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 На основание чл. 58 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 2012 г. и Заповед № ПП-

01-31/11.04.2012 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет, се извърши годишна планова проверка в Окръжен съд-

Пловдив. 

 Проверката се извърши за времето от 17.04.2012 г. до 27.04.2012 г. от 

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

 Цел на проверката: Извършване на цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на Окръжен съд-Пловдив; 

организацията по образуване, движение и приключване на 

първоинстанционните граждански дела, въззивните граждански дела и 

търговските дела, образувани пред съда; организацията по приключване на 

първоинстанционните граждански дела, въззивните граждански дела и 

търговските дела в законоустановените срокове; анализ на приключилите дела 

в Гражданско отделение, Въззивно отделение и Търговско отделение и 

констатиране на противоречива практика. 

 Предмет на проверката: Проучване на първоинстанционни граждански 

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

отделение, Въззивно отделение и Търговско отделение на Окръжен съд-

Пловдив. 

 Проверяван период: Проверяваният период включва дела на трите 

отделения, образувани през 2010 г. и 2011 г. 

 Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови проверки. 

Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено проучване на 

деловодните книги и делата, анализ на документацията и индивидуални  

разговори. 

  

 І. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 

АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪДА 

 

 1. Щатна осигуреност 

 През 2010 г. в Окръжен съд-Пловдив работят 58 съдии и 96 съдебни 

служители – общо 154 щатни бройки. 

  

 Съдии 

 Административното и организационно ръководство на Окръжен съд-

Пловдив се осъществява от председателя на съда - съдия Сотир Цацаров. 

 В началото на 2010 г. в Окръжен съд-Пловдив има 58 щата за съдии, 

разпределени както следва: 

  - председател /административен ръководител/; 

  - заместник-председатели – 4; 

  - съдии – 47; 

  - младши съдии – 6. 
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 Описаното разпределение на съдийските щатни бройки е в сила до 

21.10.2010 г. С решение на ВСС – протокол № 38, числеността на Окръжен 

съд-Пловдив е намалена с една щатна бройка за „заместник-председател” и 

увеличена с една щатна бройка за длъжността „съдия”, в резултат на което от 

тази дата щатните бройки за магистрати са 58, но с ново разпределение по 

длъжности, а именно: 

  - председател /административен ръководител/; 

  - заместник-председатели – 3 /ръководител на гражданско исково 

отделение, ръководител на гражданско въззивно отделение и ръководител на 

търговско отделение/; 

  - съдии в окръжен съд – 48; 

  - младши съдии – 6. 

 В отчетния доклад на Окръжен съд-Пловдив, отразяващ дейността на 

съда през 2010 г., се сочи, че и през този период е продължила установената 

практика за командироване на съдии от Районен съд-Пловдив в по-горен съд 

на свободни щатове или на места на съдии, ползващи продължителен отпуск. 

Отбелязва се, че тази практика е единствения възможен начин за осигуряване 

нормалната работа по отделения и състави. 

 Със Заповед № ЛС 191/19.04.2010 г., на съдия Виолета Гъдева-Димовска 

е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – 

„забележка”, за допуснато от нея неоправдано забавяне на производствата по 

възложени й за разглеждане дела. Наложеното от административния 

ръководител наказание е потвърдено с решение на ВСС – протокол № 

18/13.05.2010 г. 

  

 Съдебна администрация 

 Щатовете на съдебните служители /96/, от които 73 щатни бройки са 

определени за специализирана администрация, са разпределени както следва: 

  - завеждащи служби – 4; 

  - съдебни секретари – 31; 

  - съдебни деловодители – 9; 

  - съдебен деловодител класифицирана информация – 1; 

  - компютърни оператори, изпълняващи деловодни функции – 16; 

  - архивари – 2; 

  - призовкари – 10. 

  

 Организация на правораздавателната структура 

 През 2010 г. съдийският състав на Окръжен съд-Пловдив е разпределен 

в четири отделения – Наказателно отделение, Гражданско отделение първа 

инстанция, Гражданско въззивно отделение и Търговско отделение. 

 Гражданско отделение първа инстанция се състои от следните съдии: 

Антония Роглева – ръководител на отделението и заместник-председател на 

Окръжен съд-Пловдив, Атанаска Букорещлиева, Грета Чакалова, Мариета 

Бедросян, Надежда Желязкова-Каличкова и Пенка Стоева-Йоаниду. Така в 

отделението работят 6 /шест/ еднолични състава, разглеждащи 

първоинстанционни граждански дела. До 15.04.2010 г. делата за осиновяване и 
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прекратяване на осиновяване са изключени от общото разпределение поради 

необходимостта от срочното им разглеждане, единна практика и опазване 

тайната на осиновяването. Докладчик по тези дела е заместник-председателят, 

отговарящ за работата на отделението. Със Заповед № РД-59/12.04.2010 г. 

разглеждането на тези дела е възложено и на съдията, титуляр на І-ви 

граждански състав, като разпределението на делата се извършва с програмата 

за случаен избор. Промяната е наложена от нарасналия брой дела с такъв 

характер и от необходимостта да не се допуска забавяне в случай на отсъствие 

на разглеждащия ги съдия. 

 Гражданско въззивно отделение се състои от следните съдии: 

Станислав Георгиев – ръководител и заместник председател на Окръжен съд-

Пловдив, Анна Иванова, Величка Белева, Вера Иванова, Виолета Гъдева-

Димовска, Виолета Шипоклиева, Екатерина Мандалиева, Елена Арнаучкова, 

Емилия Брусева, Мария Златанова, Мария Петрова, Пламен Чакалов, Радослав 

Радев, Радостина Стефанова, Румяна Андреева – Атанасова, Светлана Изева, 

Соня Гешева, Фаня Рабчева. Съдиите, общо 18 в отделението, са 

структурирани в 7 /седем/ въззивни състава, два от които са попълвани с по 

един младши съдия. През периода като командирован съдия е работила 

Надежда Дзивкова– Рашкова. 

 Търговско отделение се състои от следните съдии: Симеон Захариев – 

ръководител на отделението и заместник-председател на Окръжен съд-

Пловдив, Александър Стойчев, Галя Велчева, Ирена Писова, Красимира 

Ванчева, Радка Чолакова, Румяна Панайотова – Дамбулева и Цветелина 

Георгиева. В отделението са обособени 8 /осем/ търговски и 8 /осем/ фирмени 

състави. 

 

 През 2011 г. щатната численост на съдиите и тази на специализираната 

администрация са останали непроменени, в сравнение с предходния 

проверяван период на 2010 г. – съдии 58, и специализирана администрация – 

73 щатни бройки. 

 Със Заповед № ЛС 354/19.07.2010 г. председателят на Окръжен съд-

Пловдив, на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнал внимание на съдията, на 

когото през 2010 г. е наложено дисциплинарно наказание „забележка”. 

 

 И през 2011 г. правораздавателната структура на Окръжен съд-Пловдив 

включва четири отделения – Наказателно отделение, Гражданско отделение 

първа инстанция, Гражданско въззивно отделение и Търговско отделение. 

 Гражданско отделение първа инстанция включва 6 /шест/ съдии, с 

ръководител заместник-председателят Антония Роглева и съдиите: Атанаска 

Букорещлиева, Грета Чакалова, Мария Златанова, Мариета Бедросян, Надежда 

Желязкова – Каличкова, Пенка Стоева Йоаниду. 

 Гражданско въззивно отделение включва 18 /осемнадесет/ съдии, 

включително командирован съдия от Районен съд-Пловдив, както следва: 

Станислав Георгиев-ръководител на отделението и заместник-председател на 

съда, Анна Иванова, Величка Белева, Вера Иванова, Виолета Гъдева-

Димовска, Виолета Шипоклиева, Екатерина Маналиева, Елена Арнаучкова, 
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Емилия Брусева, Мария Златанова, Мария Петрова, Пламен Чакалов, Радослав 

Радев, Радостина Стефанова, Румяна Андреева-Атанасова, Светлана Изева, 

Соня Гешева, Фаня Рабчева. Съдиите са структурирани в 7 /седем/ въззивни 

състава, три от които се попълват с по един младши съдия. 

 Търговско отделение включва общо 8 /осем/ съдии, както следва: 

Антония Роглева – ръководител на отделението и заместник председател на 

съда /титуляр и на търговски състав/, Александър Стойчев, Галя Велчева, 

Ирена Писова, Красимира Ванчева, Радка Чолакова, Румяна Панайотова-

Дамбулева и Цветелина Георгиева. 

  

 2. Заповеди и други актове, издадени от административния 

ръководител на Окръжен съд-Пловдив за създаване и промени в 

организацията на административната дейност на съда 

 В изпълнение на препоръките, дадени от ИВСС с Акт за резултати от 

проверка № 3542/25.11.2009 г., председателят на Окръжен съд-Пловдив е 

издал Заповед № РД 186/02.12.2009 г., регламентираща реда, по който се 

извършва замяна на определен съдия-докладчик по образувани дела, 

съобразно разпоредбата на чл. 46, ал. 4 от ПАРОАВАС. 

 Със Заповед № ЛС 32/05.02.2010 г., председателят на съда е утвърдил 

правораздавателната структура на Окръжен съд-Пловдив, а със Заповед № 

33/05.02.2010 г. – структурата на съдебната администрация през 2010 г. 

 С отделни заповеди, в случаите на отсъствие на титулярния ръководител 

на съответното отделение, са определяни съдии от съответните отделения, 

които при отсъствие на титулярния докладчик да гледат текущия доклад. 

 С разпореждания на ръководителите на съответните отделения, в 

случаите на отсъствие на титулярните докладчици, са определяни съдии от 

отделението, които да администрират производствата и разглеждат текущия 

доклад. 

 Със Заповед  № РД 69/25.07.2011 г. са определени ръководителите на 

съответните отделения, разпределени по следния начин:  

  - Магдалина Иванова – Наказателно отделение; 

  -Антония Роглева – Гражданско отделение първа инстанция и 

Търговско отделение; 

  - Станислав Георгиев – Гражданско въззивно отделение. 

 Със Заповед № РД 68/25.072011 г. са утвърдени Вътрешни правила, 

считано от 01.08.2011 г., за образуване и разпределение на делата в Окръжен 

съд-Пловдив. С тази заповед е отменена Заповед № РД 28Б/31.03.2008 г. 

/изменена и допълнена със заповеди от 16.02.2009 г., 23.07.2009 г. и 12.04.2009 

г./. 

 Със Заповед № РД 70/26.07.2011 г. са утвърдени Вътрешни правила, 

считано от 01.08.2011 г., за водене на деловодните книги в Окръжен съд-

Пловдив, с цел създаване на единна организация на деловодната работа и 

осигуряване на стриктно спазване на разпоредбите на ПАРОАВАС. 

 Със Заповед № РД 100/23.11.2011 г. на председателя на съда детайлно е 

регламентиран реда за администриране на молби, постъпили по реда на чл. 

390 от ГПК, с цел недопускане на злоупотреба с права. 
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 3. Съдебни книги и регистри, водени от съда. Информационно 

обслужване 

 Съгласно утвърдените Вътрешни правила в служба „Деловодство” на 

отделенията в съда се водят на електронен и хартиен носител, деловодните 

книги, определени в Глава осма от ПАРОАВАС. Съгласно правилата 

деловодните книги се приключват с изтичане на всяка календарна година. 

Деловодните книги по чл. 50, ал. 1 от ПАРОАВАС в Гражданско отделение 

първа инстанция, Гражданско отделение въззивна инстанция и Търговско 

отделение, които се водят на електронен носител чрез компютърната 

деловодна система САС „Съдебно деловодство”, се разпечатват на хартиен 

носител, като периодичността на разпечатването е посочена конкретно за 

всеки вид деловодна книга, водена в съответното отделение. Контролът по 

воденето на деловодните книги в отделенията е възложен на заместник 

председателите на съда и се упражнява ежемесечно. 

 

 4. Случаен принцип на разпределение на делата 

 В изпълнение на чл. 9 от Закона за съдебната власт и решение на 

Висшия съдебен съвет председателят на Окръжен съд-Пловдив е издал 

Заповед № РД-27/23.06.2006 г., съгласно която, считано от 01.07.2006 г., в 

окръжния съд е въведена и се използва компютърна програма „Law Choice” за 

разпределение на постъпващите в съда дела на случаен принцип. 

 Първоначалната организация на образуването и разпределението на 

делата между съдиите е регламентирана от административния ръководител 

със Заповед № РД-28б/31.03.2008 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-

31/16.02.2009 г. и Заповед № РД-12.04.2010 г.  

На основание чл. 5 от Инструкция за организацията и реда за използване 

на програмни продукти за разпределението на делата в съдилищата на случаен 

принцип, приета от Висшия съдебен съвет, е издадена Заповед № РД-

68/25.07.2011 г. С последната са отменени правилата, създадени до момента, 

като, считано от 01.08.2011 г., са утвърдени нови вътрешни правила, 

действащи при образуване и разпределението на образуваните съдебни 

производства 

 Въпросите, касаещи спазване на принципа на случайното разпределение 

на делата в Окръжен съд-Пловдив, бяха предмет на тематична проверка на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, извършена на основание Заповед № 

ТП-01-41/28.09.2011 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет. Проверката приключи с Акт за резултати от проверка, в който 

подробно бяха изследвани проблемите, произтичащи от прилагането на 

принципа, както и отчетени случаите, в които се налага отклонение от 

неговото спазване. 

 

 ІІ. ПРОВЕРКА НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДЕЛАТА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

  



 7 

 Правилата, утвърдени със Заповед № РД-68/25.07.2011 г., разписват реда 

по приемане и образуване на делата от всички видове; отнасят се до 

използването на софтуерните продукти – деловодна програма „Съдебно 

деловодство” и „Law Choice”; лицата, на които са предоставени 

административни права да извършват разпределение на постъпващите и 

образувани в съда дела; отпечатване и прилагане на индивидуални протоколи, 

удостоверяващи избора на конкретен докладчик; ежеседмично архивиране на 

информацията, свързана с извършените разпределения. 

 Книжата, по които се образуват дела, постъпват в служба 

„Регистратура”, при спазване на разпоредбите относно приемането и 

регистрирането им, регламентирани в чл. 36 –  46 от ПАРОАВАС. 
В края на всеки работен ден служба „Регистратура” предава на 

председателя на съда книжата, постъпили в същия ден, отнасящи се до 

образуване на дела; молби, съдържащи искания за допускане на обезпечения 

по реда на ГПК и ЗОПДИППД, които се докладват незабавно с цел спазване 

на кратките процесуални срокове, предвидени за произнасяне. От своя страна, 

административният ръководител със съответна резолюция разпределя 

докладваните му книжа според вида /предмета/ на делото, за образуване по 

отделения. 

 Вътрешните правила предвиждат постъпилите въззивни дела да се 

докладват непосредствено на заместник председателите, ръководещи 

наказателно и гражданско въззивни отделения. 

 Книжата, по които се образуват фирмени дела, за регистрация на 

юридически лица извън Закона за търговския регистър и тези, касаещи 

промени по вече образувани фирмени дела, се предават от служба „Фирмена 

регистратура” непосредствено на заместник-председателя, ръководещ 

Търговско отделение. 

 Книжата, касаещи различните съдебни производства и разпределени по 

описаните по-горе начини, се предават на съответния заместник-председател 

най-късно на следващия ден от постъпването и приемането им в съда. 

Заместник-председателите образуват дела, ако са налице процесуалните 

предпоставки за това, определят вида им, съобразно чл. 89 от ПАРОАВАС и 

съдията-докладчик, в съответствие с принципа на случайния подбор. Във 

всички случаи административният ръководител на съда разполага с 

правомощия за образуване на дела от всякакъв вид и при спазване на 

принципа за случайното им разпределение и определяне на съдебен състав. 

 Прякото електронно разпределение на делата в рамките на отделенията, 

принципно, е възложено на съответния заместник-председател като 

програмният продукт, необходим за извършване на разпределението, е 

инсталиран на персоналните компютри на административния ръководител и 

неговите заместници, всеки от които притежава индивидуална парола за 

достъп до системата, в съответствие с притежаваните административни права 

по разпределението. 

  

 През 2010 г. от общия брой 8325 броя дела, постъпили за 

разглеждане в Окръжен съд-Пловдив, 3474 броя дела са наказателните, а 
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4851 броя дела – граждански и търговски. Новообразуваните граждански 

производства, заедно с 1043 гражданските дела, останали за разглеждане 

от предходен период, са били общо 5 894 броя дела. 

 Движение на гражданските дела пред Гражданско отделение първа 

инстанция през 2010 г. 

 През 2010 г. общият брой на гражданските дела, стоящи за разглеждане 

пред отделението, са 780, от които останали несвършени от предходен период 

са 281 броя дела, и новопостъпили – 499 броя дела. Най-голям брой са 

постъпленията на делата с предмет по СК – 131 броя дела, от които спорове за 

произход – 57, осиновявания – 70, и прекратяване на осиновяване-3. Исковете, 

образувани по чл. 45 от ЗЗД - 59; вещните искове - 23 дела. Свършените в 

периода първоинстанционни граждански дела са 470 дела, а останалите 

несвършени дела в края на отчетния период са 310 дела. 

 През 2010 г. са разгледани общо 70 броя частни граждански дела, всички 

постъпили и образувани през годината, от които свършени в края на периода 

са 69 броя дела.  

 Общо за разглеждане исковите първоинстанционни и частните 

граждански производства в периода са били 850 броя дела, или средно на 

състав по 141,66 броя дела през годината. Средно месечно на състав са стояли 

за разглеждане 11,83 броя първоинстанционни граждански и частни 

производства. 

 Движение на гражданските дела пред Гражданско въззивно 

отделение през 2010 г. 
 През 2010 г. общият брой въззивни дела, стоящи за разглеждане пред 

отделението, са 2101, от които останали несвършени от предходен период са 

378 броя дела, а новообразувани са 1723 броя дела. В края на отчетния период 

са свършени 1744 броя дела, съответно са останали несвършени 357 броя 

въззивни дела.  

 Частните граждански въззивни дела, останали от предходен период, са 

88, а новообразуваните - 1149, като общият брой дела от тази категория за 

разглеждане са били 1237 дела. Свършените въззивни частни дела през 

периода са 1164, а останали несвършени в края на годината са 73 частни 

въззивни производства. 

 През 2010 г. въззивно отделение е имало за разглеждане общо 3 338 броя 

общи въззивни и частни въззивни производства, като средно съдия от 

въззивно отделение през годината е имал за разглеждане по 185,44 броя дела. 

Средно месечно на съдия са стояли за разглеждане по 15,45 броя общи 

въззивни и частни въззивни производства. 

 

 Движение на търговските и фирмените дела пред Търговско 

отделение през 2010 г. 
 В началото на 2010 г. са останали 270 търговски дела, несвършени от 

предходен период. Новообразуваните търговски производства през годината 

са 857 дела, като общо за разглеждане са били 1127 броя дела. Производствата 

са образувани, както следва: искове по ТЗ – 271; облигационни искове между 

търговци – 178; обезпечения на бъдещи искове – 238, и производства по 
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несъстоятелност - 77. Общо броят на производствата, образувани по ЗТР 

/обжалване на откази за вписване и искове по чл. 29 от ЗТР/ - 119. Свършените 

търговски дела през периода са общо 845 броя дела, съответно останали 

несвършени са 282 броя дела. 

 През 2010 г. са образувани и приключени общо 534 броя фирмени дела. 

Към 31.12.2010 г. в регистрите на Окръжен съд-Пловдив са вписани: 3032 

юридически лица с нестопанска цел; 771 ЖСК; 24 адвокатски дружества и 36 

местни поделения по Закона за вероизповеданията. 

 Общият брой дела /търговски и фирмени/, стояли за разглеждане пред 

отделението през 2010 г., са били 1661 броя дела, или средно на съдия от 

отделението по 207, 6 броя дела. Средно месечно всеки съдия от Търговско 

отделение на Окръжен съд-Пловдив е имал за разглеждане по 17,3 броя 

търговски и фирмени дела. 

 

 Движение на административни дела през 2010 г. 
 Делата с такъв предмет стоят за разглеждане само с оглед довършването 

на производствата, които са били висящи към 01.03.2007 г., поради което през 

отчетния период са приключили 24 административни дела, а останалите 

висящи производства към 31.12.2010 г. са 6 дела. 

 

 През 2011 г. от общия брой 7588 броя дела, постъпили за 

разглеждане в Окръжен съд - Пловдив, 2356 броя дела са наказателните, а 

5232 броя дела – граждански, търговски и фирмени. Новообразуваните 

граждански производства, заедно с 1029 граждански дела, останали за 

разглеждане от предходен период, са били общо 6 261 броя дела. 

