е 

назначил още една експертиза; 04.07.2013 г. – поради неизготвени експертизи по 

обективни причини, делото  е отложено; 26.09.2013 г.  – съдът е спрял 

производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК.  

 - т. д. № 20/2012 г. /съдия Снежана Бонева/ е образувано на 21.02.2012 г. 

Разпореждане по чл. 367 от ГПК е постановено на 22.02.2012 г. Отговор на исковата 

молба е постъпил на 23.03.2012 г. С определение от 27.03.2012 г. съдът е прекратил 

производството и е изпратил делото по подсъдност на Плевенския окръжен съд на 

основание чл.108 във вр. с чл. 105 от ГПК. След повдигнат спор за подсъдност, 

делото е върнато от Апелативен съд-Велико Търново в Окръжен съд-Габрово. 

Разпореждане по чл. 372 от ГПК е постановено на 14.05.2012 г. В съдебно заседание 

от 29.01.2013 г. делото е обявено за решаване. Решение е постановено на 01.02.2013 

г. 

 - т. д. № 52/2012 г. /съдия Цанка Минкова/ е образувано на 31.05.2012 г. 

Разпореждане по чл. 367 от ГПК е постановено на 15.06.2012 г. Отговор е депозиран 

на 02.07.2012 г. Разпореждане по чл. 372 от ГПК е постановено на 05.07.2012 г. 

Становище по отговора е постъпило на 18.07.2012 г. Разпореждане по чл. 373 от 

ГПК е постановено на 19.07.2012 г. С определение по чл. 374 от ГПК, постановено 

на 09.08.2012 г., съдът е насрочил делото в открито заседание за 02.10.2012 г. На 

23.10.2012 г. делото е спряно  по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, възобновено на 

29.11.2012 г. и насрочено за 11.12.2012 г. Делото е обявено за решаване в съдебно 

заседание от 19.03.2013 г. и решение е постановено на 16.04.2013 г. Проведени са 

няколко открити съдебни заседания, отлагани за събиране на доказателства – 

експертизи. 

 - т. д. № 72/2012 г. /съдия Веселина Топалова/ е образувано на 04.10.2012 г. 

Разпореждане по чл. 367 от ГПК е постановено на 18.10.2012 г. Отговор на исковата 

молба е постъпил на 08.11.2012 г. Разпореждане по чл. 372 от ГПК е постановено на 

09.11.2012 г., допълнителна искова молба е постъпила на 06.12.2012 г. 

Администрирана с разпореждане по чл. 373 от ГПК на 10.12.2012 г. С определение 

по чл. 374 от ГПК, постановено на 14.01.2013 г., съдът е насрочил производството в 

открито заседание за 14.02.2013 г. С определение от 14.02.2013 г. производството е 

спряно по съгласие на страните – чл. 229, ал. 1, т., 1 от ГПК. Производството е 

възобновено и е насрочено в открито заседание за 10.10.2013 г. 

 - т. д. № 41/2012 г. /съдия Полина Пенкова/ е образувано на 18.04.2012 г. по 

искова молба, постъпила на тази дата. Разпореждане по чл. 367 от ГПК е 

постановено на 24.04.2012 г. Отговор на молбата е депозиран на 22.05.2012 г. С 

определение от 22.05.2012 г. съдът е оставил без уважение възражение за местна 

подсъдност, обжалвано с въззивна частна жалба от 11.06.2012 г. Върнато от 

инстанционен контрол на 11.07.2012 г. На 12.07.2012 г. е постановено разпореждане 

по чл. 372 от ГПК. Допълнителна искова молба е постъпила на 30.07.2012 г. 

Разпореждане по чл. 373 от ГПК е постановено на 31.07.2012 г. Допълнителен 

отговор е депозиран на 22.08.2012 г. делото е изпратено на Великотърновския 

апелативен съд с писмо, изх. № 1280/27.08.2012 г., по тяхно искане. 
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 - т. д. № 60/2012 г. /съдия Ива Димова/ е образувано на 18.07.2012 г. по 

искова молба от тази дата, оставена без движение с разпореждане от 23.07.2012 г. 

Разпореждане по чл. 367 от ГПК е постановено на 23.08.2012 г. Отговор на исковата 

молба е постъпил на 12.09.2012 г. Разпореждане по чл. 372 от ГПК е постановено на 

14.09.2012 г. Становище по отговора е постъпило на 17.10.2012 г. Разпореждане по 

чл. 373 от ГПК е постановено на същата дата. С определение по чл. 374 от ГПК, 

постановено на 12.11.2012 г., съдът е насрочил открито съдебно заседание за 

13.12.2012 г., отложено за 24.01.2013 г., когато е обявено за решаване. Решение е 

постановено на 14.02.2013 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
Проверката на делата от тази категория установява, че са били налице 

обективни причини, довели до общата продължителност на производствата и 

невъзможността те да приключат към 31.12.2012 г. Сред основните фактори, довели 

до забавяне приключването на делата, е образуването на някои от тях в края на 

периода; постановяване на спиране по съгласие на страните; даване на указания за 

отстраняване на констатирани нередовности по отношение на исковите молби; 

технологичното време, необходимо за извършване на двойната размяна на книжа по 

търговските спорове; изпращане на делата за произнасяне по повдигнат спор за 

подсъдност; отлагане на съдебни заседания за събиране на доказателства.  

Като цяло при проучването на тези дела се установява, че съдебните състави 

са извършвали без забавяне двойната размяна на книжа и са се произнасяли 

своевременно по направените процесуални искания на страните, много често в деня 

или на следващия ден, след като са направени. Известно забавяне се установява при 

постановяване на разпорежданията на съда по чл. 367 от ГПК, което е ставало в 

някои случаи след 14, 15 и 18 дни от образуване на делото или след отстраняване на 

констатираните в исковата молба нередовности. В преобладаващите случаи обаче 

тези процесуални действия на съда са извършвани в много по-кратки срокове – 

между 4 и 6 дни от образуване на делото, съответно от изпълняване на дадени 

указания. 

 

3. Търговски дела образувани преди 01.01.2011 г. и неприключили към 

31.12.2012 г. 
Съгласно справката, изготвена от Окръжен съд-Габрово, към момента на 

извършване на проверката в съда няма дела от тази категория. 

 

4. Образувани търговски дела през първото шестмесечие на 2013 г. 

 - т. д. № 12/2013 г. /съдия Поля Пенкова/ е образувано на 07.02.2013 г. по 

искова молба, депозирана на тази дата. Разпореждане по чл. 367 от ГПК е 

постановено на 11.02.2013 г. Препис от исковата молба е връчен на ответника на 

14.02.2013 г. със съобщение, изпратено на 12.02.2013 г. На 20.02.2013 г. по делото е 

депозиран писмен отговор, оставен без движение с разпореждане от тази дата. На 

21.02.2013 г. е изпратено съобщение за указанията на съда до ответника, получено 

на 27.02.2013 г. Разпореждане по чл. 372 от ГПК е постановено на 01.03.2013 г. 

Същото представлява кратко резолюция за изпълнение на процедурата в този 

смисъл. Съобщение до ищеца е изпратено на 04.03.2013 г. и е получено на 
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07.03.2013 г. Допълнителна искова молба е депозирана на 21.03.2013 г., върху която 

е положено разпореждане на съда от 21.03.2013 г. за изпълнение на процедурата по 

чл. 373 от ГПК. Съобщение на ответника е изпратено на 22.03.2013 г. и е получено 

на 26.03.2013 г. Допълнителен отговор е депозиран на 28.03.2013 г. С определение 

по чл. 374 от ГПК, постановено на 19.04.2013 г., съдът е разпределил 

доказателствената тежест, произнесъл се е по доказателствените искания и е 

насрочил производството в открито съдебно заседание за 18.06.2013 г. На тази дата 

съдът е дал ход на делото, докладвал е същото съгласно изготвения проект за 

доклад, обективиран с определението от 19.04.2013 г., и го е отложил за 01.10.2013 

г. за събиране на доказателства. 

 - т. д. № 27/2013 г. /съдия Ива Димова/ е образувано на 18.03.2013 г. по 

искова молба, постъпила в съда на тази дата. Разпореждане по чл. 367 от ГПК е 

постановено на 25.03.2013 г. Съобщения за ответниците са изпратени на 25.03.2013 

г., всички получени на 29.03.2013 г. Отговор на исковата молба от ответниците е 

депозиран на 12.04.2013 г. Разпореждане по чл. 372 от ГПК е постановено на същата 

дата – 12.04.2013 г. Препис от отговора е връчен на ищеца на 07.05.2013 г. със 

съобщение от 15.04.2013 г. Допълнителна искова молба е депозирана на 22.05.2013 

г. Разпореждане по чл. 373 от ГПК е постановено на 22.05.2013 г. Преписът от 

допълнителната искова молба е връчен на ответниците на 29.05.2013 г. Не е 

постъпвал допълнителен отговор. С определение по чл. 374 от ГПК, постановено на 

21.06.2013 г., съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 08.08.2013 г. 