 

 Движение на гражданските дела пред Гражданско отделение първа 

инстанция през 2011 г.  

 През 2011 г. общият брой на гражданските дела, стоящи за разглеждане 

пред отделението, са 788, от които останали несвършени от предходен период 

са 310 броя дела, и новопостъпили – 478 броя дела. Най-голям брой са 

постъпленията на делата с предмет по СК – 100 броя дела, от които спорове за 

произход – 39, осиновявания – 57, и прекратяване на осиновяване-2. Исковете, 

образувани по чл. 45 от ЗЗД - са 56; вещните искове-16. Свършените в периода 

първоинстанционни граждански дела са 477 дела, от които с акт по същество 

са приключили 327, а прекратените производства са 150. 

 През 2011 г. са разгледани общо 87 броя частни граждански дела, от 

които 86 новообразувани и едно дело, останало от предходен период. 

 Общо за разглеждане исковите първоинстанционни и частните 

граждански производства в периода са били 875 броя дела, или средно на 

състав по 145,83 броя дела през годината. Средно месечно на състав са стояли 

за разглеждане 12,15 броя първоинстанционни граждански и частни 

производства. 

 

 Движение на гражданските дела пред Гражданско въззивно 

отделение през 2011 г. 
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 През 2011 г. общият брой въззивни дела, стоящи за разглеждане пред 

отделението, са 2224, от които останали несвършени от предходен период са 

357 броя дела, а новообразувани са 1867 броя дела. В края на отчетния период 

са свършени 1817 броя дела, съответно са останали несвършени 407 броя 

въззивни дела. Частните граждански въззивни дела, останали от предходен 

период, са 73, а новообразуваните - 1135, като общият брой дела от тази 

категория за разглеждане са били 1208 дела. Свършените въззивни частни 

дела през периода са 1125. 

 През 2011 г. пред въззивно отделение са стояли общо за разглеждане 

3 432 броя въззивни производства, като средно съдия от въззивно отделение 

през годината е имал за разглеждане общо по 190,66 броя дела. Средно 

месечно на съдия са стояли за разглеждане по 15,88 броя общи въззивни и 

частни въззивни производства. 

 

 Движение на търговските и фирмените дела пред Търговско 

отделение през 2011 г. 
 В началото на 2011 г. са останали несвършени 282 дела, останали от 

предходен период. Новообразуваните търговски производства през годината 

са 1009 дела, като общо за разглеждане са били 1291 броя дела. 

Производствата са образувани, както следва: искове по ТЗ – 325; 

облигационни искове между търговци – 224; обезпечения на бъдещи искове – 

224, и производства по несъстоятелност - 98. Свършените търговски дела през 

периода са общо 935, от които 683 дела са приключили с акт по същество, а 

прекратените са 252 броя дела. Останали несвършени към 31.12.2011 г. са 356 

броя търговски дела. През 2011 г. са образувани и свършени общо 637 броя 

фирмени дела.  

 Общият брой дела /търговски и фирмени/, стояли за разглеждане пред 

отделението през 2011 г., са били 1928 броя дела, или средно на съдия от 

отделението по 241 броя дела. Средно месечно всеки съдия от Търговско 

отделение на Окръжен съд-Пловдив е имал за разглеждане по 20,08 броя 

търговски и фирмени дела. 

 

 Движение на административни дела през 2011 г. 
 Делата с такъв предмет стоят за разглеждане само с оглед довършването 

на производствата, които са били висящи към 01.03.2007 г. През отчетната 

година е постъпило и е образувано 1 ново производство, или общо 7 за 

разглеждане с останалите от предходен период. В края на 2011 г. са 

приключени 5 административни производства, съответно са останали 

несвършени 2 дела към 31.12.2011 г. 

 

 

 ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИТЕ ДЕЛА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

 



 11 

 1. Първоинстанционни граждански дела, образувани преди 

01.01.2010 год. и неприключили до 31.12.2011 год.  
  - гр. д. № 2197/1999 г., обр. на 21.06.1999 год., на доклад на съдия 

Шипоклиева, вещен иск. В с.з. на 15.10.2001 г. (съдия Красимира Ванчева), 

съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК 

(отм.) – преюдициалното дело е по описа на ОС – Стара Загора. Изисквани са 

периодични справки за движението на преюдициалното дело. С определение 

от 16.07.2010 г., производството по делото е възобновено (съдия Чакалова). 

Конституирани са нови страни, извършвани са различни процесуални 

действия. С определение от 10.09.2010 г. съдът е оставил ИМ без движение, с 

конкретни указания. Проведени са с.з. на: 01.02.2011 г. (съдия Стоева); 

08.03.2011 г.; 26.04.2011 г.; 14.06.2011 г.; 04.10.2011 г.; 15.11.2011 г.; 

24.01.2012 г.; 13.03.2012 г. 03.04.2012 г., отложено за 22.05.2012 г.;  

  - гр. д. № 2664/2007 г., обр. на 11.10.2007 г., на доклад на съдия Спасов, 

съдия Стойчев, след това съдия Желязкова, ІV състав, вещен иск. Делото е 

върнато от ВКС за ново разглеждане в частта, с която е отхвърлен искът и е 

образувано дело под нов номер, за разглеждане от друг състав (старо гр. д. № 

1416/1994 г.). С определение от 05.11.2007 г. производството по делото е 

спряно, на осн. чл. 182, ал. 1, б. „б” ГПК (отм.) – смърт на страна в 

производството. На 14.11.2007 г. производството е възобновено. Проведени са 

с.з. на: 21.01.2008 г. (съдия Стойчев); 10.03.2008 г.; 24.04.2008 г. (съдия 

Желязкова) – даден е ход по същество на делото. С определение от 03.07.2008 

год. е отменен дадения ход по същество и делото е прекратено в една част – 

обжалвано. АС – Пловдив е оставил без уважение частна жалба, ВКС е 

отменил определението на АС – Пловдив и потвърденото с него определение 

на ОС – Пловдив и е върнал делото на ОС – Пловдив за продължаване на 

съдопроизводствените действия. Делото е постъпило в ОС – Пловдив на 

21.04.2010 г. С определение от 21.04.2010 г. исковата молба отново е оставена 

без движение. На 20.05.2010 год. е представена поправена ИМ. С 

разпореждане от 26.05.2010 г. отново е оставена БД. На 02.07.2010 г. е 

представена молба с изпълнени указания, с определение от 05.07.2010 г. е 

конституиран нов ответник и делото е насрочено. Проведени са с.з. на: 

01.10.2010 г.; 16.11.2010 г., 28.01.2011 г.; 15.03.2011 г.; 29.04.2011 г.; 

28.06.2011 г.; 18.10.2011 г. 06.12.2011 г.; 14.02.2011 год. – производството е 

спряно, с оглед извършване на справка от Национална база „Данни” за 

настъпила смърт на страна по делото. Производството е възобновено на 

05.03.2011 г., заличена е страна поради смърт и са конституирани 

наследниците. Проведено е с.з. на 03.04.2012 г., отложено за 29.05.2012 г.;  

  - гр. д. № 895/2009 г. е образувано на 02.04.2009 г. по искова молба по 

чл. 59 от ЗЗД, постъпила на 01.04.2009 г. Производството е разпределено на 

съдия Атанаска Букорещлиева, І състав. Разпореждане по редовността на 

исковата молба е постановено на 06.04.2009 г. В изпълнение на указанията е 

постъпила молба на 13.04.2009 г. Разпореждане с указания по чл. 131 от ГПК е 

постановено на 14.04.2009 г. Съобщението е връчвано чрез ЧСИ при 

условията на чл. 42, ал. 2 от ГПК и получено на 24.04.2009 г. Писмен отговор е 

депозиран по делото на 25.05.2009 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 
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постановено на 30.05.2009 г., съдът е насрочил производството по делото 

01.07.2009 г. и дал възможност на ищците да вземат отношение по 

направеното искане за спиране на настоящото производство до приключване 

на гр. д. № 3862/2009 г. С протоколно определени от 01.07.2009 г. съдът е 

спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. 

Определението за спиране е обжалвано пред Апелативен съд-Пловдив, който е 

потвърдил същото. С определение от 30.12.2009 г., постановено по ч. гр. д. № 

589/2009 г., ВКС не е допуснал касационно обжалване на определението, 

постановено от ПАС. По делото са правени ежемесечни справки за статуса на 

производството, послужило като основание за спиране на настоящото; 

  - гр. д. № 855/2009 г. е образувано на 01.04.2009 г. по искова молба, 

изпратена по компетентност от Софийски градски съд. Делото е разпределено 

на съдия Грета Чакалова, ІІ състав. С определение от 07.04.2009 г. 

производството е оставено без движение. С определение от 20.05.2009 г. съдът 

е върнал исковата молба, след като е констатирал, че не са изпълнени указания 

за отстраняване на нередовности на исковата молба. С определение от 

09.10.2009 г., постановено по ч. гр. д. № 715/2009 г., Пловдивският апелативен 

съд е отменил определението на Окръжен съд-Пловдив и върнал за 

продължаване на съдопроизводствените действия. С определение от 

12.02.2010 г. по чл. 140 от ГПК, след размяната на книжа, съдът е насрочил 

делото в открито съдебно заседание за 27.04.2010 г. С определение, 

постановено на 27.05.2010 г. в закрито съдебно заседание, съдът е спрял 

производството по делото до приключване с влязъл в сила съдебен акт на гр. 

д. № 1121/2009 г. на Софийски градски съд. По делото е представено съдебно 

удостоверение от СГС, удостоверяващо преюдициалния му характер по 

отношение на настоящото. Правени са периодични справки за хода на 

преюдициалното производство, последната от които от 03.04.2012 г.; 

  - гр. д. № 1157/2009 г. е образувано на 28.04.2009 г. по искова молба, 

постъпила на 27.04.2009 г. Делото е разпределено на съдия Грета Чакалова, ІІ 

състав. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 30.04.2009 г. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 23.06.2009 г., съдът е насрочил 

делото в открито съдебно заседание за 20.10.2009 г. С протоколно 

определение от 20.10.2009 г. съдът е спрял производството по делото до 

решаване на спора по гр. д. № 1798/2009 г. на Окръжен съд-Пловдив. На 

13.04.2011 г. е постъпила молба за възобновяване на производството по 

делото, като с оглед на искането е представен препис от влязло в сила решение 

на 01.03.2011 г. по преюдициалното дело. С определение от 14.04.2011 г. 

съдът е възобновил производството по делото и го насрочва за 10.06.2011 г. С 

протоколно определение от 10.06.2011 г. производството отново е спряно до 

приключване на гр. д. № 1700/2010 г. на ПАС. Правени са справки за статуса 

на гр. д. № 1700/2010 г. на ПАС. 

 По отношение на спирането, постановено във връзка с гр. д. № 

1798/2009 г. на Окръжен съд-Пловдив, липсват данни да са извършвани 

справки, а производството е възобновено след като страна е представила 

доказателства, че преюдициалното дело е приключило с влязъл в сила 

съдебен акт. 
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  - гр. д. № 3534/2008 г. е образувано на 23.12.2008 г. по искова молба, 

постъпила на 22.12.2008 г. Делото е разпределено на съдия Надежда 

Желязкова, ІV състав. Исковата молба е оставяна без движение. С 

разпореждане от 20.01.2009 г. са изпратени преписи от исковата молба по чл. 

131 от ГПК. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 09.03.2009 г., 

съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 14.04.2009 г. 

Въз основа на справка и удостоверение, представена в първото открито 

съдебно заседание, съдът е спрял производството по делото по чл. 229, ал. 1, т. 

4 от ГПК до приключване на 2898/2008 г. на Районен съд-Пловдив. 

Производството е възобновено с определение от 14.03.2012 г. и насрочено в 

открито съдебно заседание за 17.04.2012 г. Правени са редовни справки за 

хода на преюдициалното производство; 

  - гр. д. № 1766/2008 г. е образувано на 12.06.2008 г. по искова молба 

по чл. 29 от СК /отм./, постъпила на 11.06.2008 г. Делото е разпределено на 

съдия Надежда Желязкова, ІV състав. Производството е оставено без 

движение. С разпореждане от 18.07.2008 г. съдът е разпоредил изпращане на 

препис от исковата молба по чл. 131 от ГПК. С определение от 01.09.2008 г., 

постановено по чл. 140 от ГПК, съдът е насрочил делото в открито заседание 

за 10.11.2008 г. Нови съдебни заседания на 08.12.2008 г., 02.02.2009 г., 

17.03.2009 г., 21.04.2009 г., 23.06.2009 г., 06.10.2009 г., 17.11.2009 г., 

08.12.2009 г., 09.02.2010 г., 16.03.2010 г., 18.05.2010 г., 17.09.2010 г., 

09.11.2010 г., 09.11.2010 г. /депозирано заключение по допусната експертиза в 

самото съдебно заседание/, 21.01.2011 г., 15.03.2011 г., 17.05.2011 г., 

27.09.2011 г. /допусната тройна експертиза/, 15.11.2011 г., 24.01.2012 г., 

13.03.2012 г. и 24.04.2012 г. Делото е отлагано многократно във връзка с 

допуснатите експертизи, като няколкократно са заменяни вещите лица. 

Включително определеният съдебен експерт е имал обективни причини да не 

изготви своевременно заключението си, свързани с проучване на 

необходимите материали; 

  - гр. д. № 3393/2008 г. е образувано на 10.12.2008 г. след разделяне за 

разглеждане в отделно производство на предявен насрещен иск по гр. д. № 

2739/2008 г. на Окръжен съд-Пловдив. След разделянето, делото е 

разпределено на съдия Пенка Стоева, ХХІІ състав. С определение, 

постановено на 29.01.2009 г. в закрито заседание, съдът е спрял 

производството по делото до приключване с влязъл в сила съдебен акт на гр. 

д. № 2739/2008 г. на Окръжен съд-Пловдив. Извършвани са редовно справки 

за хода на преюдициалното дело; 

  - гр. д. № 658/2009 г. е образувано на 13.03.2009 г. по искова молба, 

постъпила на 12.03.2009 г., и разпределено за разглеждане от съдия Пенка 

Стоева, ХХІІ състав. По делото е назначен особен представител. Съдебни 

заседания са проведени на 11.12.2009 г., 05.02.2010 г., 05.03.2010 г. С 

протоколно определение от 05.03.2010 г. съдът е спрял производството по 

делото по чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК до приключване на досъдебно 

производство, образувано по дознание № 254/2009 г. по описа на V-то РУ на 

МВР – Пловдив. Дадени са указания след изтичане на едногодишния срок по 



 14 

чл. 244, ал. 1, т. 8 от НПК да се направи справка относно хода на досъдебното 

производство; 

  - гр. д. № 2863/2009 г. е образувано на 30.10.2009 г. след разделяне на 

гр. д. № 2424/2009 г. и е разпределено за разглеждане от съдия Мариета 

Бедросян, ІІІ състав. С разпореждане от 09.11.2009 г. производството е 

оставено без движение за отстраняване на констатирани нередовности в 

исковата молба. Ново разпореждане за оставяне без движение е постановено 

на 30.11.2009 г. С определение, постановено в закрито заседание на 05.03.2010 

г., съдът е спрял производството по делото по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до 

приключване на гр. д. № 2424/2009 г., от разделянето на което е образувано и 

настоящото. Правени са редовни справки за хода на преюдициалното дело; 

  - гр. д. № 1337/2008 г. е образувано на 07.05.2008 г., след като е 

изпратено по подсъдност от Районен съд-Пловдив. Разпореждане по чл. 131 от 

ГПК е постановено на 09.05.2008 г. Отговор на молбата е депозиран на 

09.06.2008 г. С определение, постановено по чл. 140 от ГПК на 17.06.2008 г., 

производството е насрочено в открито съдебно заседание за 26.09.2008 г. С 

протоколно определение от 26.09.2008 г. съдът е спрял производството до 

приключване на гр. д. № 1387/2008 г. на Окръжен съд-Пловдив. Правени са 

справки за статуса на делото, послужило като основание за спиране на 

настоящото. Производството е възобновено с определение от 19.05.2010 г. и е 

насрочено в открито заседание за 22.06.2010 г., след като съдът е констатирал, 

че преюдициалното е приключило с влязъл в сила съдебен акт. В съдебно 

заседание от 17.09.2010 г. производството отново е спряно по чл. 229, ал. 1, т. 

4 от ГПК до приключване на гр. д. № 2255/2010 г. на Пловдивски окръжен 

съд. Правени са редовно справки. По делото е допуснато обезпечение на иска 

чрез спиране на изпълнението при условията на чл. 391, ал. 5 от ГПК, 

потвърдено от Апелативен съд-Пловдив с определение от 09.05.2011 г. по гр. 

д. № 499/2011 г.; 

  - гр. д. № 3233/2009 г. е образувано на 11.12.2009 г. по искова молба 

по чл. 226 от КЗ, постъпила в съда на 11.12.2009 г. Делото е разпределено за 

разглеждане на съдия Надежда Желязкова, ІV състав. Исковата молба е 

администрирана с разпореждане от 17.12.2009 г. по чл. 131 от ГПК. Препис от 

разпореждането и исковата молба са получени от ответника на 18.01.2010 г. 

Отговор на исковата молба е депозиран по делото на 15.02.2010 г. С 

определение от 16.02.2010 г. съдът е прекратил производството по делото, 

след като е приел, че същата претенция вече е удовлетворена в хода на 

наказателното производство. С определение от 16.06.2010 г., постановено по 

ч. гр. д. № 398/2010 г., Пловдивският апелативен съд е отменил определението 

за прекратяване на производството пред първоинстанционния съд и е върнал 

делото за продължаване на процесуалните действия. С определение по чл. 140 

от ГПК, постановено на 21.06.2010 г., съдът е насрочил производството в 

открито съдебно заседание за 17.09.2010 г. На 14.10.2010 г. по делото е 

депозирана молба от процесуалния представител на ответното дружество, с 

която е направил искане за спиране на производството по делото, обосновано 

с образувано тълкувателно дело № 1/2010 г. /за което е представено 

удостоверение от ВКС/, от значение за решаване на настоящото. С протоколно 
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определение, постановено в открито съдебно заседание на 16.11.2010 г., съдът 

е спрял производството по делото по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до 

приключване на тълкувателно дело№ 1/2010 г. на ВКС, Търговска колегия. 

Правени са редовно справки за хода на производството, образувано пред ВКС, 

последната от които е от 17.04.2011 г. 

 От проверените, разгледани по-горе дела може да се направи извод, 

че основната причина за неприключване на производствата е 

обстоятелството, от една страна, че част от делата са образувани по реда 

на ГПК /отм. и са провеждани множество заседания за събиране на 

доказателства, и, от друга страна – че голяма част от тази категория 

производства са спирани поради наличие на предпоставките, предвидени 

в чл. 182, ал. 1 от ГПК /отм./ и чл. 229, а. 1 от ГПК. 

 

 2. Първоинстанционни граждански дела – свършени над 3 месеца: 

 - гр. д. № 472/2011 г., обр. на 21.02.2011 г., на доклад на съдия Надежда 

Желязкова, ІV гр. състав, иск по  чл. 226, ал. 1 от КЗ и чл. 86 от ЗЗД. Исковата 

молба е подадена на 18.02.2011 г. С разпореждане от 22.02.2011 г. е изпратен 

препис от ИМ на ответниците (двама) за отговор. Съобщенията са връчени на 

02.03.2011 г. и на 21.03.2011 г. На 27.04.2011 г. е постановено определението 

по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад. На 28.04.2011 г. е постъпил 

отговор от единия ответник (с пощенско клеймо от 21.04.2011 г.), с 

разпореждане от с.д. е изискано НОХД № 8117/2010 г., по описа на РС – 

Пловдив. На 13.05.2011 г. е постановено определение, с което съдът е 

констатирал, че отговора е изпратен по пощата в срок и е допълнил проекта за 

доклад по делото. Първото с.з. е проведено на 07.06.2011 г. – отложено по 

доказателствата. Проведени са с.з. на: 27.09.2011 г. – съдът е докладвал 

постъпила молба от едното в.л., за неизготвена експертиза, поради служебна 

ангажираност - отложено за изготвяне на заключението по допуснатата СМЕ; 

22.11.2011 г. – отложено, поради неизготвена СМЕ. Съдът е освободил 

първоначално назначеното в.л. и е назначил друго в.л.; 17.01.2012 г. – даден е 

ход по същество на делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 

14.02.2012 г. Решението е обявено на 14.02.2012 г.;  

 - гр. д. № 835/2011 г., обр. на 28.03.2011 г., на доклад на съдия Грета 

Чакалова, ІІ гр. състав, иск по 79 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД. ИМ е постъпила на 

25.03.2011 г. С разпореждане от 30.03.2011 г. съдът е дал указания и седмичен 

срок за отстраняване на нередовност на ИМ. На 28.04.2011 г. е представена 

поправена ИМ. С разпореждане от 05.05.2011 г. съдът е констатирал, че не са 

отстранени всички посочени нередовности и е дал нов едноседмичен срок. 