На тази дата е допусната допълнителна експертиза и делото е отложено за 

26.09.2013 г. На тази дата съдът е отложил делото за 05.11.2013 г., след като е 

констатирал, че експертното заключение не е представено в срок. 

 - т. д. № 11/2013 г., обр. на 07.02.2013 г., на доклад на съдия Топалова, иск 

по чл. 422 във вр. с чл. 415 ГПК. С разпореждане на съдия Топалова от 07.02.2013 г. 

е образувано делото, приложен е протокол от случайното разпределение от с. д. На 

08.02.2013 г. съдът е разпоредил да се изпрати препис от ИМ на ответника за 

отговор. Съобщението е изпратено на 08.02.2013 г., връчено на 14.02.2013 г., и на 

20.02.2013 г. е депозиран отговор на ИМ. С отговора на ИМ ответникът е поискал 

спиране на изпълнението по изпълнителното производство. С определение от 

13.03.2013 г. съдът е оставил без уважение молбата на ответницата за спиране на 

изпълнението по изп. дело. На 13.03.2012 г. е изпратено съобщение до ответника с 

препис от определението на съда и на с. д. е изпратено съобщение до ищеца с 

препис от отговора на ИМ. Ищецът е получил съобщението с отговора на ответника 

на 20.03.2013 г., на 04.04.2013 г. е депозирана ДИМ. На 04.04.2013 г. е разпоредено 

да се изпрати препис от ДИМ на ответника, връчено на 10.04.2013 г. и на 12.04.2013 

г. е депозиран допълнителен отговор. На 09.05.2013 г. е постановено определението 

по чл. 374 ГПК, изготвен е проект за доклад. Първото с. з. е проведено на 20.06.2013 

г., отложено по доказателствата за 10.10.2013 г. 

 - т. д. № 25/2013 г., обр. на 11.03.2013 г., на доклад на съдия Косева, 

облигационен иск. С разпореждане от 11.03.2013 г. на съдия Минкова е образувано 

делото, приложен е протокол от случайното разпределение от с. д. На 13.03.2013 г. е 

разпоредено да се изпълни процедурата по чл. 367 ГПК. Съобщението е изпратено 

на 13.03.2013 г., връчено на 19.03.2013 г. и на 02.04.2013 г. е представен отговор на 

ИМ. На 02.04.2013 г. е предявен насрещен иск. На 03.04.2013 г. е постановено да се 
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изпълни процедурата по чл. 372 ГПК. На 04.04.2013 г. е изпратено съобщението до 

ищеца, връчено на 17.04.2013 г. и на 09.05.2013 г. е постъпила ДИМ. На 10.05.2013 

г. е разпоредено да се изпълни процедурата по чл. 373 ГПК, на с. д. е изпратено 

съобщение, връчено на 15.05.2013 г. и на 28.05.2013 г. е представен допълнителен 

отговор на ИМ. На 28.05.2013 г. е постъпил допълнителен насрещен иск, на 

31.05.2013 г. е постъпила молба за увеличаване на насрещния иск. На 13.06.2013 г. е 

постановено определението по чл. 374 ГПК – съдът е приел за съвместно 

разглеждане насрещния иск, но не е приел молбата за увеличаване на насрещния 

иск, поради невнесена ДТ; допуснал е съдебна експертиза. На 17.06.2013 г. е 

постъпила молба от ответника по първоначалния иск с представено док. за 

довнесена ДТ. С определение от 24.06.2013 г. съдът е допуснал увеличение на 

насрещния иск. Първото с. з. е проведено на 19.09.2013 г. – не е даден ход на делото, 

съдът е постановил, че следва да се даде възможност на ищеца да организира 

защитата си, предвид сложността на производството от фактическа и правна страна 

(множество обективно съединени искове, както и че е налице хипотезата на чл. 142, 

ал. 2 ГПК, делото е отложено за 31.10.2013 г. 

 - т. д. № 5/2013 г., обр. на 14.01.2013 г., на доклад на съдия Димова, иск по 

чл. 422 във вр. с чл. 415 ГПК. С разпореждане на съдия Топалова от 14.01.2013 г. е 

образувано делото, приложен е протокол от случайното разпределение от с. д. С 

разпореждане от 15.01.2013 г. е постановено да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за отговор. На 15.01.2013 г. е изпратено съобщение до ответника (ФЛ), на 

17.01.2013 г. е залепено уведомление. На 24.01.2013 г. е постъпила молба-уточнение 

на ИМ. С разпореждане от с. д. съдът е разпоредил да се изпрати препис от молбата 

на ответника. Съобщението е върнато в цялост. На 04.02.2013 г. е разпоредено а се 

направи справки за адреса на ответника в НБД, изпълнено на с. д. и с разпореждане 

от 04.02.2013 г. съдът е постановил да се връчи съобщение на адреса от справката. 

Съобщението с препис от ИМ е връчено на ответника на 21.02.2013 г. На 05.03.2013 

г. е постъпил отговор на ИМ, с който е поискано спиране на изпълнението по изп. 

производство. С определение от  06.03.2013 г. съдът е оставил без уважение молбата 

на ответника за спиране на изпълнението по изпълнителното производство. На 

09.03.2013 г. е разпоредено да се изпрати препис от отговора на ищеца. На 

25.03.2013 г. е постъпило искане от ответника за предоставяне на правна помощ и с 

определение от 01.04.2013 г. съдът е предоставил правна помощ на ответника. На 

09.05.2013 г. е постъпило уведомително писмо от АК – Габрово с определен 

адвокат.  На 09.05.2013 г. е разпоредено да се изпрати препис от отговора на ИМ на 

ищеца. Съобщението е изпратено на 09.05.2013 г., връчено на 16.05.2013 г. и на 

30.05.2013 г. е представена ДИМ. На 30.05.2013 г. е разпоредено да се връчи препис 

от ДИМ на проц. представител на ответника. Съобщението е изпратено на 

30.05.2013 г., връчено на 04.06.2013 г. на проц. представител на ответника. Не е 

представен допълнителен отговор. На 21.06.2013 г. е постановено определението по 

чл. 374 ГПК – допусната е ССчЕ. Първото с. з. е проведено на 30.07.2013 г. – прието 

е заключението на в. л., разпитан е свидетел, отложено по доказателствата за 

08.10.2013 г. 

 - т. д. № 20/2013 г., обр. на 26.02.2013 г., на доклад на съдия Косева, иск по 

чл. 29, ал. 1 ЗТР. С разпореждане от 26.02.2013 г. на съдия Топалова е образувано 

делото, приложен е протокол от случайното разпределение от с. д. С разпореждане 
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от 27.02.2013 г. ИМ е оставена без движение. На 21.03.2013 г. е представена молба с 

изпълнени указания. На 21.03.2013 г. е разпоредено да се изпълни процедурата по 

чл. 367 ГПК. Съобщението е изпратено на 21.03.2013 г., връчено на 25.03.2013 г. и 

на 10.04.2013 г. е представен отговор на ИМ. На 10.04.2013 г. е разпоредено да се 

изпълни процедурата по чл. 372 ГПК. Съобщението е изпратено на 10.04.2013 г., 

връчено на ищеца на 22.04.2013 г. и на 07.05.2013 г. е представена ДИМ. На 

07.05.2013 г. е разпоредено да се изпълни процедурата по чл. 373 ГПК. На 

07.05.2013 г. е изпратено съобщение до ответника, връчено на 15.05.2013 г., не е 

представен допълнителен отговор. На 12.06.2013 г. е постановено определението по 

чл. 374 ГПК. Първото с. з. е проведено на 04.07.2013 г. – даден е ход по същество на 

делото. Решението е постановено на 31.07.2013 г. 

 - т. д. № 30/2013 г., обр. на 27.03.2013 г., на доклад на съдия Бонева, иск по 

чл. 92 във вр. с чл. 79 ЗЗД.  С разпореждане на съдия Топалова от 27.03.2013 г. е 

образувано делото, приложен е протокол за избор на докладчик от с. д. С 

разпореждане от 02.04.2013 г. ИМ е оставена без движение. На 24.04.2013 г. е 

постъпила молба с изпълнени указания. На 24.04.2013 г. е разпоредено да се изпрати 

препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 24.04.2013 г., 

връчено на 09.05.2013 г., на 28.05.2103 г. е постъпил отговор на ИМ. На 06.06.2013 г. 

е разпоредено да се изпълни процедурата по чл. 372 ГПК. Съобщението е изпратено 

на 06.06.2013 г., връчено на 12.06.2013 г. и на 26.06.2013 г. е представено 

„становище” от ищеца. На 26.06.2013 г. е разпоредено да се изпрати препис от 

становището на ищеца на ответника за представяне на допълнителен отговор. На 

26.06.2013 г. е изпратено съобщение до ответника, връчено на 02.07.2013 г. и на 

08.07.2013 г.  е представен допълнителен отговор на ИМ. На 05.08.2013 г. е 

постановено определението по чл. 374 ГПК, делото е насрочено за 29.10.2013 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
Делата, образувани през първото шестмесечие на 2013 г., са администрирани 

своевременно от съдебните състави, като много често разпореждането по чл. 367 от 

ГПК е постановявано в деня или на следващия ден от образуването на делата. 