Съобщенията са връчени на 26.05.2011 г. – на процесуалния представител на 

ищеца и на 03.06.2011 г. – на ищеца. На 03.06.2011 г. е постъпила частна 

жалба срещу разпореждането на съда от 05.05.2011 г. С определение от 

15.07.2011 г., постановено по ч. гр. д. № 799/2011 г., по описа на ПАС, съдът е 

оставил без разглеждане подадената ч. жалба – обжалвано. С определение от 

30.12.2011 г., постановено по ч. т. д. № 816/2011 г., по описа на ВКС, съдът е 

потвърдил определението на Пловдивски апелативен съд. Делото е постъпило 

в ПОС на 11.01.2012 г. На 12.01.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от 
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разпореждането на съда от 05.05.2011 г. на ищеца и процесуалния й 

представител. На 03.02.2012 г. е постъпила молба за удължаване на срока. На 

15.02.2012 г. е постъпила молба с изпълнени указания. С определение от 

16.02.2012 г. съдът е прекратил производството по делото, като неподсъдно на 

ОС – Пловдив и е разпоредил да се изпрати на РС – Пловдив. От 

представената от ищеца молба от 15.02.2012 г., съдът е констатирал, че 

размерът на претенциите на ищците по делото е под 25 000 лв., поради което е 

прекратил производството по делото и е разпоредил да се изпати на РС – 

Пловдив; 

  - гр. д. № 554/2011 г. е образувано на 01.03.2011 г. по облигационен 

иск, постъпил с вх. № 4716/28.02.2011 г. по реда на чл. 415, ал. 1 от ГПК. 

Видно от протокола за избор на докладчик делото е разпределено за 

разглеждане от съдия Антония Роглева, ХV състав. Производството е 

администрирано с разпореждане от 07.03.2011 г., с което е изискано от 

Районен съд-Пловдив ч. гр. д. № 16629/2010 г., съобщение за което е 

изпратено на 08.03.2011 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 

18.03.2011 г. Препис от исковата молба е изпратен със съобщение от 

22.03.2011 г., върнато в цялост на 29.03.2011 г. Уведомяването е извършено на 

06.04.2011 г. чрез залепване на съобщение по чл. 47 от ГПК. С определение от 

26.04.2011 г. съдът е дал указания на ищеца по чл. 47, ал. 3 от ГПК да 

представи справка за адресна регистрация на ответника, за което е уведомен 

на 25.05.2011 г. Удостоверение в този смисъл на Министерството на 

вътрешните работи е представено на 06.06.2011 г. С определение от 06.06.2011 

г. е назначен особен представител и искане до АК - Пловдив за определяне на 

адвокат от Националния регистър за правна помощ. Такъв е назначен на 

20.06.2011 г., когато е разпоредено да му се изпрати препис от исковата молба 

и указан едномесечен срок за писмен отговор. Процесуалният представител е 

уведомен на 28.06.2011 г. Писмен отговор по исковата молба е депозиран на 

28.07.2011 г. Във връзка с постъпилия отговор, с разпореждане от 29.07.2011 г. 

съдът е указал на ищеца отстраняване на нередовности на исковата молба. В 

изпълнение на указанията, ищецът е депозирал молба в срок. Препис от 

молбата за становище в двуседмичен срок е изпратен на ответника, какъвто е 

постъпил на 14.09.2011 г. С определение по чл. 140 от ГПК от 20.09.2011 г., 

съдържащо проект за доклад, съдът е взел отношение по доказателствата, 

разпределил  доказателствената тежест и е насрочил делото в открито съдебно 

заседание за 03.11.2011 г. С молба на особения представител, депозирана на 

06.10.2011 г., същият е поискал пренасрочване, като сочи причини за 

професионална ангажираност. Първо открито съдебно заседание е насрочено 

за 10.11.2011 г., като по молбата се е произнесла съдия Златанова. От 

протокола за открито съдебно заседание се установява, че делото е докладвано 

от съдия Мария Златанова. Допусната е съдебно-счетоводна експертиза по 

искане на ответника, направено с отговора на исковата молба. Нови съдебни 

заседания са провеждани на 15.12.2011 г. и 02.02.2012 г., отлагани за 

доказателства и изготвяне на допуснатата експертиза На последната дата е 

даден ход по същество и постановено решение на 20.02.2012 г. Съобщения са 

изпратени на 21.02.2012 г. По делото липсват данни, от които да е видно какви 
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са причините за преразпределение на делото за разглеждане от съдия Мария 

Златанова; 

 - гр. д. № 1468/2011 г. е образувано на 01.06.2011 г., след като 

производство, образувано в Районен съд-Пловдив, е прекратено и изпратено 

на 30.05.2011 г. по подсъдност на Окръжен съд-Пловдив. Производството, 

образувано по чл. 87, ал. 3 от ЗЗД, е разпределено на съдия Атанаска 

Букорещлиева, І състав. С разпореждане от 02.06.2011 г. са дадени подробни 

указания за отстраняване на нередовности на исковата молба. Съобщение е 

изпратено своевременно. На 08.06.2011 г. съдът е разпоредил издаване на 

съдебно удостоверение на ищеца, необходимо му за отстраняване на 

нередовностите. На 22.06.2011 г. съдът е дал указания за вписване на исковата 

молба, за които ищецът е уведомен 27.06.2011 г. На 04.07.2011 г. е удължен 

срока за изпълнение на разпореждането от 22.06.2011 г. С разпореждане от 

18.07.2011 г. по чл. 131 от ГПК, положено ръкописно върху молба на ищеца, е 

разпоредено препис от исковата молба за отговор в едномесечен срок да се 

изпрати на ответника. Двамата ответници уведомени на 10.08.2011 г. Писмен 

отговор е депозиран на 24.08.2011 г. С определение от 25.08.2011 г. по чл. 140 

от ГПК, постановено от съдия Надежда Желязкова, съдът се е произнесъл по 

доказателствените искания и насрочил производството в открито съдебно 

заседание за 27.10.2011 г. В първото открито съдебно заседание съдия 

Букорещлиева е пристъпила към доклад на делото по чл. 146 от ГПК и дала 

ход по същество. Делото е решено в тримесечен срок от датата, на която е 

постановено определението по чл. 140 от ГПК, като краен съдебен акт е 

постановен на 02.12.2012 г.; 

  - гр. д. № 1489/2011 г. е образувано на 01.06.2011 г. по искова молба, 

депозирана на 31.05.2011 г. по реда на чл. 415 от ГПК. Съгласно протокола за 

избор на докладчик делото е разпределено на съдия Грета Чолакова, ІІ състав. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК, изписано ръкописно върху протокола за 

избор на докладчик от 03.06.2011 г. Съобщения с указанията по чл. 131 от 

ГПК са получени от ответниците на 15.06.2011 г. По делото не е депозиран 

писмен отговор на исковата молба. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 27.07.2011 г., съдът е взел отношение по доказателствените 

искания и насрочил производството в открито съдебно заседание за 28.10.2011 

г. На 19.10.2011 г. е постъпила молба от вещото лице, с което уведомява съда, 

че заключението не е изготвено; моли за насрочване на нова дата. Ново 

съдебно заседание е проведено на 16.12.2011 г., на която дата е даден ход по 

същество. Неприсъствено решение постановено на 23.01.2012 г.; 

 - гр. д. № 721/2011 г. е образувано на 17.03.2011 г. по искова молба по 

чл. 226, ал. 3 във вр. с чл. 1 от КЗ и чл. 45 от ЗЗД, депозирана на 15.03.2011 г. 

Делото е разпределено за разглеждане от съдия Мариета Бедросян, ІІІ състав. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 18.03.2011 г. Съобщения са 

изпратени на следващия ден. Отговор на исковата молба е депозиран в 

указания едномесечен срок на 18.05.2011 г. от ответника З. „Л. И.”. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 30.05.2011 г., съдът е 

направил проект за доклад и насрочил производството в открито съдебно 

заседание за 29.09.2011 г. На 14.09.2011 г. по делото е постъпила молба от 



 18 

доц. д-р Т., определен за вещо лице, с което уведомява съда, че в периода, в 

който е насрочено в първото открито съдебно заседание е в платен годишен 

отпуск и извън страната, поради което като ръководител на съответната 

клиника предлага друго лице да бъде определено за съдебен експерт. 

Определение на съда в този смисъл е постановено на същата дата. На 

29.09.2011 г. за изслушване на допуснатите експертизи и изслушване на 

свидетели делото е отложено за 23.11.2011 г. На тази дата е приключило 

съдебното дирене и е даден ход по същество. Решение е постановено на 

23.01.2011 г., съобщения за което са изпратени на 27.01.2011 г.;  

 - гр. д. № 242/2011 г. е образувано на 27.01.2011 г. по искова молба по 

чл. 69, пр. 1 и чл. 70 от СК, постъпила на 26.01.2011 г. Делото е разпределено 

за разглеждане от съдия Мариета Бедросян, ІІІ състав. С разпореждане от 

28.01.2011 г. исковата молба е оставена без движение и дадени указания за 

отстраняване на нередовности в исковата молба. Съобщение е изпратено на 

31.01.2011 г. и получено на 03.02.2011 г. С разпореждане от 09.02.2011 г. 

препис от исковата молба е изпратен на ответника, като са му дадени указания 

за подаване на писмен отговор, съответно за последиците от неподаването на 

такъв. С разпореждане от 06.04.2011 г. съдът е указал ответната страна да се 

призове при условията на чл. 47 от ГПК. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 18.05.2011 г., съдът е насрочил делото в открито съдебно 

заседание за 20.09.2011 г. Писмен отговор получен на 21.06.2011 г., в който са 

изложени съображения за по-късна дата на получаване на препис от исковата 

молба. В първото открито съдебно заседание е направен доклад на делото по 

чл. 146 от ГПК и даден ход по същество. Решение по делото е обявено на 

05.10.2011 г. в регистъра по чл. 235, ал. 5 съгласно отбелязването, направено 

на последната страница от съдебния акт. След съобщаване на решението, по 

делото е постъпила молба на 01.11.2011 г. за поправка на очевидна фактическа 

грешка. Администрирана с разпореждане от 02.11.2011 г. за изпращане на 

препис от молбата за становище в 1-седмичен срок. На 24.11.2011 г. е обявено 

решение, с което молбата е оставена без уважение; 

 - гр. д. № 1485/2011 г. е образувано на 01.06.2011 г. по искова молба по 

чл. 336 от ГПК във вр. с чл. 5 от ЗЛС, постъпила на 31.05.2011 г. Делото е 

разпределено за разглеждане от съдия Пенка Стоева, ХХІІ състав. С 

разпореждане от 02.06.2011 г. дадени указания по чл. 131 от ГПК. Съобщения 

за акта на съда са изпратени още същия ден. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 22.07.2011 г., съдът е насрочил производството в открито 

съдебно заседание за 18.10.2011 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е 

докладвал молба, постъпила от ответницата за предоставяне на правна помощ, 

депозирана няколко дни преди откритото заседание – 11.10.2011 г. С оглед на 

същата съдът е дал ход за разглеждане на това искане, а не за разглеждане на 

делото. Постановено е протоколно определение, с което молбата е уважена, 

като е указано препис от съдебния акт да се изпрати на Адвокатска колегия – 

Пловдив. С определение от 24.10.2011 г. е назначен процесуален представител 

и делото е насрочено в открито съдебно заседание за 06.12.2011 г. Ново 

съдебно заседание е насрочено за 14.02.2012 г., на която дата е даден ход по 

същество и съдът е посочил, че ще постанови решение на 14.03.2012 г. 
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Решение по делото е обявено на 21.02.2012 г. съгласно отбелязването, 

направено на последната страница от съдебния акт. Страните са уведомени за 

същото със съобщения, изпратени на тази дата;  

 - гр. д. № 798/2011 г. е образувано на 24.03.2011 г. по искова молба по 

чл. 79 и чл. 82 от ЗЗД, постъпила в съда на 23.03.2011 г. Делото е разпределено 

за разглеждане от съдия Пенка Стоева, ХХІІ състав. С разпореждане от 

28.03.2011 г съдът е оставил производството без движение и дал подробни 

указания за отстраняване на констатирани нередовности. Съобщение е 

изпратено своевременно. Молба във връзка с дадените указания е депозирана 

на 31.03.2011 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 01.04.2011 

г. Ответникът Община Пловдив е уведомена на 11.04.2011 г. Писмен отговор е 

депозиран в едномесечен срок – 11.05.2011 г. С определение по чл. 140 от ГПК 

от 13.05.2011 г., съдържащо подробен проект за доклад, съдът е взел 

отношение по доказателствените искания на страните и насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 28.06.2010 г. На тази дата 

делото е отложено за 11.10.2011 г., като е предоставена възможност на 

новоопределеното вещо лице Цинигарова да изготви заключението. По молба 

на вещото лице, депозирана на 01.08.2011 г., съдът с определение от 

02.08.2011 г. е заменил същото и определил друго вещо лице. В съдебно 

заседание във връзка с изготвяне на заключение по една от задачите е 

назначен нов съдебен експерт, както и допусната тройна оценъчна експертиза. 

Ново съдебно заседание е насрочено за 22.11.2011 г. С молба от 10.11.2011 г. 

определените вещи лица са посочили на съда, че не са в състояние да изготвят 

експертизата за следващото съдебно заседание. Следващо открито съдебно 

заседание е проведено на 24.01.2012 г., в което е даден ход на устните 

заседания и съдът е посочил, че ще обяви решението си на 24.02.2012 г. 

Решение по делото е обявено на 01.02.2012 г. съгласно отбелязването в акта; 

 - гр. д. 234/2011 г. е образувано на 26.01.2012 г. по искова молба 

постъпила на 25.01.2011 г. Делото е разпределено за разглеждане от съдия 

Атанаска Букорещлиева, І-ви състав. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е 

постановено на 28.01.2011 г., за което съобщение е изпратено на 31.01.2011 г. 

и получено на 03.02.2011 г. Писмен отговор по делото е постъпил на 

07.03.2011 г. С определение, постановено на 10.03.2011 г., съдът е представил 

проект за доклад и насрочил делото в открито съдебно заседание за 07.04.2011 

г. За становище по представените доказателства делото е отложено за 

12.05.2011 г., на която дата е допусната съдебно-техническа експертиза. Ново 

съдебно заседание  е насрочено за 09.06.2011 г. Вещото лице уведомено на 

21.05.2011 г. По молба на вещото лице, в която е изложило факти за късно 

уведомяване, съдът е определил 28.09.2011 г. за дата, на която да се проведе 

следващото съдебно заседание. С оглед констатациите на вещото лице за 

събиране на доказателства делото е отложено за 10.11.2011 г. На тази дата е 

даден ход по същество и решение е обявено на 30.11.2011 г. 

 

Като основна причина за забавяне приключване на производствата 

от тази категория над 3-месечен срок следва да се отбележи, че по част от 

делата са допускани експертизи, които са разширявани, а съдебни 
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заседания са отлагани и поради несвоевременното им изготвяне. В някои 

от случаите се е налагало замяна на вещи лица и определяне на други 

съдебни експерти. По три от делата – гр. д. № 721/2011 г., гр. д. № 242/2011 

г. и гр. д. № 1485/2011 г. производствата са забавени със самото 

насрочване на първото открито съдебно заседание, като следва да се 

отчете, че датите са съвпадали с периода на съдебната ваканция. 

 

 3. Първоинстанционни граждански дела, образувани след 01.01.2010 

г. и неприключили към 31.12.2010 г.; образувани след 01.01.2011 год. и 

неприключили към  31.12.2011 г. 

  - гр. д. № 946/2010 г., обр. на 07.04.2010 г., на доклад на съдия 

Желязкова, ІV гр. състав, иск по чл. 49, във вр. с чл. 45, чл. 53 и чл. 121 ЗЗД. С 

разпореждане от 08.04.2010 г. ИМ е оставена БД. На 19.04.2010 г. е 

представена молба с изпълнени указания. С разпореждане от 21.04.10 г. е 

изпратен препис от ИМ на ответниците (двама) за отговор. Съобщенията са 

връчени на 17.05.2010 г. и на 07.06.2010 г. Отговор от първия ответник е 

постъпил на 14.06.2010 г., от втория ответник - на 06.07.2010 г. и с 

разпореждане от 08.07.2010 г. е указано на ответниците да представят преписи 

от отговорите за ищеца. На 26.07.2010 г. са постъпили молби от ответниците с 

изпълнени указания. На 06.08.2010 г. е постановено разпореждане, с което ИМ 

е оставена БД. На 15.09.2010 г. е представена молба с изпълнени указания, на 

21.09.2010 г. е разпоредено да се изпрати препис от молбата-уточнение на 

ответниците за отговор. Съобщенията са връчени на 08.10.2010 г. и на 

01.11.2010 г., постъпил е един отговор - на 03.11.2010 г. На 04.11.2010 г. съдът 

е разпоредил делото да се докладва след изтичане срока за отговор на 

ответниците. На 22.12.2010 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, 

връчено на страните. Първото с.з. е проведено на 22.02.2011 г. – изискано е ч. 

гр. д. № 8718/2008 г., по описа на ПРС; 29.04.2011 г. – по допусната повторна 

експертиза, отложено; 21.06.2011 г. – отложено по доказателствата; 18.10.2011 

год. – производството по делото е спряно, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК 

(съгласие на страните). На 28.11.2011 г. е постъпила молба за възобновяване, с 

определение от 29.11.2011 г. производството е възобновено и насрочено. 

Проведени са с.з. на: 07.02.2012 г. – отложено по доказателствата; 27.03.2012 

год. – за изготвяне на допуснатата от съда експертиза, отложено за 08.05.12 г. 

  - гр. д. № 514/2010 г. е образувано на 23.02.2010 г. по искова молба, 

постъпила в съда на 22.03.2010 г. Делото е разпределено за разглеждане от 

съдия Грета Чакалова, ІІ състав. С разпореждане от 25.02.2010 г. 

производството по делото е оставено без движение и дадени указания на 

ищеца. Съобщение за акта на съда, изпратено на 26.02.2010 г., е получено на 

23.03.2010 г. В изпълнение на указанията, на 30.03.2010 г. е депозирана молба 

от ищеца. С определение от 16.04.2010 г. са дадени указания за вписване на 

исковата молба, съобщено на 28.04.2010 г. Ново разпореждане от 03.05.2010 г. 

за вписване на исковата молба, след като съдът е констатирал, че тези 

указания не са изпълнени. Нередовностите отстранени с молба от 04.05.2010 г.  

Бланкетно разпореждане по чл. 131 и сл. от ГПК е постановено на 05.05.2010 

г. Съобщенията за двамата ответници са изпратени на 11.05.2010 г. и получени 
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на 17.05.2010 г., съответно на 21.05.2010 г. На 16.06.2010 г. е постъпил в срок 

писмен отговор от единия от ответниците по делото. Писмен отговор на 

исковата молба от втория ответник е постъпила в срок на 18.06.2010 г. С 

подробно определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 20.07.2010 г., съдът 

е насрочил производството в открито съдебно заседание за 05.11.2010 г. В 

първо открито съдебно заседание не е даден ход на делото поради заболяване 

на страна и производството е отложено за 25.01.2011 г. В съдебно заседание, 

проведено на 12.04.2011 г., делото е спряно по взаимно съгласие на страните, 

като съдът е указал, че ако не бъде поискано възобновяване на делото в 6-

месечен срок от влизане в сила на определението за спиране, производството 

ще бъде прекратено. На 29.09.2011 г. е депозирана молба по чл. 230, ал. 1 от 

ГПК за възобновяване на производството. С определение на съда от 03.10.2011 

г. производството е възобновено и насрочено ново заседание за 25.11.2011 г. 

Поради заболяване на процесуален представител ново съдебно заседание е 

насрочено за 27.01.2012 г., което също е отложено поради заболяване на 

управителя на ищеца и оттегляне на пълномощията на процесуалните му 

представители. Ново съдебно заседание е насрочено за 10.04.2012 г. На 

05.03.2012 г. е постъпила обща молба от страните, с която заявяват, че между 

тях е сключен договор за спогодба, препис от който представят. Делото е 

пренасрочено за 23.03.2012 г. с разпореждане от 06.03.2012 г. На тази дата е 

одобрена съдебната спогодба и прекратено производството по делото. 

  - гр. д. № 865/2010 г. е образувано на 25.03.2010 г. по мотивирано 

искане на КУИППД, постъпила в съда на 25.03.2010 г. Делото е разпределено 

за разглеждане от съдия Надежда Желязкова, ІV състав. С разпореждане от 

29.03.2010 г. съдът е оставил производството без движение, като е дал 

указания да бъдат индивидуализирани исканите да бъдат отнети в полза на 

държавата имоти. Съобщението за указанията на съда е изпратено на 

30.03.2010 г. и получено на 12.04.2010 г. По молба, депозирана от ищеца на 

15.04.2010 г., съдът е постановил ново разпореждане на 19.04.2010 г., за което 

ищецът е уведомен на 28.04.2010 г. В изпълнение на указанията е депозирана 

молба на 05.05.2010 г. С разпореждане, постановено на 10.05.2010 г. по чл. 

131, ал. 1 от ГПК, съдът е дал указания за изпращане на препис от исковата 

молба. Съобщенията за ответниците са изпратени на 10.05.2010 г. и са върнати 

в цялост. Върху съобщение, изпратено до юридическо лице, съдът е 

разпоредил да се пристъпи към връчване чрез залепване на уведомление по чл. 

47 от ГПК. По отношение на съобщението, връчвано на физическото лице чрез 

кметството на с. Марково, Община „Родопи”, съдът на 18.05.2010 г. е дал 

указания на ищеца да представи доказателство за постоянен, респективно 

настоящ адрес. Указанията са изпълнени на 07.06.2010 г. С разпореждане от 

09.06.2010 г. съдът, след като е констатирал, че в постъпилото писмо от ищеца 

се съдържат данни за наличен известен адрес на ответника в Република 

Италия, е посочил, че това обстоятелство препятства възможността да бъде 

приложен чл. 53 от ГПК и налага ответникът да бъде призован на този адрес 

по реда, посочен в Регламент /ЕО/ № 1393/2007 г. на Европейския парламент и 

на съвета от 13.11.2007 г. За целта исковата молба е оставена без движение и 

са дадени указания ищеца да представи превод на италиански език от исковата 
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молба, приложенията и съобщението до ответника по реда на чл. 131 от ГПК. 

Първоначално указания за страната срок е удължаван, като съобщение за този 

акт на съда е получено на 26.07.2010 г. Писмен отговор от ответника – 

юридическо лице е депозиран на 09.07.2010 г. По указанията на съда за 

представяне на преведен вариант на исковата молба е депозирана молба от 

ищеца на 09.08.2010 г. Препис от исковата молба е връчен на процесуалния 

представител на ответника на 30.08.2010 г. Писмен отговор е депозиран на 

30.09.2010 г. Във връзка с това е проведена процедура за връчване на книжата 

чрез съдебна поръчка. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 

05.10.2010 г., съдът е насрочил открито съдебно заседание за 08.02.2011 г. На 

26.11.2010 г. е представено доказателство от ищеца за платена такса за 

обнародване в „Държавен вестник” на мотивираното искане. Късното внасяне 

на таксата е забавило изпращане на съобщението до „Държавен вестник”, 

поради което не е бил спазен срока, предвиден в чл. 28, предл. последно от ал.  

на ЗОПДИППД. Съобщението до ДВ е изпратено на 03.12.2010 г., като от 

главния редактор е постъпило писмо на 11.12.2010 г., с което е уведомил съда, 

че обнародването е трябвало да стане до 08.11.2010 г., тъй като не е спазен 

срока за своевременно обнародване. На 13.12.2010 г. съдът е постановил 

разпореждане за пренасрочване на откритото съдебно заседание за нова дата – 

15.04.2011 г. Ново съобщение до ДВ е изпратено на 14.12.2010 г. В първото 

открито съдебно заседание не е даден ход на делото с оглед изявленията на 

процесуалния представител на ищеца, че част от приложенията към писмения 

отговор на ответника не са преведени на български език. Ново съдебно 

заседание е насрочено за 07.06.2011 г. За събиране на доказателства нови 

съдебни заседание са проведени на 11.10.2011 г., 13.12.2011 г., 21.02.2012 г., 

20.03.2012 г. Следващо съдебно заседание  насрочено за 15.05.2012 г. 

Съдебните заседания са отлагани във връзка с допуснатите по делото 

експертизи и несвоевременното им изготвяне, което вещото лице е 

обосновавало с големия обем от работа, както и със служебна ангажираност. 

  - гр. д. № 95/2011 г., обр. на 13.01.2011 г., на доклад на съдия Мариета 

Бедросян, ІІІ гр. състав, иск по чл. 226, ал. 1 КЗ и чл. 86 ЗЗД.  ИМ е постъпила 

на 12.01.2011 г. и с разпореждане от 17.01.2011 г. е оставена БД, на 24.01.2011 

г. е представена поправена ИМ. На 25.01.2011 г. е постъпила молба за 

удължаване на срока, с оглед представянето на удостоверение от НОИ. С 

разпореждане от 26.01.2011 г. срокът е удължен. На 31.01.2011 г. е 

представена молба с изпълнени указания. С определение от 01.02.2011 г. съдът 

е освободил ищеца от заплащане на ДТ и е разпоредил изпращане на препис 

от ИМ на ответниците (двама) за отговор. Съобщенията са връчени на 

04.02.2011 г. и на 15.02.2011 г., на 17.03.2011 г. е постъпил отговор от единия 

ответник. На 13.04.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, 

изготвен е проект за доклад. Първото с.з. е проведено на 16.06.2011 г. – не е 

даден ход на делото, съдът е докладвал постъпилата на 13.06.2011 г. ч. жалба 

срещу определението от 13.04.2011 г. и е разпоредил преписи от ч. жалба да се 

изпратят на другите страни за отговор. С определение от 29.07.2011 г., 

постановено по ч. гр. д. № 760/2011 г., по описа на АС – Пловдив, съдът е 

отменил определението в една част, конституирал е трето лице-помагач на 
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ответника и е потвърдил определението в частта, в която е оставено без 

уважение възражението на ответника за местна неподсъдност на спора. 

Съобщенията с препис от определението са изпратени на 01.08.2011 г., 

връчени на 03.08.2011 г. и 19.09.2011 г. – не е обжалвано. Делото е върнато в 

ОС – Пловдив на 03.10.2011 год. На 04.10.2011 г. е разпоредено да се изпратят 

преписи от ИМ, определението по чл. 140 ГПК и отговора на третото лице-

помагач, с указания, че може да представи отговор в 1-месечен срок. 

Проведени са с.з. на: 01.12.2011 г. – отложено по доказателствата; 09.02.2012 

год. – отложено по поставена допълнителна задача към в.л.; 14.03.2012 г. – 

даден е ход по същество на делото. Към момента на проверката (18.04.2912 г.) 

няма постановен съдебен акт; 

  - гр. д. № 1867/2011 г., обр. на 05.07.2011 г., на доклад на съдия 

Желязкова, ІV състав, иск по чл. 59 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД. ИМ е подадена на 

04.07.2011 г., с разпореждане от 12.07.2011 г. е оставена БД, на 05.08.2011 год. 

е представена поправена ИМ. С разпореждане от 09.08.2011 г. е изпратен 

препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е връчено на 11.08.2011 

год., на 07.09.2011 г. е представен отговор на ИМ. На 13.09.2011 г. е 

постановено определението по чл. 140 ГПК (съдия Бедросян). Първото с.з. е 

проведено на 15.11.2011 г. (съдия Желязкова) – отложено по доказателствата. 

Проведени са с.з. на 24.01.2012 г. – отложено по доказателствата; 13.03.2012 г. 

– отложено по доказателствата за 24.04.2012 г.; 

  - гр. д. № 535/2011 г., обр. на 25.02.2011 г., на доклад на съдия 

Желязкова, ІV състав, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е подадена на 24.02.2011 г. С 

разпореждане от 28.02.2011 г. е изискано ч. гр. дело – заповедно производство 

от РС – Пловдив, получено на 18.03.2011 г. С разпореждане от 19.03.2011 г. е 

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

28.03.2011 г., отговора е представен на 18.04.2011 г. На 21.04.2011 г. е 

постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад. 

Първото с.з. е проведено на 14.06.2011 г. – отложено по доказателствата (за 

изготвяне на ССЕ). Проведени са с.з. на: 04.10.2011 г. – отложено за приемане 

на едната експертиза (в.л. не се е явило) и за изготвяне на допуснатата втора 

експертиза – СТЕ; 22.11.2011 г. – отложено по доказателствата (неявяване на 

едното в.л.); 24.01.2012 год. – даден е ход по същество на делото, съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение на 24.02.2012 г., решението е обявено на 

06.03.2012 г.; 

  - гр. д. № 1108/2011 г., обр. на 26.04.2011 г., на доклад на съдия 

Чакалова, ІІ състав, иск по чл. 124 ГПК и 440 ГПК. Делото е изпратено от РС – 

Пловдив, по подсъдност, постъпило в ОС – Пловдив на 21.04.2011 г. С 

разпореждане от 02.05.2011 г. са дадени указания на ищеца, с оглед 

постъпилата на 29.04.2011 г. молба от ищеца. На 10.05.2011 г. е постъпила 

молба от ищеца с изпълнени указания. С разпореждане от 12.05.2011 г. е 

изпратен препис от ИМ на ответниците (8) за отговор и е допуснато 

обезпечение на предявения иск чрез спиране на изпълнението по изп. дело. 

Последното съобщение е връчено на 30.05.2011 г., отговорите са постъпили 

съответно на: 02.06.2011 г., 15.06.2011 г. и 30.06.2011 г., като четирима 

ответника не са депозирали отговор на ИМ. С разпореждане от 13.07.2011 г., 
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са дадени указания до ищеца и седмичен срок за изпълнение. На 13.07.2011 г. 

е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад. 

Първото с.з. е проведено на 21.10.2011 г. – даден е ход по същество на делото, 

решението е обявено на 25.01.2012 г.;  

  - гр. д. № 1124/2011 г., обр. на 27.04.2011 г., на доклад на съдия Стоева, 

ХХІІ състав, иск по чл. 441 ГПК, във вр. с чл. 45 ЗЗД. Делото е изпратено от 

ОС – Смолян, по подсъдност, получено в ОС – Пловдив на 26.04.2011 г. С 

разпореждане от 29.04.2011 г. са дадени указания и срок за отстраняване 

нередовност на ИМ. На 20.05.2011 г. е представена молба с изпълнени 

указания. На 27.05.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, 

изготвен е проект за доклад, допуснати са СТЕ, ССЕ и СОЕ. Първото с.з. е 

проведено на 28.06.2011 г. – отложено по доказателствата. Проведени са с.з. 

на: 11.10.2011 г. – отложено по доказателствата (приемане на втората 

експертиза, представена извън законовия срок); 06.12.2011 г. – отложено по 

доказателствата (поради сложност и обем на задачата на едната експертиза, не 

е изготвено заключението от в.л.); 21.02.2012 г. – отложено за изготвяне на 

експертиза; 27.03.2012 г. – отложено за изготвяне на експертиза за 08.05.12 г.; 

  - гр. д. № 1302/2011 г., обр. на 13.05.2011 г., на доклад на съдия 

Чакалова, ІІ гр. състав, иск по чл. 108 ЗС. С разпореждане от 16.05.2011 г. са 

дадени указания и срок на ищеца за отстраняване на нередовност на ИМ. На 

24.06.2011 г. е представена поправена ИМ и молба за спиране на 

производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. С определение от 29.06.2011 г., 

съдът е констатирал, че не са отстранени всички посочени нередовности на 

ИМ и е оставил без уважение искането за спиране на производството по 

посоченото основание, поради липса на изразено съгласие от страна на 

ответника. На 12.07.2011 г. е постъпила молба за спиране на производството 

по съгласие на страните, подписана и от двете страни. С определение от 

13.07.2011 г. производството по делото е спряно, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 

ГПК. С определение от 03.02.2012 г. съдът е констатирал, че не е постъпила 

молба за възобновяване в шест месечен срок от спирането му, поради което е 

прекратил производството по делото;  

  - гр. д. № 2274/2011 г., обр. на 15.08.2011 г., на доклад на съдия 

Бедросян, ІІІ гр. състав, иск по чл. 59 и чл. 86 ЗЗД. ИМ е подадена на 

12.08.2011 г. С разпореждане от 18.08.2011 г. ИМ е оставена БД. На 07.09.2011 

год. е постъпила поправена ИМ, на 08.09.2011 г. е разпоредено да се изпрати 

препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението до ответника е върнато в 

цялост. С определение от 14.11.2011 г. съдът е разпоредил да се изпрати ново 

съобщение, като се оформи съгласно изискванията на чл. 50 ГПК. 

Съобщението до ответника е върнато в цялост, с отбелязване от 07.12.2011 г., 

че посоченият адрес не е офис, а частен дом. С разпореждане от 25.01.2012 г. е 

изпратено съобщение до ответника на адреса, посочен в наемния договор. На 

15.02.2012 г. е постъпила молба по чл. 255 ГПК. На 21.02.2012 г. е изискано 

обяснение от връчителя за невърнато по делото съобщение до ответника. На 

21.02.2011 г. е постановено становище на съдията-докладчик – чл. 255, ал. 2 

ГПК. С определение от 28.02.2012 г., постановено по ч. гр. д. № 221/2012 г., по 

описа на АС – Пловдив, съдът е оставил без уважение молбата за определяне 
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на възможно най-кратък срок за разглеждане и насрочване на делото. Делото е 

постъпило в ОС – Пловдив на 29.02.2012 г. На 27.03.2012 г. е депозирано 

обяснение от връчителя, представено е съобщение, връчено на 22.03.2012 г. На 

27.03.2012 г. е подадена молба за допускане на обезпечение, на осн. чл. 389 

ГПК. На 28.03.2012 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е 

проект за доклад и е оставено без уважение искането на ищеца за допускане на 

обезпечение на иска. На 28.03.2012 г. е постъпил отговора на ответника, с 

разпореждане от 29.03.2012 г. е указано да представи документ за 

упълномощаване на адвоката, подписал отговора, или да се подпише от 

представляващия дружеството. Първото с.з. е проведено на 18.04.2012 г. – не е 

даден ход на делото, поради нередовно призоваване на ответника, насрочено 

за 31.05.12 г. 

  - гр. д. № 1131/2011 г. е образувано на 28.04.2011 г. по искова молба за 

неимуществени вреди по чл. 226, ал. 1 от КЗ, вр. с чл. 45 и сл. от ЗЗД и чл. 86 

от ЗЗД, постъпила в съда на 27.07.2011 г. Делото, видно от протокола за избор 

на докладчик от 28.04.2011 г. е разпределено на съдия Мариета Бедросян, ІІІ 

състав. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 29.04.2011 г. Препис 

от исковата молба е получен от ответниците на 09.05.2011 г. и 16.05.2011 г. 

Отговори на исковата молба са депозирани на 03.06.2011 г. и 06.06.2011 г. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 07.06.2011 г., съдът е 

насрочил делото в открито съдебно заседание за 12.10.2011 г. Нови съдебни 

заседания са проведени на 07.12.2011 г. и 01.02.2012 г. Следващо съдебно 

заседание е насрочено за 26.04.2012 г. Делото е отлагано и нови съдебни 

заседания са насрочвани поради допускани съдебни експертизи. 

  - гр. д. № 1183/2011 г. е образувано на 29.04.2011 г., след като е 

изпратено по подсъдност от Районен съд-Пловдив. Делото е разпределено за 

разглеждане от съдия Пенка Стоева, ХХІІ състав. По делото е приложена 

нарочна заповед на заместник-председателя на отделението, с която поради 

отсъствие на докладчика по делото е разпоредил текущият доклад на състава 

да се гледа от съдиите Грета Чакалова и Надежда Желязкова. С разпореждане 

от 03.05.2011 г. съдия Чакалова е оставила производството без движение и 

дала указания за отстраняване на констатирани нередовности. Съобщение за 

акта на съда, изпратено на 04.05.2011 г., е получено на 16.05.2011 г. В 

изпълнение на указанията по делото е постъпила молба на 25.05.2011 г. С 

разпореждане от 26.05.2011 г., съдия Пенка Стоева е дала нови указания за 

отстраняване на нередовности, след като е констатирала, че предходните са 

изпълнени частично. С определение от 07.06.2011 г. съдът е прекратил 

частично производството във връзка с направено искане по чл. 232, изр. 1 от 

ГПК, както и дал указания по чл. 131, ал. 1 от ГПК. Препис от исковата молба 

ответниците са получили на 09.06.2011 г. /чрез пълномощник/ и 21.07.2011 г. 

С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 24.08.2011 г. от съдия 

Мариета Бедросян, съдът е насрочил производството в открито съдебно 

заседание за 01.11.2011 г. В първото открито съдебно заседание съдия Пенка 

Стоева не е дала ход на делото, като е приела, че не е осъществена редовна 

размяна на книжа, доколкото констатира, че съобщението по чл. 131 от ГПК 

до единия ответник, е получено от пълномощник, за когото по делото липсват 
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да е упълномощаван от този ответник. Предвид това, съдът е разпоредил 

повторно да се изпрати препис от исковата молба на ответника, като е дал 

указания на длъжностното лице по призоваване, в случай че връчва на 

пълномощник, изрично да се увери в това негово качество под страх от 

налагане на санкция за нередовно оформяне на разписките за връчване на 

съдебните книжа. Съобщението е връчено на 07.11.2011 г. на същото лице, 

като в съобщението пълномощното е индивидуализирано чрез номер. С 

резолюция върху съобщението съдът е приел, че уведомяването е при 

условията на чл. 50, ал. 2 от ГПК. С определение от 08.12.2011 г. 

производството е насрочено за 21.02.2012 г., на която дата отново не е даден 

ход на делото и на длъжностното лице по призоваването е наложена глоба, 

затова че нередовно е удостоверила редовно връчване на съобщение. Ново 

съдебно заседание е проведено на 03.04.2012 г., в което съдът е дал ход на 

делото. Ново съдебно заседание е насрочено за 08.05.2012 г. 

  - гр. д. № 1329/2011 г. е образувано на 16.05.2011 г. по искова молба по 

чл. 362 от ГПК във връзка с чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, постъпила на 13.05.2011 г. По 

делото е определена за докладчик съдия Атанаска Букорещлиева, І състав. С 

разпореждане от 18.05.2011 г. производството е оставено без движение. Във 

връзка с отсъствие на докладчика, заместник-председателят е определил 

съдии, които да разглеждат текущия доклад между 16 и 20.05.2011 г. 

Съобщение за горните указания са изпратени своевременно. С разпореждане 

от 14.06.2011 г. е удължен срока за отстраняване на констатирани 

нередовности, касаещи уточняване цената на иска. Молба от ищеца по 

указанията е постъпила на 30.08.2011 г. Разпореждане от 02.09.2011 г. по чл. 

131 от ГПК. Предприети действия за връчване на препис от исковата молба на 

единия от ответниците чрез съдебна поръчка, като на 19.09.2011 г. ищецът е 

получил указания в този смисъл. С разпореждане от 08.12.2011 г. съдът е 

указал на ищеца да внесе държавна такса по сметка на съда за назначаване на 

особен представител по реда на чл. 47, ал. 6 от ГПК на друг от ответниците, С 

писмо изх. № 1371/30.01.2012 г. е изпратена за проверка съдебната поръчка на 

Министерството на правосъдието. С писмо до Община Варна от 12.12.2011 г. 

съдът е изпратил препис от исковата молба на трети от ответниците с указания 

за връчване по реда на чл. 47 от ГПК. По делото са налице обективни 

трудности, свързани с уведомяване на част от ответниците, поради което 

делото още не е насрочено в първо открито съдебно заседание. 

 Проверката по делата, образувани през 2010 и 2011 г., и 

неприключили в края на съответния отчетен период установява, че 

производствата са продължили с оглед събиране на доказателства, 

назначени експертизи и спиране на производствата в случаите, в които са 

били налице предпоставките по чл. 229, ал. 1 от ГПК. За част от делата – 

гр. д. № 514/2010 г., гр. д. № 865/2010 г., гр. д. № 1108/2011 г., гр. д. 