Съдебните състави са извършвали своевременно останалите процесуални действия, 

свързани с двойната размяна на книжа. В преобладаващите случаи докладчиците са 

се произнасяли незабавно и по процесуалните искания и действия на страните. По 

някои дела /в периода на съдебна ваканция/ съдебните състави са насрочвали първо 

открито съдебно заседание/отлагали съдебни заседания за след близо 3 месеца – т. д. 

№ 12/2013 г., т. д. № 25/2013 г. 

 

5. Търговски дела с отменен ход по същество. 

- т. д. № 62/2011 г. /съдия Валентина Генжова/ е образувано на 19.10.2011 г. 

по искова молба, постъпила на тази дата. В съдебно заседание от 26.01.2012 г. е 

даден ход по същество. С определение от 01.02.2012 г., постановено в срока за 

решаване на делото, съдът е отменил дадения ход по същество и е спрял 

производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 7 от ГПК във вр. с § 5в, ал. 1 

от ПЗР на ЗТР. С определение от 20.03.2012 г. е удължен срока за пререгистрация на 

ответника с 9 месеца. Нова молба от ищеца за удължаване на срока е подадена на 

27.12.2012 г., уважена с определение от 07.01.2013 г. С определение от 12.02.2013 г. 
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съдът е отказала да уважи нова молба за удължаване на срока. С определение от 

22.02.2013 г. съдът е върнал исковата молба на ищеца и е прекратил производството 

по делото. 

 - т. д. № 8/2011 г. /съдия Севдалина Герова// е образувано на 01.03.2011 г. по 

искова молба, постъпила на тази дата. В съдебно заседание от 28.06.2011 г. съдът е 

дал ход по същество. С определение от 30.06.2011 г., постановено в срока за 

решаване на делото, съдът е отменил протоколното си определение за даване на ход 

по същество и е насрочил делото в открито съдебно заседание за 15.07.2011 г. За да 

постанови диспозитив в този смисъл, съдът е констатирал служебно, че делото не е 

изяснено от фактическа страна, поради несъответствие на данните по актуалното 

състояние на ответното дружество, представени по делото, и тези, служебно 

известни на съда по ф. д. № 550/2003 г. на Окръжен съд-Габрово. С протоколно 

определение от 15.07.2011 г. съдът е прекратил производството по делото след като 

е приел, че искът е недопустим поради липса на правен интерес. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
От производствата, образувани през 2011 г., само по две дела са постановени 

определения за отмяна на хода по същество. Отделно от тях, с определение за 

отмяна на дадения ход по същество е т. д. № 79/2011 г., образувано по молба по чл. 

625 от ТЗ. Съгласно справката, предоставена от Окръжен съд-Габрово, от делата, 

образувани през 2012 г., 2013 г. /отчетени към 30.06.2013 г./ и обявени за решаване, 

няма производства с определения за отмяна на даден ход по същество. 

 

6. Спрени търговски дела през 2011 г. и 2012 г. 

 - т. д. № 62/2011 г. /съдия Валентина Генжова/ е образувано на 19.10.2011 г. 

по искова молба, постъпила на тази дата. В съдебно заседание от 26.01.2012 г. е 

даден ход по същество. С определение от 01.02.2012 г., постановено в срока за 

решаване на делото, съдът е спрял производството по делото на основание чл. 229, 

ал. 1, т. 7 от ГПК във вр. с § 5в, ал. 1 от ПЗР на ЗТР. С определение от 20.03.2012 г. е 

удължен срока за пререгистрация на ответника с 9 месеца. Нова молба от ищеца за 

удължаване на срока е подадена на 27.12.2012 г., уважена с определение от 

07.01.2013 г. С определение от 12.02.2013 г. съдът е отказала да уважи нова молба за 

удължаване на срока. С определение от 22.02.2013 г. съдът е върнал исковата молба 

на ищеца и е прекратил производството по делото. По частна жалба на ищеца, 

депозирана срещу прекратителното определение, в Апелативен съд-Велико Търново 

е постановено определение от 16.04.2013 г. по в. ч. гр. д. № 123/2013 г., с което е 

отменено обжалваното и делото е върнато за продължаване на 

съдопроизводствените действия. С определение от 22.04.2013 г. Окръжен съд-

Габрово е възобновил производството и е насрочил открито съдебно заседание за 

20.06.2013 г. На последната дата е даден ход по същество. Решение по делото е 

обявено на 08.07.2013 г., за което съобщения са изпратени на 09.07.2013 г. 

 - т. д. № 8/2011 г. /съдия Севдалина Герова/ е образувано на 01.03.2011 г. по 

искова молба, постъпила на тази дата. На 14.11.2011 г. и 15.11.2011 г. страните са 

депозирали молби за спиране на делото по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. На 18.04.2012 

г. е депозирана молба за възобновяване. На същата дата съдът е постановил 

възобновяване и насрочване за 22.05.2012 г. На 14.05.2012 г. ищецът е депозирал 
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молба по чл. 232, ал. 1 от ГПК, поради оттегляне на иска. Съдът е изпратил с 

разпореждане от 16.05.2011 г. молбата за становище. С определение от 19.05.2012 г. 

съдът е прекратил производството по делото. 

 - т. д. № 57/2011 г. /Снежана Бонева/ е образувано на 08.09.2011 г. по искова 

молба, постъпила на тази дата. Производството по делото е спряно по чл. 229, ал. 1, 

т. 4 от ГПК с протоколно определение, постановено на 15.05.2012 г., до 

приключване на гр. д. № 8020/2011 г. на Варненски районен съд. Правени са 

редовно справки относно движението на преюдициалното производство, последната 

от които е постъпила с вх. № 1556/23.04.2013 г. на Окръжен съд-Габрово. 

 - т. д. № 97/2011 г. е обр. на 15.12.2011 г., на доклад на съдия Генжова, иск 

по чл. 87, ал. 2 ЗЗД. В съдебно заседание от 31.05.2012 г. съдът е спрял 

производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1 т. 1 ГПК. На 31.10.2012 г. е 

постъпила молба за възобновяване и с разпореждане от 31.10.2012 г. съдът е 

възобновил и насрочил делото. 

 - т. д. № 25/2011 г., обр. на 27.04.2011 г., на доклад на съдия Генжова, иск по 

чл. 422 във вр. с чл. 415 ГПК. На 27.04.2011 г. е образувано делото, приложен е 

протокол от случайното разпределение от с. д. В с. з. проведено на 27.01.2012 г. 

съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. С 

определение от 02.07.2012 г. производството по делото е възобновено. С 

определение от 02.07.2012 г. съдът е изготвил подробен доклад по делото и го е 

насрочил за 13.09.2012 г. В с. з. на 25.10.2012 г. е даден ход по същество на делото. 

Решението е постановено на 23.11.2012 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
Повечето от производствата, разгледани в тази категория, са спрени по 

съгласие на страните, съответно са възобновени своевременно след постъпване на 

молби в този смисъл от страните. Производствата, спрени поради наличие на 

преюдициални дела, са администрирани редовно като са изисквани справки, 

отразяващи движението и статуса на преюдициалното дело. 

 

7. Части търговски дела, образувани по чл. 390 от ГПК 

 - ч. т. д. 55/2012 г. /съдия Цанка Минкова/ е образувано на 25.06.2012 г. по 

молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата, за допускане на обезпечение на 

бъдещ иск за сумата от 63151,75 лв. чрез налагане на запор върху банкови сметки. 

Делото е разпределено в 14,38 ч. С определение от 26.06.2012 г. съдът е допуснал 

исканото обезпечение, определил едномесечен срок за предявяване на иска, считано 

от връчване на определението, и указал последиците от непредставянето на 

доказателства в този смисъл. Не е определяна гаранция. Съобщение с препис от 

определението е изпратено на 26.06.2012 г. и е получено на 27.06.2012 г. С 

определение от 03.08.2012 г. съдът е отменил допуснатото обезпечение, след като е 

констатирал, че не са представени доказателства на бъдещия иск. 

 - ч. т. д. 16/2012 г. /съдия Севдалина Герова/ е образувано на 09.02.2012 г. по 

молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата. С определение от 09.02.2012 г. 

съдът е прекратил производството, след като служебно е констатирал, че по молба с 

идентично съдържание Окръжен съд-Габрово вече се е произнесъл по ч. т. д. № 

14/2012 г. 
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 - ч. т. д. 31/2012 г. /съдия Веселина Топалова/ е образувано на 13.03.2012 г. 