1124/2011 г. и гр. д. № 1131/2011 г. се констатира, че производствата са 

забавени още със самото им насрочване в първо открито съдебно 

заседание, съответно при пренасрочването им за ново съдебно заседание, 

когато съдът е определял срок по-дълъг от три месеца за тяхното 

провеждане. 
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 4. Първоинстанционни граждански дела, образувани през 2010 г. и 

2011 г., с отменен ход по същество. По дела по 7 производства, образувани 

през 2010 г., са постановени определения за отмяна на дадения ход по 

същество, съответно само по 3 производства  -  през 2011 г. 

  - гр. д. № 3279/2010 г. е образувано на 09.12.2010 г. и разпределено за 

разглеждане от съдия Мариета Бедросян, ІІІ състав. В първото открито 

съдебно заседание, проведено на 08.11.2011 г., съдът е приключил съдебното 

дирене и дар ход по същество. С определение от 15.11.2011 г., постановено в 

срока за решаване на делото, съдът, на основание чл.253 от ГПК, е отменил 

протоколното си определение за даване ход по същество и насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 18.01.2012 г. За да постанови 

определение в този смисъл, съдебният състав е приел, че делото е останало 

неизяснено от фактическа страна. В съдебно заседание от 18.01.2012 г. отново 

е даден ход по същество и е обявено решение на 21.03.2012 г. 

  - гр. д. № 1091/2010 г., обр. на 19.04.2010 г., на доклад на съдия 

Бедросян, ІІІ гр. състав, иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. След отстраняване 

нередовностите по ИМ и размяната на книжа, на 15.09.2010 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК , изготвен е проект за доклад. Първото с.з. е 

проведено на 11.11.2010 г., изготвен е доклад по делото, даден е ход по 

същество. В срока за произнасяне, съдът е констатирал, че делото не е 

изяснено от фактическа страна, поради което с определение от 10.12.2010 г., 

съдът е отменил протоколно определение, с което е даден ход по същество на 

делото и го е насрочил в о.с.з. на 02.02.2011 г. – даден е ход по същество на 

делото, решението е обявено на 11.03.2011 г.; 

  - гр. д. № 2255/2010 г., обр. на 11.08.2010 г., на доклад на съдия 

Букорещлиева, след това съдия Бедросян, ІІІ гр. състав, иск по чл. 26, ал. 2 

ЗЗД. След отстраняване на нередовностите на ИМ и размяната на книжа, на 

01.11.2010 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект 

за доклад, връчен на страните. С определение от 17.01.2011 г., съдия 

Букорещлиева се е отстранила от разглеждане на делото, по постъпила молба 

за отвод. На 18.01.2011 г. делото е преразпределено на принципа на случайния 

подбор, приложен е протокол от случайното разпределение, определен 

докладчик е съдия Бедросян. Проведени са с.з. на: 24.03.2011 г.; 05.05.2011 г.; 

16.06.2011 г., когато е даден ход по същество на делото. В срока за 

произнасяне, съдът е констатирал, че са налице предпоставките на чл. 229, ал. 

1, т. 5 ГПК, поради което с определение от 30.06.2011 г. е отменил протоколно 

определение за даване ход по същество на делото и е спрял производството на 

осн. чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК, като е разпоредил препис от определението за 

спиране и от протоколите от проведените с.з. да се изпратят на ОП – Пловдив 

– обжалвано. С определение от 05.10.2011 г.,  постановено по ч. гр. д. № 

960/2011 г. по описа на АС - Пловдив, съдът е отменил изцяло определението 

от 30.06.2011 г. на ОС - Пловдив и е върнал делото за разглеждане и решаване 

на спора. В с.з. на 23.11.2011 г. е даден ход по същество на делото, решението 

е обявено на 26.03.2012 г. 
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   - гр. д. № 1550/2011 г., обр. на 07.06.2011 г.,  на доклад на съдия 

Роглева. С разпореждане от 09.06.2011 г. ИМ е оставена без движение, с 

указания. На 23.06.2011 г. е представена молба-уточнение. Изпратени са 

преписи от ИМ на ответниците, отговорите са постъпили на: 02.08.2011 г. и 

03.08.2011 г. На 05.08.2011 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК 

(съдия Букорещлиева), не се съдържа проект за доклад, по смисъла на чл. 146 

ГПК. Първото с.з. е проведено на 20.10.2011 г., (съдия Златанова – няма 

протокол по делото за новото разпределение) – не е изготвен доклад по 

делото, съдът е обявил за окончателен прокето-доклада, обективиран с 

определение от 05.08.2011 г. под № 2147. Проведени са с.з. на 17.11.2011 г.; 

15.12.2011 г. – отлагано по доказателствата; 02.02.2012 г. – даден е ход по 

същество на делото. С определение от 13.02.2012 г. съдът е отменил дадения 

ход по същество и е дал възможност на ищцовата страна да отстрани 

посочените в определението несъответствия на ИМ. В с.з. на 29.03.2012 г. е 

даден ход по същество на делото, към момента на проверката (19.04.2012 г.) 

не е постановено решение; 

  - гр. д. № 1978/2011 г., обр. на 15.07.2011 год., на доклад на съдия  

Желязкова ІV състав, иск по чл. 422 ГПК. На 06.10.2011 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад. В първото с.з., 

проведено на 01.12.2011 г., даден е ход по същество на делото. В срока за 

произнасяне съдът е констатирал, че има преюдициален спор, който не е 

приключил, поради което, с определение от 19.01.2012 г. е отменил 

определението за даване на ход по същество на делото и е спрял 

производството, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. На 26.03.2012 г. е правена 

справка за движението на преюдициалното дело, с отразяване, че по същото е 

постъпила жалба; 

  - гр. д. № 2743/2011 г., обр. на 07.10.2011 год., на доклад на съдия 

Стоева, ХХІІ състав, иск по чл. 87, ал. 3 и чл. 92, ал. 1 ЗЗД. Делото е изпратено 

от РС – Асеновград, по подсъдност. След образуване на делото е повдигнат 

спор за подсъдност пред АС – Пловдив, който с определение от 19.10.2011 г. е 

определил като родово компетентен съд по иска - ОС – Пловдив. Делото е 

постъпило в ОС – Пловдив на 08.11.2011 г. С определение от 10.11.2011 г. 

съдът е допълнил определението си от 10.10.2011 г. Първото с.з. е проведено 

на 24.01.2012 г. – даден е ход по същество на делото. В срока за произнасяне 

съдът е установил, че делото е неизяснено от фактическа страна, поради което, 

с определение от 26.01.2012 г. е отменил определението за даване ход на 

делото по същество. Проведени са с.з. на 28.02.2012 г. и 13.03.2012 г., когато е 

даден ход по същество на делото. Решението е обявено на 19.03.2012 г.  

 

 От проучените дела се установява, че определения за отмяна на 

други определения, с които е даван ход по същество, са постановявани по 

инициатива на съда, най-често поради неизясняване на делото от 

фактическа страна, което налага по-прецизно проучване на делата от 

съдията-докладчик.  
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 5. Спрени първоинстанционни граждански дела през 2010 г. и 2011 

г. 
  - гр. д. № 1841/2010 г., обр. на 29.06.2010 г., на доклад на съдия 

Желязкова, ІV гр. състав, иск по 422 ГПК. С разпореждане от 27.08.2010 г. е 

изискано ч. гр. дело от РС - Пловдив. С писмо от РС – Пловдив, получено на 

30.09.2010 г., уведомяват ОС - Пловдив, че частното гр. дело е изпратено на 

ПОС по жалба. С определение от 04.10.2010 г., съдът е спрял производството 

по делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. Извършвана е справка за 

движението на преюдициалното дело, на 11.03.2011 г. е изискано ч. гр. дело. С 

определение от 28.03.2011 г. производството е възобновено, ИМ е оставена 

БД. С определение от 13.04.2011 г. съдът е върнал ИМ, поради неотстранени 

нередовности на ИМ – обжалвано. С определение от 03.06.2011 г., 

постановено по в. ч. гр. д. № 567/2011 г., по описа на АС-Пловдив, съдът е 

отменил определението за връщане на ИМ и е върнал делото на ПОС за 

продължаване на съдопроизводствените действия. Делото е постъпило в ОС -

Пловдив на 07.06.22011 г., на 09.06.2011 г. е постановено определението по чл. 

140 ГПК, изготвен е проект за доклад, връчен на страните. Проведени са с.з. 

на: 04.10.2011 г.; 22.11.2011 г.; 24.01.2012 г.; 20.03.2012 г., отложено за 

08.05.2012 г.; 

  - гр. д. № 2007/2010 г., обр. на 15.07.2010 г., на доклад на съдия 

Букорещлиева, І гр. състав, иск по чл. 108 ЗС. На 16.07.2010 г., ИМ е оставена 

БД, за вписване. На 05.08.2010 г. е представена вписана ИМ. След размяна на 

книжата и отстраняване на нередовностите по ИМ, са проведени с.з. на: 

23.02.2011 г.; 07.04.2011 г.; 26.05.2011 г.; 23.06.2011 г.; 13.10.2011 г.; 

24.11.2011 г., когато производството по делото е спряно по съгласие на 

страните – чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. Към момента на проверката (24.04.2012 г.) 

не е изтекъл 6 – месечния срок. 

  - гр. д. № 1794/2011 г. е образувано на 29.06.2011 г. и разпределено за 

разглеждане от съдия Пенка Стоева, ХХІІ състав. Открити съдебни заседания 

са провеждани на 18.10.2011 г. и 22.11.2011 г. С определение, постановено в 

закрита съдебно заседание на 25.10.2011 г., съдът е спрял производството по 

делото по взаимно съгласи на страните по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. На 

29.11.2011 г. е депозирана молба от процесуалния представител на ищеца за 

възобновяване на производството по делото. С определение от 30.11.2011 г. 

съдът е възобновил производството и насрочил съдебно заседание за 

14.02.2012 г. Нови съдебни заседания от 03.04.2012 г. и 08.05.2011 г. 

  - гр. д. № 982/2011 г. е образувано на 11.04.2011 г. и разпределено за 

разглеждане от съдия Антония Роглева, ХV състав. Първо открито съдебно 

заседание е проведено на 29.09.2011 г., на което страните са направили 

изявления са спиране по взаимно съгласие по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. С 

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

С определение от 02.04.2012 г. производството по делото е възобновено, след 

като с молба от 29.03.2012 г. /в шестмесечния срок/ страна е поискала 

възобновяване. И по двете дела съдиите са давали указания на страните, че 

производствата ще бъдат прекратени, ако в шестмесечен срок не бъде 

поискано възобновяване. 
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  - гр. д. № 410/2011 г. е образувано на 14.02.2011 г. и разпределено за 

разглеждане от съдия Грета Чакалова, ІІ състав. Производството е образувано 

по регресен иск, след разделяне на гр. д. № 1366/2010 г. Първо открито 

съдебно заседание е проведено на 03.06.2011 г., в което, след направено 

искане от процесуален представител, съдът е спрял производството по 

настоящото дело по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, до приключване на гр. д. № 

1366/2010 г. Правени са периодични справки, последната от които на 

06.03.2012 г. 

  - гр. д. № 1951/2011 г. е образувано на 14.02.2011 г. и разпределено за 

разглеждане от съдия Антония Роглева, ХV състав. Делото е насрочено в 

първо открито съдебно заседание за 16.02.2012 г. В съдебното заседание от 

тази дата е докладвано искане на ищеца за спиране по чл. 229, ал. 1, т. 4 от 

ГПК, в подкрепа на което е представено съдебно удостоверение за образувано 

гр. д. № 3490/2011 г. на Районен съд-Пловдив. С протоколно определение от 

16.02.2012 г. съдът е постановил спиране на производството, след като е 

приел, че е налице преюдициалност. Правена е справка, от която е видно, че 

по жалба срещу постановеното решение по гр. д. № 3490/2011 г. на Районен 

съд-Пловдив е образувано въззивно производство пред Окръжен съд-Пловдив 

/в. гр. д. № 741/2012 г./. 

  - гр. д. № 2088/2011 г. е образувано на 27.07.2011 г. по чл. 226, ал. 1 от 

КЗ и разпределено за разглеждане от съдия Мариета Бедросян, ІІІ състав. С 

определение, постановено в закрито съдебно заседание на 26.10.2011 г., съдът 

е спрял производството по делото по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, до 

приключване с влязъл в сила съдебен акт на н. о. х. д. 1096/2010 г. на Окръжен 

съд – Пловдив. Справки за преюдициалното н. о. х. д. 1096/2010 г. на Окръжен 

съд – Пловдив са правени 05.12.2011 г., 04.01.2012 г., 02.02.2012 г., 06.03.2012 

г. и 02.04.2012 г. 

  - гр. д. № 2169/2011 г. е образувано на 03.08.2011 г. по чл. 226 от КЗ и 

разпределено за разглеждане на съдия Атанаска Букорещлиева, І състав. 

Производството е насрочено в открито съдебно заседание за 10.11.2011 г. С 

протоколно определение от тази дата съдът е спрял производството по делото 

до приключване на н. о. х. д. 1096/2010 г. на Окръжен съд – Пловдив с влязъл 

в сила съдебен акт. Справки за преюдициалното н. о. х. д. 1096/2010 г. на 

Окръжен съд – Пловдив са правени 05.12.2011 г., 04.01.2012 г., 02.02.2012 г., 

06.03.2012 г. и 02.04.2012 г. 

 Проучването на делата от тази категория сочи, че съдебните 

състави са администрирали редовно делата, като са правили редовно 

справки за хода на преюдициалните производства, послужили като 

основание за спиране, съответно са следили служебно за изтичане на 6-

месечния срок, когато делата са спирани по взаимно съгласие. 

 

 6. Дела образувани по чл. 390 ГПК.  
 Проверката на случайно избрани дела установи следното:  

 Бяха проверени и следните ч. гр. дела, обр. по чл. 390 ГПК: № 2072/2010 

г., съдия Желязкова; № 1290/2010 г., съдия Бедросян; № 819/2010 г., съдия 

Чакалова; № 2625/2010 г., съдия Букорещлиева; № 2985/2010 г., съдия Стоева; 
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№ 2575/2010 г., съдия Роглева – не се констатира забава в произнасянето. 

Спазена е подсъдността. При допускане на обезпечение, с определена от съда 

гаранция, съдът следи дали са представени доказателства за внесена гаранция. 

По всички дела се следи служебно за  представяне на доказателства за 

предявен иск в посочения срок. 

  - ч. гр. д. № 3127/2011 г., образувано на 11.11.2011г. на доклад на съдия 

М. БЕДРОСЯН, IІІ състав. С определение от същата дата съдът е допуснал 

обезпечение на бъдещ иск с правно основание чл. 23 ал.1 от СК чрез  спиране 

изпълнението по изп. дело  като е изискал представяне на парична гаранция  и 

е определил 1- месечен срок за предявяване на иска. На 15.11.2011г., след 

внасяне на гаранцията съдът е издал и връчил обезпечителна  заповед. В 

определения от съда срок ищецът по обезпечения иск е представил 

доказателства за предявен иск. 

  - ч. гр. д. № 1660/2011 г., обр. на 16.06.2011г., на доклад на съдия Н. 

Желязкова. С определение постановено в същия ден съдът е повдигнал спор за 

подсъдност пред АС- Пловдив, който с определение от 06.07.2011г. е 

определил за компетентен да се произнесе по искането по чл.390 от ГПК.  

Последният на 10.08.2011г. оставил без уважение искането за допускане на 

обезпечение на бъдещ иск за собственост чрез спиране изпълнението по 

изпълнително дело. 

  - ч. гр. д. № 308/2011 г. е образувано на 02.02.2011г. и е разпределено 

на съдия РОГЛЕВА. С определение от същата дата е допуснато исканото 

обезпечение на бъдещ иск с правно основание чл.440 от ГПК чрез спиране на 

изпълнението по изп.д. № 561/2009 на ЧСИ А. РД ОС-Пловдив при внасяне на 

парична гаранция от 2000лв. Обезпечителната заповед е издадена и връчена 

след внасяне на гаранцията на 04.02.2011г. В определения 1-месечен срок за 

предявяване обезпеченият иск е предявен като за това обстоятелство са 

представени своевременно доказателства. 

  - ч. гр. д. № 3440/2011 г. е образувано на 16.12.2011г. и е разпределено 

на съдия АТ. Букорещлиева. На същия ден съдът е постановил  определение, с 

което е допуснал обезпечение на бъдещи искове предявени при условията на 

алтернативност чрез обезпечителна мярка – спиране на изпълнението по изп. 

дело при внасяне на предварителна парична гаранция. Определил е 1-месечен 

срок за предявяване на  обезпечените искове и тъй като по делото не са 

представени  своевременно доказателства за предявяването им в указания 

срок, съдът е отменил допуснатото обезпечение.  

 - ч. гр. д. № 3505/2011 г., образувано на 23.12.2011г., на доклад на съдия 

П. Стоева. С определение от същата дата съдът е оставил без уважение 

искането за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана 

върху недвижим имот. Определението не е обжалвано и е влязло в сила.  

 Проверени бяха и следните ч.гр.дела, образувани по искания за 

допускане на обезпечение на бъдещи искове : № 2887/2011г. на доклад на 

съдия Ат. Букорещлиева, № 2451/2011г. на доклад на съдия Ант. Роглева, № 

78/2011г. на доклад на съдия Гр. Чакалова, дело № 3027/2011г. разпределено 

на съдия П. Стоева, № 1311/2011г. на доклад на съдия Гр. Чакалова, дело № 
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648/2011г. разгледано от съдия М. Бедросян. По описаните дела съдиите са 

процедирали по горепосочения  начин съобразно отделните хипотези.  

  - ч. гр. д. № 1033/2011 г., обр. на 13.04.2011 год., на доклад на съдия 

Желязкова, ІV състав. С молбата е поискано изд. на СУ за снабдяване с със 

скица и схема на обекта, с оглед вписване на възбрана. С разпореждане от 

13.04.2011 г. е изд. СУ. На 20.04.2011 г. е представена молба със схема, изд. от 

АГКК. С определение от 21.04.2011 г., съдът е допуснал обезпечение на бъдещ 

иск и е определил едномесечен срок за предявяване на иска. Обезпечителната 

заповед е получена от молителя на 21.04.2011 г. На 25.05.11 г. (празници от 21 

до 24 май) е постъпила молба с доказателство за предявен иск; 

  - ч. гр. д. № 2739/2011 г., обр. на 04.10.2011 год., на доклад на съдия 

Желязкова. Съдът е констатирал, че неправилно е образувано ч. гр. д. 

2739/2011 г., тъй като същата молба е подадена по образувано вече ч. гр. д. № 

2137/2011 г., поради което с определение от 06.10.2011 г. съдът е прекратил 

производството по ч. гр. д. № 2739/2011 г. и е разпоредил молбата от 

04.10.2011 г. да се докладва по ч. гр. д. № 2137/2011 г., по описа на ПОС, ІІ 

състав, за произнасяне; 

  - ч. гр. д. № 3141/2011 год., обр. на 11.11.2011 г., на доклад на съдия 

Стоева, ХХІІ състав. Искането за допускане на обезпечение е подадено от 

КУИППД – чл. 22, ал. 1 от ЗОПДИППД, във вр. с чл. 390, ал. 1 ГПК. С 

определение от 11.11.2011 г., съдът е уважил искането частично и е определил 

едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове, считано от датата на 

връчване на препис на определението. Определението е обжалвано в частта, с 

която не е допуснато обезпечение. С определение от 21.11.2011 г., 

постановено по ч. гр. д. № 1268/2011 г., по описа на АС – Пловдив, съдът е 

отменил определението в една част, допуснал е обезпечение и е оставил без 

уважение искането в друга част. На 01.12.2011 г. е постъпила молба за 

удължаване на срока за представяне на доказателство за предявен иск  - 

уважена с определение от 06.01.2012 г., като съдът е удължил срока до 

06.03.2012 год. На 22.02.2012 г. е постъпила нова молба за удължаване на 

срока (до 06.04.2012 г.) за представяне на доказателства за предявен иск. С 

определение от 23.02.2012 г., съдът е оставил без уважение искането за 

удължаване на срока. С молба от 06.03.2012 г. е представено доказателство за 

предявен иск; 

  - ч. гр. д. № 3199/2011 г., обр. на 18.11.2011 г., на доклад на съдия 

Чакалова, ІІ гр. състав. С определение от 21.11.2011 г., съдът е допуснал 

исканото обезпечение, като е определил гаранция и едномесечен срок за 

предявяване на бъдещ иск. На 25.11.2011 г. е представено доказателство за 

внесена гаранция и на същата дата е получена обезпечителната заповед. На 

20.12.2011 год. е представено доказателство за предявен иск; 

  - ч. гр. д. № 1604/2011 г., обр. на 10.06.2011 г., на доклад на съдия 

Чакалова, ІІ гр. състав. С определение от 10.06.2011 г. молбата е оставена без 

уважение – обжалвано. С определение от 12.08.2011 г., постановено по ч. гр. д. 