по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата, за допускане на обезпечение на 

бъдещ иск чрез налагане на възбрана. С определение от 13.03.2012 г. съдът е 

допуснал исканото обезпечение и определил едномесечен срок за предявяване на 

бъдещия иск, считано от връчване на настоящото определение. Не е определяна 

гаранция. Съобщение е изпратено на 14.03.2012 г. и е получено на 19.03.2012 г. 

 - ч. т. д. 83/2012 г. /съдия Валя Генжова/ е образувано на 06.11.2012 г. по 

молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата. Съдът се е произнесъл с 

определение на 06.11.2012 г., с което е допуснал исканото обезпечение, като е 

определил едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск за сумата от 45 259,78 

лв., считано от постановяване на настоящото определение. Не е определяна 

гаранция. С определението съдът е осъдил ответника да заплати на молителя 

разноски на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК. 

 - ч. т. д. № 54/2012 г. /съдия Поля Пенкова/ е образувано на 13.06.2012 г. по 

молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата, за допускане на обезпечение на 

бъдещ иск за сумата от 150 297,27 лв. чрез налагане на запор върху банкови сметки. 

Производството е оставено без движение на 13.06.2012 г. за внасяне на държавна 

такса. Указанията са доведени до знанието на молителя на 14.06.2013 г., който ги е 

изпълнил на същата дата. С определение от 14.06.2012 г. съдът е допуснал исканото 

обезпечение и определил двуседмичен срок за предявяване на бъдещия иск, считано 

от връчване на настоящото определение. Не е определяна гаранция. Съдът е осъдил 

ответника да плати направените от молителя в обезпечителното производство 

разноски. 

 - ч. т. д. № 75/2012 г. /съдия Ива Димова/ е образувано на 15.10.2012 г. по 

молба по чл. 390 от ГПК, изпратена по подсъдност от Районен съд-Трявна. Съдът се 

е произнесъл с определение от 15.10.2012 г., за което съобщение е изпратено на 

16.10.2012 г. 

 - ч. т. д. № 17/2013 г. /съдия Поля Пенкова/ е образувано на 21.02.2013 г. по 

молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата, за допускане на обезпечение на 

бъдещ иск за сумата 60 713,76 лв. С определение от 21.02.2013 г. съдът е допуснал 

исканото обезпечение, като е обвързал издаването на обезпечителна заповед след 

внасяне на парична гаранция в размер на 3000,00 лв. Едномесечния срок за 

предявяване на бъдещия иск е определен с оглед момента на връчване на 

настоящото определение. Доказателство за внасяне на гаранцията е представено с 

молба от 25.02.2013 г., на която дата съдът е разпоредил да се издаде 

обезпечителната заповед. Съдът е присъдил направените от молителя разноски. 

 - ч. т. д. 18/2013 г. /съдия Веселина Топалова/ е образувано на 22.02.2013 г. 

по молба по чл. 389 от ГПК, постъпила на тази дата от Районен съд-Севлиево. Съдът 

се е произнесъл с определение от 22.02.2013 г. 

 - ч. т. д. № 36/2013 г. /съдия Цанка Минкова/ е образувано на 25.04.2013 г. 

Съдът се е произнесъл с определение на същата дата, като е определил едномесечен 

срок за предявяване на бъдещия иск, считано от връчване на определението. 

 - ч. т. д. 45/2013 г. /съдия Севдалина Герова/ е образувано на 03.06.2013 г. по 

молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата. В молбата е посочено, че цената на 

бъдещия иск е в размер на 30 506,26 лв. С определение от 03.06.2013 г. съдът е 

допуснал обезпечението, определил е гаранция в размер на 3000,00 лв. и е указал 
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едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от връчване на 

определението. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
Проверката на делата от тази категория установява, че производствата се 

образуват в деня на постъпване на молбата по чл. 390 от ГПК и съдът ги е 

разглеждал незабавно. Изключение са случаите, в които има произнасяне на 

следващия ден - ч. т. д. 55/2012 г. По ч. т. д. № 54/2012 г. съдът също се е 

произнесъл на следващия ден, след като е оставил производството без движение за 

внасяне на държавна такса. Последното обстоятелство се установява като 

противоречива практика по тези производства в различните съдилища и поставя 

въпроса доколко процесуално прецизно е те да се оставят без движение, предвид 

разпоредбата на чл. 395, ал. 2 от ГПК. 

Констатира се, че съдебните състави процедират по различен начин, когато 

указват началния момент, от който тече определеният на молителя срок за 

предявяване на обезпечения иск. Част от съдиите са посочвали, че това е моментът 

на връчване на определението на молителя, а други – от неговото постановяване. 

 

8. Производства образувани по реда на чл. 625 и сл. от Търговския закон. 

 - гр. д. № 21/2010 г. /съдия Севдалина Герова/ е образувано на 04.03.2010 г. 

по молба на длъжник, постъпила на 02.03.2010 г. С определение от 05.03.2010 г. 

съдът е постановил спиране на производството до приключване на гр. д. № 3/2010 г. 

на Окръжен съд-Габрово, образувано по молба на кредитор. По делото са правени 

справки за движението на производството по несъстоятелност, послужило като 

основание за спиране на настоящото. Последната справка е от 08.10.2012 г. 

 - гр. д. № 49/2011 г. /съдия Валя Генжова/ е образувано на 06.04.2011 г. по 

молба по чл. 625 и сл. от ТЗ, депозирана от длъжника на тази дата. Делото е 

образувано с разпореждане на съдия Цанка Минкова и разпределено за разглеждане 

на тази дата, видно от протокола за случаен избор. С определение от 12.04.2011 г. 

съдът е оставил производството без движение и е дал указания за отстраняване на 

констатирани нередовности. Съобщения за указанията на съда са изпратени на 

14.04.2011 г. и са получени на 20.04.2011 г. и 03.05.2011 г. Молба в изпълнение на 

указанията на съда е депозирана на 26.04.2011 г. С определение, постановено на 

03.05.2011 г. по чл. 140 от ГПК, съдът е насрочил производството в открито 

заседание за 02.06.2011 г., взел е отношение по доказателствените искания и е 

изготвил проект за доклад по чл. 140, ал. 3 във вр. чл. 146 от ГПК. С определение от 

09.05.2011 г. съдът е взел отношение по молба по чл. 629а, ал. 1 от ТЗ във вр. с чл. 

389 от ГПК, депозирана на 05.05.2011 г. На 18.05.2011 г. е постъпила молба от 

назначеното вещо лице, с която прави искане за насрочване на делото за нова дата, 

обосновано с голяма натовареност на съдебния експерт по други дела. С 

определение от 19.05.2011 г. съдът е отложил делото за 14.06.2011 г. и 

едновременно с това заменя определеното вещо лице с друго. Преди това, на 

16.05.2011 г., по делото е постъпила молба по чл. 625 от ТЗ и от кредитор, с която е 

направено искане по чл. 390 от ГПК, оставена без движение. По същата съдът се е 

произнесъл с определение от 30.05.2011 г. На 14.06.2011 г. по делото е постъпила 

молба за присъединяване в производството от други кредитори. С протоколно 
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определение от 14.06.2011 г. съдът е оставил без уважение молбите за 

присъединяване и е дал указания на останалите кредитори за предплащане на сума 

за покриване на първоначалните разноски в производството, като е посочил, че в 

противен случай ще постанови решение при условията на чл. 632 от ТЗ. Делото е 

отложено за 30.06.2011 г., на която дата е даден ход по същество. На 01.07.2011 г. по 

делото е депозирана молба от кредитор, с която иска спиране на настоящото 

производство на основание чл. 629, ал. 3 от ТЗ. Съдът е изискал справка в тази 

връзка. С определение от 07.07.2011 г. съдът е спрял производството по делото до 

приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по т. д. № 38/2011 г. На 

22.08.2011 г. е постъпила молба от кредитор, че молбата, послужила като основание 

за образуване на т. д. № 38/2011 г. е оттеглена, поради което е отпаднало и 

основанието за спиране на настоящото. На 21.09.2011 г. е представена молба, към 

която приложено е представено влязло в сила определение за прекратяване на т. д. 

№ 38/2011 г. С определение от 21.09.2011 г. съдът е възобновил производството. 

Решение по делото е постановено на 21.09.2011 г. За прекратяване на 

производството, послужило като основание за спиране на настоящото, съдът е 

уведомен от страна. 

 - гр. д. № 38/2011 г. /съдия Поля Пенкова/ е образувано на 01.07.2012 г. по 

молба по чл. 625 от ТЗ, депозирана на тази дата от кредитор. Делото е разпределено 

на съдия на датата на образуване. Настоящото производство е послужило като 

основание за спиране на предходното - т. д. № 49/2011 г.  