№ 904/2011 г., по описа на АС – Пловдив, съдът е потвърдил определението на 

ОС – Пловдив.  
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 Проверката на делата, образувани по реда на чл. 390 ГПК, установи, 

че са спазени правилата на местната и родова подсъдност, като съдиите са 

се произнасяли по молбата своевременно и са следили за представяне на 

доказателства за предявяване на бъдещия иск, чието обезпечение се е 

искало. 
 

 7. Обявяване на съдебните актове по първоинстанционните 

граждански дела. 

 От изготвената справка за обявени съдебни актове извън срока по чл. 

235, ал. 5, изр. първо от ГПК по делата, образувани през 2010 г. и 2011 г. и 

след извършена проверка по книгите за открити съдебни заседания, се 

констатира следното: 

 Първоинстанционните граждански състави на Окръжен съд-Пловдив 

преимуществено са обявявали съдебните си решения по делата, образувани 

през 2010 г., в инструктивния законоустановен срок, предвиден в чл. 235, ал. 5 

от ГПК. В справката, предоставена от Окръжен-съд Пловдив, са отчетени като 

просрочени съдебните решения, постановени по общо 79 броя дела. 

Същевременно от същата обаче е видно, че за просрочени са отчетени съдебни 

актове, които са постановявани в незначително отклонение от срока, 

предвиден в чл. 235, ал. 5 от ГПК. 

 В изключение от общия случай, само три съдебни решения са обявени 

след разумния 3-месечен срок: по гр. д. № 2913/2010 г. и гр. д. № 1010/2010 г. - 

съдия Надежда Желязкова, и по гр. д. № 271/2010 г. - съдия Мариета Бедросян. 

 По 21 дела се констатира, че съдебните актове са обявени над 2-месечен, 

но в рамките на разумния 3-месечен срок. 

 Съдиите Антония Роглева и Пенка Стоева са постановявали съдебните 

си актове изключително в рамките на срока, регламентиран в чл. 235, ал. 5 от 

ГПК, и само по три дела са обявили решенията си при пренебрежимо забавяне 

над 1-месечен срок. 

 В производствата, образувани по реда на чл. 390 от ГПК през 2010 г., 

съдебните състави са се произнасяли по молбите в деня на тяхното 

постъпване, или най-късно на следващия ден, като само по 4 дела 

произнасянето е след тези срокове. 

 През 2011 г. първоинстанционните гражданските състави на Окръжен 

съд-Пловдив значително са подобрили тенденцията на обявяване на съдебните 

си актове в срок, а в справката като просрочени са отчетени само 20 дела. 

 Просрочени съдебни актове, постановени над разумния 3-месечен срок, 

се отчитат само по две дела – гр. д. № 1108/2011 г. /съдия Грета Чакалова/, и 

гр. д. № 1109/2011 г. /съдия Мариета Бедросян/. 

 В същото време следва да се отчете обстоятелството, че съдиите Мария 

Златанова и Пенка Стоева са постановявали съдебните си актове само в 

рамките на срока, регламентиран в чл. 235, ал. 5 от ГПК. 

 В производствата, образувани по реда на чл. 390 от ГПК през 2011 г., 

съдебните състави са се произнасяли по молбите в деня на тяхното 

постъпване, или най-късно на следващия ден. 
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 Върху всички съдебни решения е полаган печат на съда със следните 

реквизити: дата на обявяване на решението в регистъра по чл. 235, ал. 5 от 

ГПК; тома, в който е класирано; пореден номер; страницата и подпис на 

секретар. 

  

 ІV. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И  

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВЪЗЗИВНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 
  

 1. Образувани въззивни граждански дела преди 01.01.2010 г. и 

неприключили към 31.12.2011 г. 

 От проверката в книгите за откритите заседания и изготвената справка 

за делата се установи, че 8 въззивни дела са образувани преди 01.01.2010 г. и 

не са приключени към 31.12.2011 г. Към момента на проверката се констатира, 

че производствата по 4 дела са спрени; по 3 дела са постановени съдебни 

решения от месец февруари и март 2012 г., а едно производство е насрочено в 

открито съдебно заседание за 21.05.2012 г. 

 Проверката установи: 

  - в. гр. д. № 896/2009 г., обр. на 02.04.2009 год., на доклад на съдия 

Радев, ХІV състав, жалба срещу решение по иск по чл. 109 ЗС. 

Производството е по реда на ГПК (отм.). С разпореждане от 06.04.2009 г., 

делото е насрочено. Първото с.з. е проведено на 12.05.2009 г. – отложено по 

доказателствата. Проведени са с.з. на: 24.06.22009 г.; 24.09.2009 г.; 29.10.2009 

г.– поради неизготвена експертиза, отложено; 26.11.2009 г. – поради не 

изготвяне на експертиза, съдът е заменил в.л.; 14.01.2010 г.; 16.02.2010 г.; 

10.03.2010 г. – за изготвяне на експертиза, отложено; 29.04.2010 г. – не е даден 

ход на делото, изискана е служебна справка за наследниците на починала 

страна; 02.06.2010 г. -  не е даден ход на делото, изискана е повторно служебна 

справка за наследници, поради непълнота на първата; 01.07.2010 г. – отложено 

за изготвяне на експертиза; 27.09.2010 г. – за изготвяне на заключение по 

назначената тройна СТЕ, отложено; 02.11.2010 г. – за изготвяне на експертиза, 

отложено; 01.12.2010 г.; 24.01.2011 г.; 22.02.2011 г.; 23.03.2011 г.; 21.04.2011 

г.; 02.06.2011 г.; 14.09.2011 г.; 08.11.2011 г.; 19.01.2012 г.; 23.02.2012 г.; 

29.03.2012 г. – отлагано по доказателствата. Делото е отложено за 21.05.2012 г. 

– за изготвяне на заключение по поставена задача на в.л. 

  - в. гр. д. № 1441/2007 г., обр. на 31.05.2007 г., на доклад на съдия 

Иванова, VІІ състав, жалба срещу решение по иск за делба. Производството по 

делото е по реда на ГПК (отм.). В с.з. проведено на 17.06.2009 г. съдът е спрял 

производството по делото, на осн. чл. 182, ал. 1, б. „б” ГПК (отм.). С 

определение от 15.09.2009 г., производството е възобновено и насрочено. 

Извършени са множество процесуални действия, с.з. проведено на 25.04.2012 

год. е отложено за 06.06.2012 г. (конституиране на нови страни). 

  - в. гр. д. № 2339/2009 г., обр. на 09.09.2009 г., на доклад на съдия 

Георгиев, VІ състав, жалба срещу решение по иск по чл. 97, ал. ГПК (отм.). С 

разпореждане от 10.09.2009 г. делото е насрочено. Първото с.з. е проведено на 

21.10.2009 г., даден е ход по същество. Решението е обявено на 22.11.2009 г., 
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като съдът е обезсилил решението на първоинстанционния съд в една част, 

отменил е определението за даване ход по същество и е разделил 

производството по делото, като е изпратил делото на ОС-Пловдив за 

разглеждане като първа инстанция в частта досежно искането за прогласяване 

нищожност на апортна вноска. Спрял е производството по в. гр. д. № 

2339/2009 г. в останалата част. Решението е обжалвано пред ВКС, който не е 

допуснал касационно обжалване и е потвърдил решението в частта, имаща 

характер на определение. Делото е постъпило на 06.10.2010 г. и е приложено 

по преюдициалното т. д. № 636/2010 г., на ПОС 

  - в. гр. д. № 2014/1999 г., обр. на 04.06.1999 г., на доклад на съдия 

Митев, VІ състав. В с.з. на 22.04.2002 г. производството по делото е спряно, на 

осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.). 

  - в. гр. д. № 1204/2007 г. е образувано на 03.05.2007 г. след като делото 

е върнато от Върховния касационен съд и е постъпило на същата дата. 

Първоначално делото е било разпределено за разглеждане от съдия 

Александър Стойчев, ХІV въззивен състав. Към момента делото се 

администрира от съдия Радослав Радев. Производството се развива във връзка 

с обжалване на Решение № 18/19.04.1999 г., постановено по гр. д. № 1963/1994 

г. на Районен съд-Пловдив. Първоинстанционното производство е образувано 

по искова молба по чл. 108 от Закона за собствеността, предявена от 

физически лица срещу Община Пловдив, ПК „К. Ч.”, гр. Пловдив и „К. Ч.” 

ЕАД, гр. Пловдив. По жалба срещу решението, в Окръжен съд-Пловдив е 

образувано в. гр. д. № 1745/2000 г. и по същото е постановено решение от 

25.10.2005 г. Последното е обжалвано с касационна жалба, по която е 

образувано гр. д. № 324/2006 г. на Върховния касационен съд, Второ 

гражданско отделение. По делото е постановено Решение № 437/26.04.2007 г., 

с което, с което Върховният касационен съд е обезсилил решението на 

въззивната инстанция и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на 

Пловдивския окръжен съд. След връщането, в Пловдивския окръжен съд на 

03.05.2007 г. е образувано настоящото производство, което се развива по реда 

на ГПК /отм./. С определение от 07.05.2007 г., съдът, след като е съобразил 

указанията на ВКС, е разпоредил извършването на процесуални действия, 

свързани със заличаване на починала страна и конституиране на наследници и 

насрочил производството в открито съдебно заседание за 06.06.2007 г. Нови 

съдебни заседания са провеждани на 20.09.2007 г., 08.11.2007 г., 24.01.2008 г., 

18.03.2008 г., 14.05.2008 г., 17.09.2008 г., 25.11.2008 г., 05.02.2009 г., 

24.03.2009 г. /спряно на основание чл. 182, б. „б” от ГПК /отм./, 01.10.2009 г., 

05.11.2009 г., 03.12.2009 г., 28.01.2010 г., 24.02.2010 г., 22.03.2010 г., 

11.05.2010 г., 02.06.2010 г., 14.09.2010 г., 14.10.2010 г., 09.11.2010 г., 

08.12.2010 г., 01.02.2011 г., 15.03.2011 г., 12.04.2011 г., 19.05.2011 г., 

15.06.2011 г., 26.09.2011 г., 22.11.2011 г., 24.01.2012 г., 08.03.2012 г. и 

19.04.2012 г. Ново съдебно заседание е насрочено за 29.05.2012 г. След 

връщането на делото от ВКС, в производството пред Пловдивския окръжен 

съд са проведени 31 открити съдебни заседания. В хода на производството, 

което се развива по реда на ГПК /отм./, са правени множество доказателствени 

искания, допускани съдебни експертизи и разширявани техните задачи. 
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Съдебни заседания са отлагани поради кратките периоди между тях, 

съответно невъзможност поради големия обем от работа съдебните експерти 

да изготвят своевременно заключенията си. В други случаи не е даван ход на 

делото, а производството е отлагано и насрочвано за нови дати поради 

нередовно призоваване на страни, съответно заболяване на участници в 

процеса. 

  - в. гр. д. № 1433/2008 г. е образувано на 13.05.2008 г. по въззивна 

жалба срещу решение, постановено по гр. д. № 2084/2006 г. на Пловдивския 

окръжен съд. Производството е образувано по иск за делба и се развива по 

реда на ГПК /отм./. Делото е разпределено за разглеждане от съдия Екатерина 

Мандалиева, VІІІ въззивен състав. С определение, оформено като 

самостоятелен документ от делото, съдът е взел отношение по 

доказателствените искания на страните и насрочил производството в открито 

съдебно заседание за 23.06.2008 г. Съдебни заседания са проведени на 

01.10.2008 г. В съдебно заседание от 08.12.2008 г. е даден ход на делото и 

съдът е постановил протоколно определение за спиране на производството по 

чл. 1821 ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./ до приключване на гр. д. № 1131/2008 г. на 

Пловдивския районен съд. Правени са редовно справки за хода на 

преюдициалното производство. С определение от 05.04.2011 г. съдът е 

възобновил производството и насрочил открито заседание за 03.05.2011 г. В 

следващо съдебно заседание от 23.06.2011 г. съдът е спрял производството по 

взаимно съгласие на страните. С определение от 22.11.2011 г. производството 

е възобновено и насрочено за 23.01.2012 г. В това съдебно заседание съдът е 

определил, на основание чл. 131, ал. 1 от ГПК /отм./, следващото съдебно 

заседание за последен срок за събиране на исканите гласни доказателства и 

насрочил делото за 22.02.2012 г. В съдебно заседание от 27.03.2012 г.съдът е 

дал ход по същество и обявил делото за решаване. Делото е проучено в срока 

за решаване на делото.  

 От проверката се установява, че всички проучени стари дела са 

образувани по реда на ГПК /отм./. Причина за забавяне приключването 

на производствата е както спирането на част от тях, така и редът, по 

който са образувани, което е предпоставило провеждането на голям брой 

съдебни заседания за събиране на доказателства. 

 

 2. Образуваните въззивни дела след 01.01.2010 г. и неприключили 

към 31.12.2010 г. и съответно, образувани след 01.01.2011 г. и 

неприключили към 31.12.2011 г.  

 Проверката на случайно избрани дела, установи: 

  - в. гр. д. № 1180/2010 г., обр. на 26.04.2010 г., на доклад на съдия 

Гъдева, V състав, жалба срещу решение по иск по чл. 109 ЗС. Производството 

е по реда на ГПК (отм.). С разпореждане от 27.04.2010 г., делото е насрочено, 

като съдът е разпоредил, че ще се произнесе по доказателствата в о.с.з. 

Първото с.з. е проведено на 26.05.2010 г. – отложено по доказателствата. 

Проведени са с.з. на: 21.09.2010 г.; 25.10.2010 г.; 10.12.2010 г.; 02.02.2011 г.; 

09.03.2011 г.; 21.04.2011 г.; 08.06.2011 г.; 26.09.2011 г.; 23.11.2011 г.; 
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20.02.2012 г.; 11.04.2012 г., отложено за 18.05.2012 г. – отлагано по 

доказателствата;  

  - в. гр. д. № 1819/2010 г., обр. на 25.06.2010 г., на доклад на съдия 

Гешева, VІІ състав, жалба срещу решение по иск за делба. Производството по 

делото е по реда на ГПК (отм.). С разпореждане от 28.06.2010 г., делото е 

насрочено. Първото с.з. е проведено на 23.09.2010 г. – отложено по 

доказателствата. Проведени са с.з. на: 17.11.2010 г.; 31.01.2011 г.; 30.03.2011 

г.; 18.05.2011 г.; 27.06.2010 г. – отлагано, поради започнала процедура по 

получаване на нови идентификатори на имотите; 28.09.2011 г.; 01.11.2011 г.; 

06.12.2011 г.; 22.02.2012 г.; 19.04.2012 г. – отлагано за изготвяне на експертиза 

и поставяне на допълнителна задача; отложено за 22.05.2012 г.; 

 - в. гр. д. № 2181/2010 г., обр. на 02.08.2010 г., на доклад на съдия 

Дзивкова, ХІV състав, жалба срещу решение по иск по чл. 108 ЗС.  

Производството е по реда на ГПК (отм.). С разпореждане от 03.08.2010 г., 

делото е насрочено. Първото с.з. е проведено на 06.10.2010 г. – по направено 

искане за спиране на производството, съдът е дал възможност на 

жалбоподателя да представи док. за наличието на преюдициално 

производство; 09.11.10 г. – съдът е спрял производството по делото, на осн. чл. 

182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.). Правени са периодични справки за движението на 

преюдициалното дело. С разпореждане от 12.09.2011 г., производството е 

възобновено и насрочено. Проведени са с.з. на: 20.10.2011 г.; 01.12.2011 г.; 

31.01.2012 г.; 08.03.2012 г. 19.04.2012 г., отложено за 19.05.2012 г. – отлагано 

по доказателствата; 

  - в. гр. д. № 1996/2010 г. е образувано на 14.07.2010 г. по жалба срещу 

решение на Районен съд-Пловдив по гр. д. № 3828/2009 г., постъпила на 

14.07.2010 г. С резолюция от 15.07.2010 г., изписана върху списъка на 

страните за призоваване, делото е насрочено в открито заседание за 27.09.2010 

г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход на делото и допуснат 

преразпит на  свидетел. Ново съдебно заседание е насрочено за 02.11.2010 г., в 

което е постановено протоколно определение за спиране на делото до 

приключване на пр. пр. № 12704/2010 г. на РП-Пловдив. Резолюция на съда за 

справки, които да се правят всеки месец. С определение от 15.09.2011 г. 

производството по делото е възобновено и насрочено съдебно заседание за 

08.11.2011 г. В съдебно заседание от 19.01.2012 г. отново е спряно 

производството по делото по чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК. С разпореждане от 

20.02.2012 г. производството е възобновено, като следващо открито съдебно 

заседание е насрочено за 05.04.2012 г. На тази дата е даден ход по същество и 

в съдебния протокол е отразено, че съдът ще се произнесе с решение на 

05.05.2012 г.; 

  - в. гр. д. № 1266/2011 г., обр. на 09.05.2011 год., на доклад на съдия 

Чакалов, Х състав, жалба срещу решение по иск по чл. 108 ЗС. 

Производството е по реда на ГПК (отм.). С определение от 13.05.2011 г., съдът 

е допуснал доказателства, издал е СУ, назначил е СТЕ, изискани са две 

фирмени дела. Първото с.з. е проведено на 08.06.2011 г. – не е даден ход на 

делото, поради нередовно призоваване на част от въззиваемите страни (общо 

11). Проведени са с.з. на: 01.07.2011 г. - не е даден ход на делото, поради 
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нередовно призоваване на въззиваема страна; 21.09.2011 г. - не е даден ход на 

делото, поради нередовно призоваване на въззиваема страна; 31.10.2011 г. – 

отложено по доказателствата; 13.12.2011 г. – открито е производство по 

оспорване на писмени доказателства, допълнена е задача на в.л., изискани са 

преписки от Областна управа – Пловдив, изискано е ф. дело; 25.01.2012 г.; 

01.03.2012 г. – отлагано по доказателствата; 03.04.2012 г. – съдът е докладвал 

постъпила молба от проц. представители на жалбоподателя – ЮЛ, с която се 

отказват от пълномощията, дадени от дружеството, поради което не е даден 

ход на делото, отложено за 04.05.2012 г.;  

  - в. гр. д. № 1163/2011 г., обр. на 28.04.2011 г., на доклад на съдия 

Радев, ХІV състав, в. жалба срещу решение по иск по чл. 435 и чл. 577 ГПК. С 

разпореждане от 11.05.2011 г., делото е насрочено. Призовката до една от 

въззиваемите страни е върната в цялост, с отбелязване от 20.05.2011 г., че на 

посочения адрес няма фирма. С разпореждане от 27.05.2011 г. е указано да се 

приложи чл. 47 ГПК. Призовката до втората въззиваема страна е върната в 

цялост, с отбелязване от 30.05.2011 г., че на адреса няма представителство на 

фирмата, с разпореждане от 03.06.2011 г. е указано да се залепи уведомление. 

Призовката до третата въззиваема страна е върната в цялост с отбелязване от 

02.06.2011 г., че фирмата е напуснала. С разпореждане от 07.06.2011 г. е 

указано да се залепи уведомление. Първото с.з. е проведено 15.06.2011 г. – не 

е даден ход на делото, поради нередовно призоваване на 2 от въззиваемите 

страни (всичко 3). Проведени са с.з. на: 26.09.2011 г. – отложено по 

доказателствата (допусната ССЕ); 22.11.2011 г. – поради неизготвена 

експертиза, заменя в.л., отлага; 19.01.2012 г. – даден е ход по същество на 

делото. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 19.02.2012 г. Към 

момента на проверката (25.04.2012 г.) не е постановено решение; 

 - в. гр. д. № 373/2011 г. , обр. на 10.02.2011 г., на доклад на съдия 

Гъдева, V състав, в. жалба срещу решение по иск по чл. 45, чл. 49 ЗЗД. С 

разпореждане от 11.02.2011 г., делото е насрочено. Призовките са изпратени 

на 11.02.2011 г. Първото с.з. е проведено на 23.03.2011 г. – отложено по  

доказателствата. Проведени са с.з. на: 09.05.2011 г. – за допълнителни задачи 

към в. лица, отложено; 27.06.2011 г. – за изготвяне на заключение по вс. 