С разпореждане от 07.07.2011 г. съдът е оставил производството без 

движение и е дал указания за отстраняване на нередовности, констатирани в 

молбата по чл. 625 от ТЗ. Съобщение за разпореждането на съда е изпратено на 

11.07.2011 г. и е получено от молителя на 15.07.2011 г. Указанията са изпълнени с 

молба от 20.07.2011 г. С разпореждане от 22.07.2011 г. съдът е разпоредил да се 

изпълни процедурата по чл. 131 от ГПК. Препис от молбата до ответника е изпратен 

със съобщение от 25.07.2011 г. и е получено на 28.07.2011 г. На 19.08.2011 г. е 

депозирана молба за оттегляне на молбата за откриване на производство по 

несъстоятелност. С определение от 25.08.2011 г. съдът е прекратил производството 

по делото, за което молителят е уведомен на 03.09.2011 г. 

 - гр. д. № 36/2011 г. /съдия Снежана Бонева/ е образувано на 20.06.2011 г. по 

молба по чл. 625, постъпила на тази дата от длъжник. На 21.06.2011 г. 

производството е оставено без движение. След действия от длъжника в изпълнение 

на указанията и удължаване на срока, съдът, с разпореждане от 26.07.2011 г., е дал 

нови указания, изпълнени на 29.08.2011 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 20.09.2011 г., съдът е насрочил делото в открито заседание за 

08.11.2011 г. На 04.11.2011 г. е депозирана молба от „П” АД за спиране на 

производството по чл. 629, ал. 3 от ТЗ. С протоколно определение от 08.11.2011 г. 

съдът е постановил спиране на настоящото производство до приключване на т. д. № 

68/2011 г. на Окръжен съд-Габрово. По делото е постъпила молба на 16.08.2011 г. от 

синдика, назначен в производство по т. д. 68/2011 г., с което уведомява състава, че е 

направил искане пред съда по несъстоятелността за предплащане на разноски от 

кредитори. Липсват други справки за движението на производството, послужило 

като основание за спиране. 
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 - гр. д. № 68/2011 г. /съдия Цанка Минкова/ е образувано на 04.11.2011 г. по 

молба по чл. 625 от ТЗ, депозирана от кредитор на тази дата. Образуването на 

настоящото производство е станало основание за спиране на предходното дело – т. 

д. 36/2011 г. на Окръжен съд-Габрово /чл. 629, ал. 3 от ТЗ. По делото е постановено 

решение от 06.02.2012 г. в хипотезата на чл. 630, ал. 1 от ТЗ. Заверено копие от 

решението до Агенцията по вписванията е изпратено на 07.02.2012 г., където е било 

вписано в ТР под № 20120213085743. Решението по делото е обжалвано пред 

Апелативен съд-Велико Търново, който е постановил решение от 02.10.2012 г. по в. 

т. д. № 165/2012 г. От постъпилата въззивна жалба срещу решението на съда по 

несъстоятелността е видно, че същият е обжалван единствено в частта относно 

определената начална дата на неплатежоспособността, поради което в останалата 

част решението е влязло в сила слез изтичане на срока за неговото обжалване - чл. 

633 от ТЗ във вр. с чл. 613а, ал. 1 и 2 от ТЗ. От това следва, че съдебният акт за 

откриване на производството по несъстоятелност е влязъл в сила на 21.02.2012 г., 

поради което от тази дата е било отпаднало основанието за спиране на 

производството по гр. д. № 36/2011 г. 

 - т. д. № 56/2012 г. /съдия /Ива Димова/ е образувано на 26.06.2012 г. по 

молба по чл. 625 и сл. от ТЗ, постъпила в съда на тази дата. Делото е разпределено 

още същия ден. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 29.06.2012 г., за 

което съобщение на до ответника е изпратено на същия ден. Съобщението е върнато 

в цялост с отбелязване, че адресът е посетен на 04.07.2012 г. и съгласно чл. 50, ал. 4 

от ГПК е залепено уведомление по чл. 47, ал. 1 от ГПК. С резолюция от 25.07.2012 г. 

съдът е приел, че съобщението е връчено при условията на чл. 50 от ГПК. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено 26.07.2012 г., съдът е взел отношение 

по доказателствените искания, изготвил е проект за доклад на делото и е насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 04.09.2012 г. Ответникът е призован 

за насроченото открито заседание със залепване на уведомление и при условията на 

чл. 47, ал. 5 от ГПК във вр. с чл. 50 от ГПК. В първо открито съдебно заседание от 

04.09.2012 г. съдът е приел, че ответникът е редовно призован при условията на чл. 

619, ал. 1, изр. 2-ро от ТЗ, направил е доклад по смисъла на чл. 146 от ГПК и го е 

обявил за решаване. На 17.09.2012 г., в срока за произнасяне, от молителя по факс е 

депозирана молба по чл. 232 от ГПК във вр. с чл. 621 от ТЗ. С разпореждане от 

25.09.2012 г. съдът е указал да се изпрати препис от същата на ответника за 

становище в двуседмичен срок. На 05.10.2012 г. съдът е постановил решение по чл. 

631 от ТЗ, след като е приел, че следва да се произнесе по същество. 

 - т. д. № 27/2012 г. /съдия Галя Косева/ е образувано на 05.03.2012 г. по 

молба по чл. 625 и чл. 626 от ТЗ, подадена от длъжника в съда на 02.03.2012 г. 

Делото е разпределено на 05.03.2012 г. С разпореждане от 07.03.2012 г. съдът е 

оставил производството без движение и е дал подробни указания за отстраняване на 

нередовности, констатирани в молбата. С определение от 22.03.2012 г. съдът е 

назначил съдебно-икономическа експертиза и е насрочил делото в открито 

заседание за 10.05.2012 г. С протоколно определение, постановено в заседание от 

тази дата, съдът е указал предплащане на разноски, като е конкретизирал, че в 

случай на невнасянето им, ще се произнесе с решение по чл. 632 от ТЗ. С оглед 

необходимостта от технологично време за уведомяване на кредиторите, съдът е 
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отложил делото за 14.06.2012 г.  На тази дата е даден ход по същество. Решение по 

ч+л. 632 от ТЗ е постановено на 29.06.2012 г. 

 - т. д. № 22/2012 г. /съдия Валя Генжова/ е образувано на 21.02.2012 г. по 

молба по чл. 625 от ТЗ, депозирана от кредитор на тази дата. С разпореждане от 

22.02.2012 г., съдът е оставил производството без движение. На 24.02.2012 г. е 

постъпила молба в изпълнение на указанията. С разпореждане от 24.02.2012 г. съдът 

е разпоредил да се изпълни процедурата по чл. 131 от ГПК. Съобщение с препис от 

молбата е изпратено на 24.02.2012 г. и е получено на 29.02.2012 г. С определение по 

чл. 140 от ГПК, постановено на 04.04.2012 г., съдът е взел отношение по 

доказателствените искания, изготвил проект за доклад и е насрочил производството 

в открито заседание за 18.05.2012 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е 

поканил кредиторите да предплатят разноски и отложил делото за 15.06.2012 г., 

отложено за 06.07.2012 г. за уведомяване на всички кредитори за същите указания. 

На последната дата е даден ход по същество. Съдът е постановил решение по чл. 632 

от ТЗ на 11.07.2012 г. На 09.09.2013 г. съдът е постановил решение на основание чл. 

632, ал. 4 от ГПК, с което е прекратил производството и постановил заличаване на 

длъжника. 

 - т. д. № 96/2012 г. /съдия Снежана Бонева/ е образувано на 14.12.2012 г. по 

молба по чл. 625 от ТЗ, депозирана на същата дата от кредитор. Разпореждане по чл. 

131 от ГПК е постановено на 17.12.2012 г. Препис от молбата е връчен със 

съобщение от 18.12.2012 г., получено на 27.12.2012 г. С определение по чл. 140 от 

ГПК, постановено на 01.02.2013 г., съдът е насрочил открито заседание за 

12.03.2013 г. В първото открито съдебно заседание съдът е дал ход по същество. С 

разпореждане от 14.03.2013 г. съдът е дал указания на молителя на основание чл. 

629Б от ТЗ, за предплащане на разноски. На 16.04.2013 г. е постановено решение по 

чл. 632, ал. 1 от ГПК.  

 - т. д. № 13/2012 г. /съдия Веселина Топалова/ е образувано на 06.02.2012 г. 

по молба по чл. 625 от ТЗ, депозирана от длъжник на 03.02.2012 г. Делото е 

разпределено на докладчик на 06.02.2012 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 23.02.2012 г., съдът е насрочил открито заседание за 22.03.2012 г. С 

протоколно определение от тази дата съдът е дал указания на кредитори по чл. 629б 

от ТЗ и е отложил делото за 26.04.2012 г. На тази дата съдът е констатирал, че 

указания на кредитора срок не е изтекъл и насрочил нова дата за съдебно заседание 

– 31.05.2012 г., отложено за 14.06.2012 г., с оглед изявление на ликвидатора. В 

съдебно заседание от 14.06.2012 г. е даден ход на делото по същество. На 20.07.2012 

г. е постановено решение по чл. 632, ал. 1 от ТЗ. На 31.07.2012 г. е изпратено 

съобщение до Агенцията по вписванията.  