поставени въпроси към в. лица, отложено за 19.10.2011 г. – пренасрочено за 

15.11.2011 г., по постъпила молба от едното в. лице, ползващо платен годишен 

отпуск. На 18.10.2011 г. е постъпила молба от проц. представители на 

жалбоподателя за пренасрочване на делото за друга дата, поради наличие на 

преюдициален спор пред ВКС, касателен по отношение на настоящия спор. 

Делото е пренасрочено за 19.03.2012 г. – даден е ход по същество. Към 

момента на проверката (25.04.2012 г.) не е постановено решение; 

 - в. гр. д. № 2071/2011 г., обр. на 25.07.2011 г., на доклад на съдия 

Мандалиева, VІІІ състав. Делото е върнато от ВКС, който е отменил въззивно 

решение № 383/19.03.2010 г., по в. гр. д. № 2753/2009 г. (делба), на ПОС, за 

ново разглеждане от друг състав. С разпореждане от 26.07.2011 г. делото е 

насрочено, на 27.07.2011 г. са изпратени призовки (двама жалбоподатели и 22 

– въззиваеми страни). Първото с.з. е проведено на 05.10.2011 г. – по допусната 

СТЕ, отложено. Проведени са с.з. на: 14.11.2011 г.; 07.12.2011 г.; 30.01.2012 
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г.– отлагано за изготвяне на заключение от в.л.; 05.03.2012 г. – даден е ход по 

същество на делото. Към момента на проверката (25.04.2012 г.), решението не 

е обявено. Първоинстанционното дело е от 2004 г. – разглеждането е по реда 

на ГПК (отм.);  

  - в. гр. д. № 2407/2011 г. е образувано на 29.08.2011 г. след повторното 

му връщане в Окръжен съд-Пловдив, като преди това първоначално 

образуваното в. гр. д. № 1994/2011 г. на Окръжен съд-Пловдив е прекратено с 

разпореждане от 18.07.2011 г. и делото е върнато на първоинстанционния съд 

за събиране на държавна такса по въззивна жалба срещу решение на Районен 

съд-Първомай. Делото е разпределено за разглеждане на съдия Елена 

Арнаучкова, Х състав. Производството е насрочено в открито съдебно 

заседание за 10.11.2011 г. След връщането и образуването на настоящото дело 

съдът е насрочил производството в първо открито съдебно заседание за 

13.10.2011 г. с кратка резолюция, положена на 30.08.2011 г. върху списъка на 

страните за призоваване. Призовки за страните са изпратени на 31.08.2011 г. В 

първото открито съдебно заседание съдът е допуснал до разпит свидетели за 

установяване на факти, настъпили след приключване на устните състезания; 

изискани справки от НАП, Областна дирекция по безопасност на храните, 

официални документи и удостоверения. Делото е отложено и насрочено за 

23.11.2011 г., което, за събиране на допуснати доказателства, съдът е насрочил 

ново заседание за 17.01.2012 г., в което е даден ход по същество. Решение по 

делото е обявено на 24.02.2012 г., което обстоятелство е обявено в печат на 

съда, положен на последната страница на съдебния акт; 

  - в. гр. д. № 1161/2011 г. е образувано на 28.04.2011 г. по въззивна 

жалба, постъпила на 28.04.2011 г. срещу решение, постановено по гр. д. № 

10/2010 г. на Районен съд-Пловдив. Делото, образувано по искове по чл. 222, 

ал. 1 и чл. 262 от КТ, е разпределено за разглеждане от съдия Величка Белева, 

Х състав. С разпореждане от 29.04.2011 г., положена върху гърба на списъка с 

лицата за призоваване, съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание 

за 01.06.2011 г. Призовки за страните са изпратени на 02.05.2011 г. С 

протоколно определение, постановено в първото открито съдебно заседание, 

съдът е спрял производството по делото по взаимно съгласие с оглед 

направени в този смисъл изявления на страните. Указано е още на страните, че 

ако в шестмесечен срок от деня не поискат възобновяване на производството, 

постановеното първоинстанционно решение ще бъде обезсилено и 

производството прекратено. На 29.11.2011 г. е депозирана молба за 

възобновяване на производството по делото. С разпореждане от 30.11.2011 г. 

производството е възобновено и насрочено в открито съдебно заседание за 

17.01.2012 г. Съобщения за съдебното заседание са изпратени на 01.12.2012 г. 

на тази дата страните са направили процесуално искане за отлагане на делото, 

предвид продължаващи между тях преговори. Ново съдебно заседание съдът е 

насрочил за 23.02.2012 г. /явяващо се на практика първо/, в което е даден ход 

по същество и делото е обявено за решаване. Към 25.04.2012 г. по делото 

липсва обявен съдебен акт; 

  - в. гр. д. № 2555/2011 г. е образувано на 15.09.2011 г. по въззивна 

жалба, постъпила на 15.09.2011 г. срещу решение, постановено по гр. д. № 
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19222/2010 г. на Районен съд-Пловдив. Делото е разпределено за разглеждане 

на съдия Надежда Дзвикова, ХІV въззивен състав. С разпореждане от 

16.09.2011 г. съдът е оставил производството без движение, след като е 

констатирал, че исковата молба, във връзка с която е образувано 

първоинстанционното производство, е нередовна. Разпореждането на съда е 

подписано само от съдията-докладчика, а не от всички членове на състава. 

Съобщение за указанията на съда са изпратени на 19.09.2011 г. и получени на 

03.10.2010 г. В изпълнение на указанията е депозирана молба на 10.10.2011 г. 

С разпореждане от 11.10.2011 г. съдът е разпоредил по чл. 131 от ГПК да се 

изпрати препис от исковата молба и указания на ответника относно 

възможността за представяне на писмен отговор в едномесечен срок. Препис 

от молбата е изпратен на 12.10.2011 г. и получен на 17.10.201, г. Писмен 

отговор е депозиран на 17.11.2011 г. С разпореждане от 18.11.2011 г. съдът е 

насрочил производството в открито съдебно заседание за 13.01.2012 г. В 

първото открито съдебно заседание е допусната съдебно-счетоводна 

експертиза и съдът е насрочил ново заседание за 27.02.2012 г. В съдебно 

заседание от тази дата е даден ход по същество и делото е обявено за 

решаване. Съдебно решение е обявено на 16.03.2012 г., видно от 

отбелязването в печата на съда за информацията от регистъра по чл. 235, ал. 5 

от ГПК. Съобщения за обявяването на съдебния акт са изпратени на 

16.03.2012 г.; 

  - в. гр. д. № 2712/2011 г. е образувано на 03.10.2011 г. по въззивна 

жалба, постъпила на същата дата срещу решение, постановено по гр. д. № 

7620/2009 г. на Районен съд-Пловдив. Делото е разпределено за разглеждане 

на младши съдия от VІІІ въззивен състав. С определение от 07.10.2011 г., 

подписано от всички членове на състава, съдът е оставил производството без 

движение за внасяне на такса. Съобщение с указанията, изпратено на 

11.10.2011 г., е получено на 17.10.2011 г. С разпореждане върху молбата от 

26.10.2011 г., постъпила във връзка с указанията, съдът е насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 28.11.2011 г. На тази дата 

производството по делото е спряно, поради смърт на една от страните. С 

определение от 07.12.2011 г. съдът е възобновил производството и насрочил 

съдебно заседание за 23.01.2012 г. На тази дата е даден ход по същество и 

делото е обявено за решаване. Решение е обявено на 27.02.2012 г. 

Производството е приключило в едно съдебно заседание. 

  - в. гр. д. № 2034/2011 г. е образувано на 21.07.2011 г. по въззивна 

жалба, постъпила на същата дата срещу решение, постановено по гр. д. № 

10607/2010 г. на Районен съд-Пловдив. Делото е разпределено за разглеждане 

на съдия Румяна Андреева, VІІІ въззивен състав. С разпореждане от 

22.07.2011 г., изписано върху гърба на списъка на страните за призоваване, 

съдът е насрочил делото в открито заседание за 05.10.2011 г. В съдебно 

заседание от тази дата съдът е оставил без уважение доказателствени искания, 

направени от страните, и дал ход по същество. С определение от 14.11.2011 г., 

постановено в срока за решаване на делото, съдът е отменил протоколното си 

определение за даване на ход по същество и оставил исковата молба без 

движение. За да постанови диспозитив в този смисъл, съдът е приел, че още в 
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хода на производството пред районния съд е указано на ищеца да отстрани 

нередовности в исковата молба, които само частично били отстранени. Молба 

в изпълнение на дадените указания е постъпила на 24.11.2011 г. С 

разпореждане от 30.11.2011 г. съдът е насрочил производството в открито 

заседание за 25.01.2012 г.  На тази дата е даден ход по същество и решение е 

обявено на 09.02.2012 г. По това дело, след като съдът е констатирал 

нередовност на исковата молба, не е извършвано администриране по чл. 131 

от ГПК, както това е станало по в. гр. д. № 2555/2011 г. 

 Проучването на делата показва, че голяма част от въззивните 

производства са образувани и се разглеждат по реда на ГПК /отм./, което 

обстоятелство е създало условия по тези производства да се провеждат 

множество съдебни заседания, насрочвани за събиране на доказателства. 

  

 3. Въззивни граждански дела с отменен ход по същество.  

  - в. гр. д. № 1065/2011 год., обр. на 18.04.2011 год., на доклад на съдия  

Изева, V състав, жалба по чл. 435, ал. 4 ГПК. С разпореждане от 19.04.2011 г., 

делото е насрочено. Призовките са изпратени на 19.04.2011 г., като призовката 

до жалбоподателя е върната в цялост с отбелязване от 01.05.2011 г., че лицето 

не живее на адреса. На 03.05.2011 г. е докладвано. Първото с.з. е проведено на 

09.05.2011 г. – поради нередовно призоваване на жалбоподателя, не е даден 

ход на делото. Проведени са с.з. на: 01.06.2011 г. – не е даден ход на делото, 

поради нередовно призоваване на жалбоподателя. На 02.06.2011 г. е изпратено 

писмо до БП с указания; 21.09.2011 г. – даден е ход на делото и ход по 

същество. В срока за произнасяне, съдът е констатирал, че проц. представител 

на взискателя е депозирал възражение относно представеното копие на 

договор за покупко-продажба на МПС, поради което с определение от 

04.10.2011 г. е отменил определението за даване ход по същество, дал е 

указания и срок за изпълнение на жалбоподателя. Проведени са с.з. на: 

09.11.2011 г. – не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по 

призоваване на страна; 16.01.2012 г. – отложено по доказателствата; 

06.02.2012 г. – даден е ход по същество, решението е обявено на 12.03.2012 г.; 

   - в. гр. д. № 1530/2011 год., обр. на 03.06.2011 год., на доклад на  съдия  

Белева, Х състав, по жалба срещу решение по иск по чл. 40 ЗУЕС (Закон за 

управление на етажната собственост). В първото с.з. на 27.06.2011 г. е даден 

ход по същество на делото. В срока за произнасяне, съдът е констатирал 

съществени процесуални нарушения, както и че ИМ е нередовна, поради което 

с определение от 07.07.2011 г. е отменил протоколно определение с което е 

даден ход по същество на делото, оставил е без движение ИМ. Проведени са 

с.з. на 03.10.2011 г.; 07.11.2011 г.; 06.12.2011 г. – отлагано по доказателствата; 

25.01.2012 г. – даден е ход по същество, решението е обявено на 10.04.2012 г.; 

  - в. гр. д. № 480/2011 год., обр. на 21.02.2011 год., на доклад на  съдия 

Гъдева, V състав, жалба срещу решение по обективно съединени искове по чл. 

124, ал. 1 ГПК. В първото с.з. проведено на 27.04.2011 год., съдът е дал ход по 

същество, отменен с определение от 01.08.2011 год. В срока за произнасяне 

съдът е констатирал, че не са конституирани като въззиваеми страни още две 

лица – ответници по предявените искове. Проведени са с.з. на 19.10.2011 г. – 
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поради нередовна процедура по призоваване на страна, не е даден ход на 

делото; 07.12.2011 г. - поради нередовна процедура по призоваване на страна, 

не е даден ход на делото; 06.02.2012 г.; 14.03.012 г. – отлагано по 

доказателствата; 11.04.2012 г. – отложено по доказателствата за 31.05.2012 г. 

  - в. гр. д. № 1627/2011 г., обр. на 14.06.2011 год., на доклад на съдия  

Шипоклиева ІХ състав, жалба срещу решение по обективно съединени искове 

по чл. 327 ТЗ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД. В първото с.з., проведено на 20.09.2011 г., е 

даден ход по същество. В срока за произнасяне, съдът е констатирал, че не 

може да се произнесе по същество на спора, тъй като е в хипотезата на чл. 637, 

ал. 1 ТЗ – открито е производство по несъстоятелност по отношение на 

жалбоподателя, налагащо настоящото съдебно производство да бъде спряно, 

поради което с определение от 17.10.2011 г. съдът е отменил протоколно 

определение за даване ход по същество на спора и е спрял производството по 

делото. На 12.03.2012 г. е постъпила молба за възобновяване, с разпореждане 

от 14.03.2012 г. производството е възобновено. Проведено е с.з. на 17.04.2012 

г., даден е ход по същество на делото. Към момента на проверката (25.04.2012 

г.) не е обявено решение;  

 От електронната деловодна система, бяха проверени и следните дела:  

  - в. гр. д. № 1673/2011 г., обр. на 17.06.2011 г., на доклад на съдия 

Иванова, ІХ състав. В с.з. на 04.10.2011 г. е даден ход на делото по същество. 

С определение от 18.11.2011 г., съдът е отменил определението за даване ход 

по същество на делото, прекратил е производството и е върнал делото на 

първоинстанционния съд за изпълнение на указанията, дадени в мотивната 

част на определението; 

 - в. гр. д. № 3177/2011 г., обр. на 16.11.2011 г., на доклад на съдия 

Брусева, VІ състав. В първото с.з., проведено на 14.12.2011 г., делото е 

обявено за решаване. С определение от 09.01.2012 г., съдът е отменил 

определението за даване ход по същество, оставил е без разглеждане 

въззивната жалба и е прекратил производството по делото; 

 - в. гр. д. № 3389/2011 г., обр. на 12.12.2011 1г., на доклад на съдия 

Георгиев, след това съдия Тенева, VІ състав. Производството е образувано 

след връщане на в. гр. д. № 2588/2009 г. от ВКС, за ново разглеждане от друг 

състав. Първото с.з. е проведено на 23.01.2012 г., докладчика е сменен и в с.з. 

проведено на 06.02.2012 г. (съдия Тенева) е даден ход по същество. С 

определение от 06.03.2012 г., съдът е отменил определението за даване ход по 

същество, оставил е без разглеждане въззивната жалба и е прекратил 

производството; 

 - в. гр. д. № 1916/2011 г., обр. на 11.07.2011 г., на доклад на съдия 

Гешева, VІІ състав. В първото с.з. на 10.10.2011 г., делото е обявено за 

решаване. С определение от 21.11.2011 г., съдът е отменил определението за 

даване ход по същество, допуснал е събиране на доказателства и е насрочил 

делото. В с.з. на 18.01.2012 г. е даден ход по същество, решението е обявено 

на 31.01.2012 г.; 

 - в. гр. д. № 1042/2011 г., обр. на 14.04.2011 г., на доклад на съдия 

Гъдева, V състав. В първото с.з. на 01.06.2011 г. е даден ход по същество на 

делото. С определение от 01.08.2011 г., съдът е отменил дадения ход по 
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същество, дал е указания на страните и е насрочил делото. Проведени са с.з. 

на 21.11.2011 г. и на 08.02.2012 г., когато е даден ход по същество на делото. 

Решението е обявено на 02.04.2012 г.  

 Основна причина за отмяна на хода по същество е липсата на 

предварителна подготовка по делата. 

 

 4.  Спрени въззивни граждански дела, образувани през 2010 г. и 2011 

г.  
  - в. гр. д. № 3406/2010 г. е образувано на 23.12.2010 г. по въззивна 

жалба, след като делото е върнато от ВКС с решение № 709/16.12.2010 г., 

постановено по гр. д. № 1787/2009 г. по описа на съда. Производството е 

образувано по реда на ГПК /отм./. Делото е разпределено за разглеждане от 

съдия Радослав Радев, ХІV състав. Нови съдебни заседания: 15.03.2011 г., 

12.04.2011 г. С протоколно определение, постановено в последното, съдът е 

спрял производството до приключване на гр. д. № 1494/2011 г. на ПРС. 

Правени са редовно справки за движението на преюдициаалното 

производство. 

  - в. гр. д. № 183/2010 г. е образувано на 21.01.2010 г. по жалба, 

постъпила на 21.01.2010 г. Делото е разпределено за разглеждане от съдия 

Станислав Георгиев, VІ въззивен състав. С разпореждане от 25.01.2010 г. 

делото е насрочено в открито съдебно заседание за 15.02.2011 г. С протоколно 

определение от тази дата производството по делото е спряно до приключване 

на НОХД № 797/2009 г. на РС-Свиленград. Изисквани са редовно справки за 

движението на делото, послужило като основание за спиране на настоящото. 

  - в. гр. д. № 1823/2010 г. е образувано на 25.06.2010 г. по жалба, 

постъпила на 25.06.2010 г. Делото е разпределено за разглеждане от съдия 

Емилия Брусева, VІ състав. С подробно определение, постановено по чл. 267 

от ГПК, съдът се е произнесъл по доказателствените искания на страните и 

насрочил производството  в открито съдебно заседание за 27.09.2010 г. В 

съдебно заседание от тази дата съдът е постановил протоколно определение, с 

което е спрял производството по делото до приключване на гр. д. № 2311/2010 

г. на Окръжен съд-Пловдив. Определението за спиране е обжалвано пред ВКС, 

който с определение от 20.01.2011 г., постановено по ч. гр. д. № 474/2010 г., е 

потвърдил същото. Направена е една справка за хода на преюдициалното 

производство от 03.10.2011 г., от която се установява, че е изпратено на ПАС с 

писмо изх. № 6727/04.05.2011 г. 

  - в. гр. д. № 1991/2010 г. е образувано на 13.07.2010 г. по жалба, 

постъпила на 13.07.2010 г. Делото е разпределено за разглеждане от съдия 

Виолета Шипоклиева, ІХ въззивен състав. Насрочено с разпореждане от 

14.07.2010 г. в открито съдебно заседание за 30.09.2010 г. С протоколно 

определение от 30.09.2010 г. съдът е спрял производството по делото по чл. 

229, ал. 1, т. 2 от ГПК и дал указания на ищеца да представи доказателства в 

тази връзка. Препис от определението е връчено на 14.10.2010 г. Молба по 

указанията на съда е постъпила на 30.03.2011 г. Определение от 20.06.2011 г., 

с което отказва да уважи молба за възобновяване на производството и дава 

указания на ищеца /производството по реда на чл. 258 и сл. от ГПК във вр. с § 
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2, ал. 2 от ПЗР на ГПК/. С определение от 14.02.2012 г., постановено в закрито 

заседание, съдът е констатирал, че ищецът не е могъл да изпълни указанията 

за представяне на данни за наличие на ликвидатор на ответника и отново 

постановява спиране. 

 Проверени бяха и следните спрени в. гр. дела: № 1760/2010 г., съдия 

Петрова, VІ с-в; № 3226/2010 г., съдия Стефанова, V с-в; № 2091/2010 г., съдия 

Белева, Х с-в; № 1792/2010 г., съдия Шипоклиева, ІХ с-в; № 1851/2010 г., 

съдия Гешева, VІІ с-в. Проверката установи, че по всички спрени дела се 

изискват справки и делата се администрират редовно. 

  - в. гр. д. № 2166/2011 г. е образувано на 02.08.2011 г. по въззивна 

жалба, постъпила на същата дата срещу решение, постановено по гр. д. № 

16074/2010 г. на Районен съд-Пловдив. Делото е разпределено за разглеждане 

на съдия Мария Петрова, ХV въззивен състав. Делото е насрочено за 

03.10.2011 г. с разпореждане от 03.08.2011 г. Съобщения са изпратени 

незабавно. С протоколно определение, постановено в първото открито 

заседание, съдът е спрял производството по делото по чл. 229, ал. 1, т. 4 от 

ГПК до приключване на гр. д. № 14642/2010 г. на Районен съд-Пловдив. С 

разпореждане от 02.03.2012 г. е изисквано преюдициалното, откъдето е 

приключила информация, че същото не е приключено. Съдът е указал 

настоящото да бъде докладвано отново на 27.04.2012 г., когато отново да бъде 

изискано преюдициалното. 