 - т. д. № 94/2012 г. /съдия Поля Пенкова/ е образувано на 04.12.2012 г. по 

молба по чл. 625 от ТЗ, депозирана от длъжника на тази дата. С определение по чл. 

140 от ГПК съдът е насрочил открито съдебно заседание за 08.01.2013 г. На 

28.12.2012 г. по делото е депозирана молба от „Р.” ЕАД, с която уведомява съда, че с 

молба от същата дата банката е поискала откриване на производство по 

несъстоятелност на същия длъжник, поради което настоящото производство следва 

да бъде спряно на основание чл. 629, ал. 3 от ТЗ. С протоколно определение от 

08.01.2013 г. съдът е спрял производството до приключване на производството по т. 

д. № 100/2012 г.  
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Няма справки за движението, евентуално за приключването на т. д. № 

100/2012 г. на Окръжен съд-Габрово, послужило като основание за спиране на 

настоящото. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

Първоначално делата по несъстоятелност в Окръжен съд-Габрово са 

образувани като граждански, след което и към момента на проверката се образуват 

като търговски в съответствие на ПАРОАВАС и указания на ВСС. 

Анализът на фактите по тези производства води до извод, че кратките 

процесуални срокове за разглеждане на молбите по чл. 625 от ТЗ – незабавно по 

молби на длъжници и 14 дневен по молби на кредитори, не са съобразени от 

законодателя с нуждата от технологично време за събиране на доказателства и с 

времето, необходимо за размяна на книжа по чл. 131 от ГПК /по молби на 

кредитори/, каквато практика е възприета от Окръжен съд-Габрово за 

администриране на дела от такъв характер. Допускането на съдебни експертизи, 

които трябва да дадат отговор за наличие съответно за липса на материалноправни 

предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност, размяната на книжа 

по молби на кредитори, правят практически невъзможно спазването на срока, 

предвиден в чл. 629, ал. 6 от ТЗ. 

Проверката още констатира, че не по всички дела, образувани по молба на 

длъжника и спрени при условията на чл. 629, ал. 3 от ТЗ, се правят справки за 

движението на производствата, образувани по молби на кредитори и послужили 

като основание за спиране /по т. д. № 21/2010 г. последната справка е от 08.10.2012 

г./. Това е ставало причина някои от спрените дела да са възобновявани по 

инициатива на страна – т. д. № 49/2011 г., а други все още да са спрени и висящи 

пред съда въпреки наличие на основания за тяхното прекратяване – т. д. № 36/2011 

г. Липсата на справки за обуславящото производство прави неясен статута на т. д. № 

94/2012 г., спряно до приключване на т. д. № 100/2012 г. 

 

9. Постановени съдебни актове по търговски дела извън срока по чл. 235, 

ал. 5, изр. 1-во от ГПК 

През 2011 г. съдиите, разгледали търговски дела, са просрочили съдебните 

актове само по две дела, като само по едното от тях решението е постановено при 

забава от над 2 месеца – г. д. № 99/2011 г. През 2012 г. съдебните състави са 

постановявали съдебните актове в срока, предвиден в чл. 235, ал. 5, изр. 1-во от 

ГПК. Само по едно дело съдът е постановил решение в незначително отклонение на 

срока, като съдебният акт е обявен след месец и десет дни от обявяването му за 

решаване. Тези показатели са запазени и през 2013 г. /отчетени към 30.06.2013 г./ 

като от данните се установява само едно производство, по което съдебното решение 

е забавено и е постановено приблизително след месец и половина от обявяването на 

делото за решаване. 

 

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖЕН 

СЪД-ГАБРОВО: 

Първоинстанционните граждански, търговските и въззивните граждански 

дела в Окръжен съд-Габрово се разпределят на случаен избор съобразно реда на 



 48 

тяхното постъпване, като техническото разпределение се осъществява от системния 

администратор, след като заместник-председателят на съда и ръководител на 

Гражданско отделение е определил характера /вида/ на производството. 

 

1. ПО ОБРАЗУВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

 

Първоинстанционни граждански дела, образувани пред Окръжен съд-

Габрово. 

Първоинстанционните граждански дела се образуват в деня на постъпване на 

исковите молби. Изключения са случаите, в които образуването на производствата е 

ставало на следващия ден от постъпването на съдебните книжа. 

 

Въззивни граждански дела, образувани пред Окръжен съд  - Габрово. 

Въззивните производства също са образувани своевременно – в деня на 

постъпване на въззивните жалби или най-късно на следващия ден. 

 

Търговски дела, образувани пред Окръжен съд -  

Проверените търговски дела са образувани в кратките процесуални срокове, 

характерни за образуването на останалите производства /първоинстанционни 

граждански и въззивни граждански дела/, най-често в деня на постъпване на 

исковата молба. Изключение са случаите на образувани дела на следващия ден. 

Проверените производства по Част четвърта „Несъстоятелност” от 

Търговския закон са образувани както в деня на сезиране на съда, така и до 2-3 дни 

от постъпването на молбата. Последното обстоятелство поставя въпроса доколко 

това е процесуално прецизно по отношение на делата от такъв характер, предвид 

разпоредбата на чл. чл. 629, ал. 6, предл. 1-во от ТЗ, която предвижда те да бъдат 

образувани в деня на подаване на молбата. 

 

2. ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА 
 

Първоинстанционни граждански дела, образувани пред Окръжен съд-

Габрово. 

Съдебните състави, разглеждали първоинстанционни граждански дела, са 

извършвали своевременно проверката по редовността на исковите молби, 

респективно са постановявали разпореждането по чл. 131 от ГПК. Обикновено това 

е ставало на следващия ден от образуването на делото, съответно от момента на 

отстраняването на констатирани нередовности. Установяват се дела, по които съдът 

е указвал да се изпрати препис от исковата молба в срок между 3 до 7 дни от 

образуване на делото или от изпълнението на дадени на ищеца указания. В 

изолирани случаи това е ставало и след по-големи периоди от време – 9 дни, 17 дни. 

Като цяло обаче проверката установява стремеж за бързо първоначално 

администриране на исковите молби, постъпили в съда. 

Определенията по чл. 140 от ГПК, с които съдът се е произнасял по 

доказателствените искания на страните, изготвял проект за доклад и насрочвал в 

първо открито съдебно заседание, са постановявани в различни срокове от 

депозиране на писмен отговор по исковата молба, съответно от изтичането на срока 
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за това -  от 1 ден до над 1 месец. Най-често определенията в този смисъл са 

постановявани от 2 до 14 дни от постъпването на отговора, съответно от изтичането 

на срока за неговото депозиране. 

Доклади по смисъла на чл. 146 от ГПК са правени в първото открито съдебно 

заседание, проекти за доклади по делата са съобщавани на страните още с 

определението по чл. 140 от ГПК. 

Най-често първо открито съдебно заседание е насрочвано в срокове между 30 

и 40 дни от датата на определението по чл. 140 от ГПК, но по много от проверените 

дела това е ставало и в по-кратки срокове. Рядко се установяват случаи на по-големи 

периоди на насрочване, обикновено съвпадащи със съдебната ваканция. 

Изключение /макар и насрочено за след съдебната ваканция/ е производството по гр. 

д. № 81/2013 г., насрочено за след повече от 3 месеца. Извън описаните случаи 

изключения са и производствата, образувани по реда на ЗОПДИППД /отм./. По тези 

дела обективно е невъзможно първото открито съдебно заседание да бъде 

насрочвано в кратки срокове, доколкото специалния процесуален ред предвижда 

задължение за обнародване на информация за делото в „Държавен вестник” и 

насрочване на първо открито съдебно заседание за дата, която не може да е по-рано 

от 3 месеца от публикуването на обявлението. 

При отлагане на делата за събиране на доказателства или поради други 

причини, нови съдебни заседания са насрочвани най-често в срокове по-кратки от 

месец, включително за след 7, 14 дни. По изключение по-големи периоди се 

установяват в периодите на съдебна ваканция.  

Всички проверени първоинстанционни дела, по които е постановено спиране, 

са спрени по съгласие на страните на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК и само 

едно е спряно при условията на чл. 229, ал. 1, т. 3 от ГПК – за учредяване на 

настойничество или попечителство. Спрените производства са докладвани 

своевременно от служба „Съдебно деловодство” на докладчиците в случаите, в 

които са постъпвали молби за възобновяване, като съдебните състави са се 

произнасяли своевременно. 

От фактите, отразяващи обстоятелствата по уведомяването на участниците в 

производствата за съответните процесуални действия на съда, е видно, че служба 

„Съдебно деловодство” е извършвала своевременно задълженията си по изпращане 

на призовки и съобщения, включително и незабавно – още в същия ден. 

 

Въззивни граждански дела, образувани пред Окръжен съд – Габрово. 

Както вече беше отбелязано, въззивните граждански дела са образувани още 

в деня на постъпване на въззивните жалби в съда. Предвид това, че въззивните 

състави нямат практика да постановяват определения по чл. 267 от ГПК, не могат да 

бъдат направени и изводи относно момента на извършване на проверка по 

редовността и допустимостта на жалбите, както и дали такава проверка се извършва 

преди разглеждането им в открито съдебно заседание. 

Доколкото първо открито съдебно заседание в производствата по въззивни 

жалби се насрочват от зам.-председателя на съда с разпореждането за образуване, то 

и сроковете, в които са насрочвани делата в първо открито съдебно заседание, 

следва да се отчитат от този момент, а не от момента на постановяване на 

определение по чл. 267 от ГПК. 
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Отчетено от този момент, първо открито съдебно заседание е насрочвано 

най-често за след 1 месец. Като изключение се установяват и производства, по които 

първо открито съдебно заседание е насрочвано за след повече от 2 месеца – в. гр. д. 

№ 239/2013 г., и над 3 месеца – в. гр. д. № 262/2013 г. 

Проверката установява подчертан стремеж въззивните производства да се 

решават след провеждане на едно открито съдебно заседание, а в случаите, в които 

се е налагало отлагане, нови съдебни заседания са насрочавни обикновено в периоди 

по-кратки от един месец. 

Предвид факта, че в хода на проверката бяха проучени само две дела, 

образувани по реда на чл. 310 и сл. от ГПК, не могат да се направят и категорични 

крайни изводи относно начина, по който тези производства се администрират. По 

двете дела беше установено, че първо открито съдебно заседание е насрочвано за 

след повече от един месец, което е отклонение от срокът, предвиден в чл. 312, ал. 1, 

т. 1 от ГПК – до три седмици. Решенията и по двете дела са постановени в 

съответствие с изискванията на чл. 316 от ГПК – в двуседмичен срок след 

заседанието, в което е приключило разглеждането на делото. 

За спрените производства проверката установява, че по-голямата част от тях 

са спирани по съгласие на страните, а останалите - за конституиране на страни или с 

оглед учредяване на настойничество или попечителство. Съдът се е произнасял 

своевременно по исканията на страните за възобновяване, съответно са следени 

сроковете и при наличие на предпоставките по чл. 231 от ГПК, делата са 

прекратявани. В производствата по други дела, спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 

4 от ГПК, се констатира, че в Окръжен съд-Габрово се извършват редовни и пълни 

справки за хода на преюдициалните производства, послужили като основание за 

спиране. Като изключение от общата констатация в този смисъл е обстоятелството, 

че няма данни за извършване на справки в производството по в. гр. д. № 356/2011 г., 

спряно при условията на чл. 637, ал. 1, т. 1 от ТЗ. Липсват сведения за това дали 

вземането, предмет на спора, е предявено, съответно е прието или неприето в 

производството по несъстоятелност, станало причина за неговото спиране. 

При липсата на справки и информация относно обуславящото производство, 

не могат да бъдат правени и изводи за наличието или липсата на основания за 

възобновяване на делото, съответно за неговото прекратяване. 

Съобщенията за актовете на съда и за обстоятелствата, които е следвало да 

бъдат довеждани до знанието на участниците в производствата, са изпращани 

своевременно. 

 

Търговски дела, образувани пред Окръжен съд – Габрово. 

Проверките по редовността на исковите молби, във връзка с които са 

образувани търговските дела, са извършвани между 1 и 5 дни от тяхното образуване 

и определяне на докладчика. Разпорежданията по чл. 367 от ГПК са постановявани 

от 5 до 18 дни след образуването на делата, съответно след отстраняването на 

констатирани в молбите нередовности. По големите срокове, нужни за произнасяне, 

се установяват по време на отсъствие на докладчиците, както в периоди на съдебна 

ваканция. Прави впечатление, че по делата, образувани през 2013 г., тези срокове са 

скъсени в значителна степен и съдебните състави са постановявали изпращането на 
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преписи от исковите молби в деня на образуване на делата, по изключение след 4-7 

дни. 

Актовете по чл. 372 и чл. 373 от ГПК, част от двойната размяна на книжа по 

търговски спорове, са постановявани в изключително кратки срокове, обикновено в 

деня на постъпване на отговора по исковата молба, съответно на допълнителната 

искова молба. По-големи периоди, най-често между 10 и 20 дни, са били 

необходими на съдебните състави при постановяване на определенията по чл. 374 от 

ГПК след постъпване на допълнителни отговори или изтичане на сроковете за това. 

В редки случаи сроковете са от по месец, месец и половина, а като изключение се 

установява постановяване на определение по чл. 374 от ГПК след почти близо 3 

месеца – т. д. № 50/2012 г. В конкретното производство допълнителен отговор е 

постъпил на 14.08.2012 г., а определението по чл. 374 от ГПК е постановено на 

07.11.2012 г. Макар и да обхваща периода на съдебна ваканция, срокът за 

постановяване на определението в конкретния случай изглежда прекомерен. 

Първо открито съдебно заседание по търговските дела е насрочвано за след 

месец, месец и половина от датата, на която е постановено определението по чл. 374 

от ГПК. По-големи срокове се установяват в периодите на съдебна ваканция; по т. д. 

№ 25/2013 г. първо открито съдебно заседание е насрочено за след 3 месеца. Нови 

съдебни заседания, в случаите на отлагане, са насрочвани за след един месец до 

месец и десет дни от предходното. Най-продължителен срок на отлагане се 

установява по т. д. № 12/2013 г. също в период на съдебна ваканция – над 3 м. 

Проверката на редовността на молбите по чл. 625 от ТЗ е извършвана между 

1 и 6 дни от тяхното образуване. По делата, образувани по молба на кредитор, съдът 

е постановявал разпореждане по чл. 131 от ГПК както в деня на тяхното образуване, 

така и до 3 дни от този момент. Определенията по чл. 140 от ГПК са постановявани 

до 7 дни от постъпване на писмен отговор. Първо открито съдебно заседание е 

насрочвано за след месец, месец и половина от образуването, респективно от 

определението по чл. 140 от ГПК. В случаите, когато се е налагало отлагане на 

делата, нови съдебни заседания са отлагани за много близки дати - в срокове по-

кратки от 1 месец. 

 

Производствата по търговски дела са спирани преимуществено по съгласие 

на страните и същите са възобновявани своевременно след постъпване на молби в 

този смисъл от страните. Производствата, спрени поради наличие на преюдициални 

дела, са администрирани редовно като са изисквани справки, отразяващи 

движението и статуса на обуславящото производство. 

Общият извод за всички производства, в това число първоинстанционни 

граждански дела и въззивни граждански дела, е, че се администрират прецизно: 

докладват се своевременно след изтичане на срока по чл. 231, ал. 1 от ГПК за 

прекратяване; правени са редовни и пълни справки за хода на преюдициалните 

производства, обусловили спирането. Изключения от общия извод в този смисъл са 

производствата, спрени в хипотезите на чл. 637 от ТЗ и чл. 629, ал. 3 от ТЗ, 

доколкото не по всички дела, спрени при тези условия, са правени справки за 

статута на вземанията, предявени в производствата по несъстоятелност, както и за 

движението на делата по молби по чл. 625 от ТЗ, подадени от кредитори. 
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3. ПО ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

 

През 2011 г. съгласно справка за дейността на съда общият брой дела, стояли 

за разглеждане в Гражданско отделение, е 915, от които 131 дела са останали от 

предходен период, 784 са новообразуваните дела. В края на периода са приключени 

767 дела, или 83,82% от всички дела, разгледани от Гражданско отделение през 

отчетния период. В справката не са посочени 25 броя фирмени дела, отчетени в 

доклада на съда за 2011 г. 

Всички 915 дела /без фирмените/, разпределени по видове, са, както следва: 

243 първоинстанционни граждански дела, 332 въззивни граждански дела, 60 

първоинстанционни частни граждански дела, 95 търговски дела и 185 въззивни 

частни граждански дела. Средномесечно Гражданско отделение е имало за 

разглеждане по 76,25 дела, или приблизително средно на съдия по 9,53 дела на 

месец /при 8 съдии през отчетния период/. 

 

През 2012 г. общият брой дела, стояли за разглеждане в Гражданско 

отделение съгласно предоставената от съда справка, е 1022, от които 148 дела са 

останали от предходен период, а 874 дела са новообразувани. В края на 2012 г. са 

приключени общо 909 дела, или 88,94% от всички дела, разгледани от отделението 

през отчетния период. В справката не са посочени 42 броя фирмени дела, отчетени в 

доклада на съда за 2012 г. 

Всички 1022 дела по справката /без да фирмените/, разпределени по видове 

са, както следва: 262 първоинстанционни граждански дела, 340 въззивни 

граждански дела, 122 първоинстанционни частни граждански дела, 119 търговски 

дела и 179 въззивни частни граждански дела. Средномесечно през 2012 г. 

Гражданско отделение е имало за разглеждане по 85,16 дела, или приблизително 

средно на съдия по 9,46 дела на месец /при 9 съдии за периода/. 

Получените стойности са приблизителни, доколкото не отчитат, че през 2011 

г. и 2012 г. на по-малка натовареност в отделението са били младши съдия Васил 

Ставрев /влизал и в Наказателно отделение/ и административният ръководител на 

съда – съдия Севдалина Герова, както и, че през 2012 г. в отделението е назначен 

нов съдия – Ива Димова, считано от средата на периода. 

 

През първото шестмесечие на 2013 г. в Окръжен съд-Габрово са стояли 

общо за разглеждане 541 дела, от които 113 дела останали от предходен период и 

428 дела новообразувани през първите 6 месеца на годината. В края на периода са 

приключени общо 388 дела, или 71,71 % от всички стоящи за разглеждане през 

първата половина на 2013 г. 

Сравнителният анализ на данните за съответните периоди сочи, че през 2013 

г. съдът е започнал годината с най-ниски нива на висящност – 113 дела, в сравнение 

с 2011 г. и 2012 г., когато тези показатели са съответно 131 и 148 дела. 

От фактите още е видно, че през 2012 г. и 2013 г. Окръжен съд-Габрово е 

приключвал над 80% от всички дела, които са стояли за разглеждане през 

съответния период. 
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Проверката отчита много добри резултати свързани с критерия брой дела, по 

които съдебните състави са постановили определения за отмяна на дадения ход по 

същество, като през 2011 г. общият брой определения в този смисъл, по всички 

видове дела, е четири. През 2012 г. общият брой на постановените определения за 

отмяна на хода по същество също е четири, от които обаче всички са постановени 

по въззивни дела. През 2013 г., отчетено към 30.06.2013 г., няма данни за 

постановени определения в този смисъл. При проучването на дела с отменен ход по 

същество още беше установено, че по част от тях отмяната на дадения ход по 

същество е била наложена от обективни причини. 

Тези факти дават основание да се приеме, че съдебните състави, разглеждали 

първоинстанционни граждански и търговски производства, са извършвали 

задълбочена предварителна подготовка по делата. Обстоятелствата, отчетени при 

проверката на тези дела, дават основание да се счита, че съществува положителна 

тенденция при проучването и подготовката за разглеждане на първоинстанционните 

граждански и търговските дела, доколкото през 2012 г. и 2013 г. липсват 

производства с определения в този смисъл. 

Макар за въззивните състави да беше констатирано, че не извършват 

предварителна подготовка за разглеждане на делата в открито съдебно заседание, 

броят на определенията с отменен ход по същество при тях също не е голям. 

Отделно от това, следва да се отчете, че обикновено въззивните производства са 

приключвали след разглеждането им в едно открито съдено заседание, в което са 

били обявявани и за решаване. 

 

По отношение на срочността при постановяването на крайни съдебни актове 

по първоинстанционни граждански дела, въззивни дела и търговски дела, обявени за 

решаване през 2011 г., 2013 г. и обявените до края на първото шестмесечие на 2013 

г., също се установяват добри резултати. 

В пълна степен това се отнася до първоинстанционните граждански дела, за 

които за целия период на проверката няма данни и не се констатират дела, по които 

решенията да са постановени след изтичане на срока по чл. 235, ал. 5, изр. 1-во от 

ГПК. По отношение на въвзизивните и търговските дела просрочията през 2011 г. са 

общо 8, от които 2 по търговски дела и 6 по въззивни дела. През 2012 г. също се 

установяват общо 9 просрочени съдебни актове за целия съд – 8 по въззивни дела и 

1 по търговско дело. От обявените за решаване през 2013 г. дела, отчетени към 

30.06.2013 г., са допуснати просрочия по две дела –по едно въззивно и по едно 

търговско дело. 

За голямата част от просрочията, видно от фактите, отразени в 

обстоятелствената част на настоящия акт, се установява, че крайните съдебни актове 

са постановени в пренебрежимо малко отклонение от срока, поради което и 

крайните изводи относно срочността на Окръжен съд-Габрово са за добри резултати 

по този критерий. 

Решенията по двете дела, образувани по реда на Глава двадесет и пета „Бързо 

производство”, са постановени в двуседмичния срок, регламентиран в чл. 316 от 

ГПК. 

От проверените производства по несъстоятелност се установява, че голяма 

част от тях са били спрени и прекратени. В производствата, приключили с решения 
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по същество, се констатира, че крайните съдебни актове са постановени в срок от 3 

до 5 месеца, отчетен от момента на депозиране на молбата по чл. 625 от ТЗ. 

Причините решенията да не се постановяват в срока, предвиден в чл. 629, ал. 6 от 

ТЗ, имат преди всичко обективен характер – производствата са оставяни без 

движение; размяна на книжа при молбите, подадени от кредитор; отлагане и 

насрочване на нови съдебни заседания. 

Като цяло анализът на производствата с по-голяма продължителност сочи, че 

в преобладаващия брой случаи се дължи на причини, стоящи извън процесуалното 

поведение на съдебните състави - размяната на книжа в производствата, особено 

при търговските спорове. Други обстоятелства от обективен характер, имащи 

съществено значение за движението и приключването на делата, са различните 

усложнения в процеса – оставяне без движение на производствата; предявяване на 

насрещни искове; конституиране на страни; предоставяне на правна помощ; разпити 

по делегация; развили се частни производства и спиране делата за различни периоди 

от време. По някои производства, в частност образуваните по реда на чл.28 и сл. от 

ЗОПДИППД /отм./, се касае за специфична процесуална процедура по насрочване на 

делата в открито заседание, предвиждаща обявление в „Държавен вестник”, и 

насрочване в открито заседание, което не може да е по-рано от три месеца от 

публикуването на обявлението. 

Макар и като изолирани случаи, при това отчетено за периоди на съдебна 

ваканция, следва да бъде посочено, че по някои първоинстанционни граждански, 

възивни граждански и търговски дела, съдебните заседания са насрочвани за 

периоди приблизително след около 3 месеца. Насрочването на открити съдебни 

заседания през големи периоди от време автоматично е удължавало и общото време, 

необходимо за приключване на всяко едно от съдебните производства. 

В производствата, образувани по чл. 390 от ГПК /граждански, търговски/, 

беше констатирано, че съдебните състави са определяли по различен начин 

началния момент, от който тече срокът за предявяване на бъдещия иск. Част от 

съставите са указвали, че това е моментът на постановяване на определението, с 

което се допуска обезпечението, а други – от момента на връчване/съобщаване на 

съдебния акт. В случаите, в които е определяна парична гаранция, съдът е издавал 

обезпечителна заповед след представяне на доказателство за внасянето на същата. 

Проверката общо отчита, че в Окръжен съд-Габрово успешно функционира 

много добра организация на административна дейност, резултат от контрола, който 

се осъществява както върху образуването, движението и приключването на делата, 

така и върху цялостната дейност на общата и специализираната администрация на 

съда. 

 

На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт Инспекторатът 

към Висшия съдебен съвет дава следните препоръки на административния 

ръководител на Окръжен съд – Габрово: 

 

1. Като упражни правомощията си по чл. 86, ал. 1 т. 1 от ЗСВ, да предприеме 

следните мерки: 

 - да възложи извършването на разпределението на делата на случаен 

принцип само на лицата, посочени в разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ПАРОАВАС; 
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 - да предприеме действия за своевременно администриране на спрените на 

основание чл. 637 от ТЗ и чл. 629, ал. 3 от ТЗ дела като се изискват периодични 

справки за движението на обуславящите производства. 

 

2. Председателят на Окръжен съд-Габрово като упражни правомощията си по 

чл. 86, ал. 1, т. 12 от ЗСВ, да свика общо събрание на съдиите от Гражданско 

отделение на което: 

 - да се обсъди и вземе решение за уеднаквяване на практиката на съда /до 

постановяване на решение по тълк. д. № 6/2013 г. на ОСГТК на ВКС/ относно 

определянето на началния момент, от който тече срокът за предявяване на 

обезпечения бъдещ иск; 

 - да се набележат мерки за прилагане на разпоредбата на чл. 267, ал. 1 от 

ГПК /в сила от 01.03.2008 г./ от съдебните състави, разглеждащи въззивни 

граждански дела; 

 - да се вземе решение въззивните граждански дела, образувани по реда на чл. 

310 и сл. от ГПК, да бъдат насрочвани в първо открито съдебно заседание в срока, 

предвиден с разпоредбата на чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК. 

 

На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт, действия във връзка с 

препоръките да се предприемат в срок от 1 месец, считано от датата на връчване на 

настоящия акт. 

На основание чл. 58, ал. 4 от Закона за съдебната власт, председателят на 

Окръжен съд - Габрово да уведоми главния инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет за конкретните действия, предприети в изпълнение на дадените 

препоръки. 

 

На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт, настоящият акт да се 

изпрати на административния ръководител на Окръжен съд – Габрово. 

Актът да бъде предоставен на представляващия Висшия съдебен съвет на 

електронен носител. 

 

 

     ИНСПЕКТОР: 

 

н. и.       /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 