  - в. гр. д. № 1151/2011 г. е образувано на 28.04.2011 г. по въззивна 

жалба срещу решение, постановено по гр. д. № 7872/2009 г. на Районен съд-

Пловдив. Делото е разпределено за разглеждане на съдия Радостина 

Стефанова, V въззивен състав. В разпоредително заседание от 29.04.2011 г. 

съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 20.06.2011 г., 

на която дата спряно по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване на гр. д. № 

5644/2011 г. на Пловдивския районен съд. Делото е възобновено с акт на съда 

от 16.03.2012 г. на основание чл. 231, ал. 1 във вр. с чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, 

като е насрочено за 05.04.2012 г. Преди това, с разпореждане от 05.03.2012 г., 

преюдициалното е изискано за прилагане по настоящото. В съдебното 

заседание от тази дата делото е обявено за решаване. 

  - в. гр. д. № 443/2011 г. е образувано на 16.02.2011 г., след като на тази 

дата е върнато от ВКС, който е отменил решение на ПОС по гр. д. № 

1562/2008 г. и върнал делото за разглеждане от друг състав. Делото е 

разпределено за разглеждане на съдия Радослав Радев, ХІV въззивен състав. 

Делото е насрочено в първо открито заседание за 21.03.2011 г. 

Производството се развива по реда на ГПК /отм./. В първото открито съдебно 

заседание производството по делото е спряно по чл. 182, т. 1 от ГПК /отм./. На 

06.07.2011 г. производството е възобновено и е насрочено за 18.10.2011 г. На 

18.10.2011 г. е даден ход по същество. С определение от 10.11.2011 г., 

постановено в срока за решаване на делото, съдът е отменил протоколното си 

определение за даване ход по същество и оставил производството без 

движение, след като е констатирал нередовности на исковата молба. С 

определение от 25.11.2011 г. съдът е обезсилил решението на 

първоинстанционния съд и върнал исковата молба, след като е констатирал, че 
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не са отстранени констатираните нередовности. С определение от 01.02.2012 

г., постановено по ч. гр. д. № 5/2012 г., ВКС е отменил същото и върнал на 

Пловдивския окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените 

действия. Ново съдебно заседание е насрочено за 15.03.2012 г., когато 

производството отново е оставено без движение и даден срок за отстраняване 

на нередовностите в исковата молба. В съдебно заседание от 10.04.2012 г. е 

допусната съдебно-техническа експертиза и делото е отложено за 23.05.2012 г. 

  - в. гр. д. № 443/2011 г. е образувано на 09.12.2011 г. по жалба срещу 

решение на Пловдивският районен съд по гр. д. № 11315/2010 г. Делото е 

разпределено за разглеждане от съдия Румяна Андреева, VІІІ въззивен състав. 

По същата въззивна жалба първоначално е образувано в. гр. д. № 2854/2011 г. 

на Окръжен съд-Пловдив, което е прекратено с протоколно определение от 

14.11.2011 г. и делото е върнато на Районен съд-Пловдив за изпълнение на 

указания, дадени в мотивната част на същото. С разпореждане от 12.12.2011 г. 

делото е насрочено за 25.01.2012 г. С протоколно определение от тази дата 

производството е спряно по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. По молба за 

възобновяване, постъпила на 10.02.2012 г., съдът е насрочил делото за 

13.03.2012 г., на която дата е даден ход по същество. Решение по делото е 

обявено на 23.03.2012 г. 

 Проучените дела от тази категория се администрират редовно, като 

своевременно се докладват на съдебните състави за извършване на 

съответните процесуални действия, съответстващи на хипотезите, в които 

делата са спирани. 

 

 5. Бързи производства по въззивна дела. 

  - в. гр. д. № 3102/2011 г. е образувано на 09.11.2011 г. по жалба срещу 

решение на Районен съд-Пловдив по гр. д. № 2313/2009 г., образувано по реда 

на чл. 344, ал. 1 от КТ. Жалбата е постъпила в Окръжен съд-Пловдив на 

09.11.2011 г. и делото е разпределено за разглеждане от съдия Екатерина 

Манделиева, VІІІ въззивен състав. С разпореждане от 10.11.2011 г. съдът е 

насрочил производството в открито съдебно заседание за 30.11.2011 г. 

Призовки за страните са изпратени на 11.11.2011 г. На тази дата делото е 

отложено и насрочено за 23.01.2012 г., поради нередовно призоваване на една 

от страните - Комисията за защита от дискриминация /късно получено 

съобщение/. В съдебно заседание от тази дата е даден ход по същество и 

делото е обявено за решаване. Решение е обявено на 10.02.2012 г. 

  - в. гр. д. № 3509/2011 г., обр. на 23.12.2011 год., на доклад на съдия 

Андреева, VІІІ състав, жалба срещу решение по ЗЗДН, с което жалбоподателят 

е осъден да заплати глоба, на осн. чл. 5, ал. 4 ЗЗДН. С разпореждане от 

27.12.2011 г., делото е насрочено. В първото с.з. проведено на 30.01.2012 г. е 

даден ход по същество на делото, решението е обявено на 14.02.2012 г.; 

  - в. гр. д. № 3507/2011 г., обр. на 23.12.2011 г., на доклад на съдия 

Радев, ХІV състав, жалба срещу решение по иск по чл. 344 КТ. С 

разпореждане от 27.12.2011 г., делото е насрочено. В първото с.з., проведено 

на 07.02.2012 г. е даден ход по същество на делото, съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 21.02.2012 г., решението е обявено на 06.03.2012 г. 
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Съдът е обезсилил решението на първоинстанционния съд и е върнал делото 

за разглеждане от друг състав; 

  - в. гр. д. № 3403/2011 г., обр. на 14.12.2011 г., на доклад на съдия 

Чакалов, Х състав, жалба срещу решение по иск по чл. 150 СК. На 16.12.2011 

год. е постановено определение, с което съдът се е произнесъл по 

доказателствените искания на жалбоподателя и е насрочил делото. Първото 

с.з. е проведено на 17.01.2012 г. – отложено по доказателствата. Проведени са 

с.з. на 09.02.2012 г. – отложено по доказателствата; 06.03.2012 г. – даден е ход 

по същество, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 20.03.2012 г., 

решението е обявено на 20.03.2012 г. – потвърдено е решението на 

първоинстанционния съд; 

 - в. гр. д. № 3208/2011 г., обр. на 22.11.2011 г., на доклад на съдия 

Петрова, VІІ състав, жалба срещу решение по иск по чл. 344 КТ. С 

разпореждане от 23.11.2011 г., делото е насрочено. Първото с.з. е проведено на 

08.12.2011 г. – по постъпила молба от проц. представител на жалбоподателя за 

отлагане на делото, на осн. чл. 56, ал. 3 ГПК, съдът не е дал ход на делото. В  

с.з. проведено на 16.01.2012 г. е даден ход по същество на делото, съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение на 30.01.2012 г. Решението е обявено на 

24.01.2012 г.  

 От електронната деловодна система се извърши проверка по  

движението на произволно избрани въззивни дела, разгледани по реда на 

бързото производство: 

  - в. гр. д. № 3452/2011 г., обр. на 19.12.2011 год., на доклад на съдия  

Андреева, VІІІ състав, жалба срещу решение по иск по чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ. С 

разпореждане от 20.12.2011 г. делото е насрочено. В първото с.з. е проведено 

на 25.01.2012 г., даден е ход по същество на делото. Решението е обявено на 

08.02.2012 г.; 

  - в. гр. д. № 3134/2011 г., обр. на 11.11.2011 г., на доклад на съдия 

Дзивкова, ХІV състав, жалба срещу решение по иск по чл. 150 СК. С 

определение от 14.11.2011 г. ИМ е оставена БД, с указания. На 02.12.2011 г. е 

представена молба с изпълнени указания, с разпореждане от 06.12.2011 г. 

делото е насрочено. Първото с.з. е проведено на 19.01.2012 г., даден е ход по 

същество на делото, решението е обявено на 31.01.2012 г.;   

  - в. гр. д. № 2802/2011 г., обр. на 10.10.2011 г., на доклад на съдия 

Георгиев, VІ състав, жалба срещу решение по иск по чл. 150 СК. С 

разпореждане от 11.10.2011 г. делото е насрочено. Проведени са с.з. на: 

24.10.2011 г. и на 14.11.2011 г. - не е даден ход на делото, поради нередовна 

процедура по призоваване; 12.12.2011 г. – отложено по доказателствата; 

16.01.2012 г. – даден е ход по същество на делото. Решението е обявено на 

30.01.2012 г.; 

  - в. гр. д. № 3056/2011 г., обр. на 04.11.2011 г., на доклад на съдия 

Георгиев, след това съдия Тарева, VІ състав, жалба срещу решение по молба 

по ЗЗДН. С разпореждане от 07.11.2011 г. делото е насрочено, съдът се е 

произнесъл и по направените с жалбата доказателствени искания. Първото с.з. 

е проведено на 12.12.2011 г. (съдия Тарева), даден е ход по същество на 

делото. Решението е обявено на 03.01.2012 г. 
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 Проверката на делата, образувани по реда на бързото производство 

установява стремеж към бързо администриране, насрочване и решаване 

на производствата от тази категория. В изолирани случаи съдебните 

състави не са съумявали да спазят сроковете, визирани в чл. 312, ал. 1 и 

чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК, съответно срокът, предвиден в чл. 316 ГПК.  

  

 6. Обявяване на съдебните актове по въззивните производства, 

образувани пред Окръжен съд-Пловдив. 

 От изготвената справка за обявени съдебни актове извън срока по чл. 

235, ал. 5, изр. първо от ГПК по делата, образувани през 2010 г. и 2011 г., 

както и след извършена проверка по книгите за открити съдебни заседания, се 

констатира следното: 

 В справката, предоставена от Окръжен-съд Пловдив, като просрочени са  

отчетени всички съдебни актове по дела, образувани през 2010 г., постановени 

над 1-месечния инструктивен срок, предвиден в чл. 235, ал. 5 от ГПК, като от 

същата е видно, че за порсрочени съдебни актове са отчитани и съдебни 

решения, които са обявявани при незначително отклонение от срока, 

предвиден в процесуалната норма. 

 От справката, съгласно която през 2010 г. са просрочени 387 съдебни 

решения, се установява, че съдебните актове по 61 броя дела са обявени в срок 

от над два месеца, но в разумния 3-месечен срок; над разумния 3 - месечен 

срок са обявени съдебните актове по 12 дела, от които в срок над 4 месеца – 1 

дело /в. гр. д. № 2180/2010 г. на съдия Румяна Андреева/; в срок над 5 месеца – 

3 дела /в. гр. д. № 41/2010 г. на съдия Виолета Гъдева, в. гр. д. № 1261/2010 г. 

на съдия Радостина Стефанова и в. гр. д. № 2205/2010 г. на съдия Николай 

Стефанов/; в срок над 6 месеца – 2 дела /в. гр. д. № 1305/2010 г. на съдия 

Виолета Гъдева и в. гр. д. № 2788/2010 г. на съдия Димитрина Тенева/. 

 От изготвената справка за обявени съдебни актове извън срока по чл. 

316 от ГПК по делата, образувани през 2010 г. и 2011 г. и след извършена 

проверка по книгите за открити съдебни заседания, се констатира следното: 

 За делата, образувани през 2010 г. по реда на Глава двадесет и пета, 

„Бързо производство”, се установява, че съдебните състави са обявили 179 

съдебни решения. Съдебните актове са обявявани преимуществено в краткия 

процесуален срок, предвиден в разпоредбата на чл. 316 от ГПК. Като 

изключения са постановявани съдебни актове при незначителна забава след 

предвидения в закона срок. 

 В справката, изготвена от Окръжен-съд Пловдив, като просрочени са 

отчетени всички съдебни актове по дела, образувани през 2011 г., постановени 

над 1-месечния инструктивен срок, предвиден в чл. 235, ал. 5 от ГПК. От 

същата е видно, че за просрочени съдебни актове са отчитани и съдебни 

решения, които са обявявани при незначително отклонение от срока, 

предвиден в процесуалната норма. 

 Установява се, че през 2011 г. са просрочени 299 съдебни решения, като 

съдебните актове по 35 броя дела са обявени в срок от над два месеца, но в 

разумния 3-месечен срок; малко над 3 - месечен срок са обявени съдебните 

актове по 4 броя дела. 
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 През 2011 г. се отчита както намаляване на броя на просрочените 

съдебни решения, отразени в справката, така и значително намаляване на 

съдебните актове, постановени над 2-месечен срок, и само по четири дела се 

отчита незначително забавяне при обявяване на актовете над разумния 3-

месечен срок. 

 От справката, изготвена от Окръжен съд-Пловдив за делата, образувани 

през 2011 г. по реда на глава двадесет и пета „Бързо производство”, се 

установява, че съдебните състави са обявили 220 съдебни решения. Съдебните 

актове са обявявани преимуществено в краткия процесуален срок, предвиден в 

разпоредбата на чл. 316 от ГПК. Като изключения са постановявани съдебни 

актове при незначителна забава след предвидения в закона срок и само по три 

дела - в. гр. д. № 248/2011 г. /съдия Пламен Чакалов/, в. гр. д. № 997/2011 г. 

/съдия Радостина Стефанова/ и в. гр. д. № 2441/2011 г. /съдия Радослав Радев/, 

съдебните решения са обявени в срок над 2 месеца след даване на ход по 

същество. Справката показва, че през 2011 г. въззивните граждански състави 

на Окръжен съд-Пловдив са разгледали и решили по-голям брой дела от тази 

категория, сравнено с делата, по които съдът се е произнесъл през 2010 г. 

 

 V. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ 

НА ТЪРГОВСКИТЕ ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 
 

 1. Образувани търговски дела за периода 01.01.2011 год. – 31.12.2011 

г. и свършени над 3 месеца. 

 Проверката на случайно избрани дела, установи: 

  - т. д. № 71/2011 г., обр. на 08.02.2011год., по чл. 79 ЗЗД, във вр. с чл. 

318 ГПК, на доклад на съдия Писова, ХVІІІ състав. ИМ е подадена на 

07.02.2011 г. С разпореждане от 08.02.2011 г. е изпратен препис от ИМ на 

ответника за отговор. Съобщението е връчено на 16.02.2011 г., отговорът е 

представен на  02.03.2011 г. С разпореждане от 07.03.2011 г. е изпратен препис 

от отговора на ищеца за допълнителна ИМ (ДИМ). На 07.03.2011 г. е 

постъпила молба за допускане на обезпечение. С определение от с.д. съдът е 

допуснал обезпечение на иска, след внасяне на парична гаранция. На 

06.04.2011 г. е представена ДИМ, с разпореждане от 07.04.2011 г. е указано на 

ищеца да представи препис за ответника. С разпореждане от 14.04.2011 г., на 

зам.-председателя на съда С. Захариев, за периода 18.04.2011 г. – 05.05.2011 г., 

текущия доклад на състава се е разглеждал от съдия Р. Чолакова. На 

28.04.2011 г. е представена молба от ищеца с препис от ДИМ, на 29.04.2011 г. 

е разпоредено да се изпрати препис от ДИМ на ответника за допълнителен 

отговор. Съобщението е връчено на 27.05.2011 г., допълнителния отговор е 

представен на 10.06.2011 г. На 14.06.11 г. е постановено определението по чл. 

374 ГПК (съдия Писова), изготвен е проект за доклад, връчен на страните.  

Първото с.з. е проведено на 14.07.2011 г. – отложено за изготвяне на 

заключение по допуснатата ССЕ. Проведени са с.з. на: 13.10.2011 г. – 

отложено за изготвяне на заключение по поставена задача на в.л.; 08.12.2011 г. 

– поради непредставяне на експертизата в законовия срок, отложено; 
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09.02.2012 г. – даден е ход по същество на делото, решението е обявено на 

02.03.2012 г.;  

  - т. д. № 101/2011 г., обр. на 22.02.2011 год., на доклад на съдия 

Георгиева, ХХ състав, иск по чл. 42, ал. 1 Закон за обществените поръчки, във 

вр. с чл. 79, ал. 1, чл. 82 и чл. 86, ал. 1 ЗЗД. На 24.02.2011 г. ИМ е оставена БД 

за внасяне на ДТ, на 14.03.11 г. е представена молба, с изпълнени указания. С 

разпореждане от 15.03.2011 г. ИМ е оставена отново БД, за представяне 

препис от втората молба на ищеца с приложените писм. доказателства за 

ответника - представена на 30.03.2011 г. На 31.03.2011 г. е разпоредено да се 

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

21.04.2011 г., отговора е представен на 09.05.2011 г. На 10.05.2011 г. е 

разпоредено да се изпрати препис от отговора на ищеца за ДИМ, представена 

на 31.05.2011 г. На 02.06.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от ДИМ 

на ответника за допълнителен отговор. На 01.07.2011 г. е постъпил 

допълнителен отговор. С определение от 25.07.2011 г. ИМ е оставена БД, на 

10.08.2011 г. е представена молба-уточнение. На 29.08.2011 г. е постановено 

определението по чл. 374 ГПК, изготвен е проект за доклад, връчен на 

страните. Първото с.з. е проведено на 17.10.2011 г. – отложено по 

доказателствата. В с.з. на 15.12.2011 г. е даден ход по същество на делото, 

решението е обявено на 07.02.2012 г.; 

 - т. д. № 293/2011 г., обр. на 21.04.2011 г., на доклад на съдия Чолакова, 

ХІ състав, иск по чл. 422 ГПК. С разпореждане от 26.04.2011 г. е изпратен 

препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е връчено на 11.05.2011 

г., отговора е представен на 26.05.2011 г. На 26.05.2011 г. е изпратен препис от 

отговора на ищеца за представяне на ДИМ. Съобщението е връчено на 

10.06.2011 г., ДИМ е представена на 27.06.2011 г. На 28.06.011 г. е 

разпоредено да се изпрати препис от ДИМ на ответника за доп. отговор. 

Съобщението е връчено на 11.07.2011 г., не е представен допълнителен 

отговор. На 10.08.2011 г. е постановено определението по чл. 374 ГПК (съдия 

Ванчева), изготвен е проект за доклад, връчен на страните. Първото с.з. е 

проведено на 11.10.2011 г. (съдия Чолакова) – за изготвяне на заключение от 

в.л., отложено. В с.з. на 06.12.2011 г. е даден ход по същество на делото, 

решението е обявено на 05.01.2012 г. На 27.01.2012 г. е постъпила въззивна 

жалба от ответника, с разпореждане от 30.01.2012 г. е оставена БД за внасяне 

на ДТ. На 27.01.2012 г. е извършена проверка по редовността на въззивната 

жалба от съдебен помощник Симитчиева. Съобщението с указанията на съда е 

връчено на ответника на 06.02.2012 г. С определение от 17.02.2012 г. съдът е 

върнал въззивната жалба, поради неизпълнени указания в срок; 

  - т. д. № 23/2011 г., обр. на 11.01.2011 г., на доклад на съдия Ванчева, 

ХІІ състав, иск по чл. 327 и чл. 294, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 86 ЗЗД. С 

разпореждане от 17.01.2011 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за 

отговор. Съобщението е връчено на 01.02.2011 г., на 15.02.11 г. е представен 

отговор. С разпореждане от 16.02.2011 г. е изпратен препис от отговора на 

ищеца за представяне на ДИМ. Съобщението е връчено на 25.02.2011 г., ДИМ 

е представена на 11.03.2011 г. На 14.03.011 г. е разпоредено да се изпрати 

препис от ДИМ на ответника за представяне на допълнителен отговор. 



 50 

Съобщението е  връчено на 22.03.2011 г., допълнителният отговор е 

представен на 05.04.2011 г. Определението по чл. 374 ГПК е постановено на 

17.05.2011 г., изготвен е проект за доклад, връчен на страните. Първото с.з. е 

проведено на 27.06.2011 г. – отложено по доказателствата; 26.09.2011 г. – 

отложено по доказателствата (липсва превода на документи, възложени на 

преводаческа фирма); 21.11.2011 г. – даден е ход на делото по същество, 

решението е обявено на 17.02.2012 г.; 

  - т. д. № 99/2011 г. е образувано на 18.02.2011 г. по искова молба, 

постъпила в съда на 17.02.2011 г. Делото е разпределено за разглеждане от 

съдия Галя Велчева, ХVІ състав. Разпореждане по чл. 367, ал. 1 от ГПК, за 

връчване на препис от исковата молба, е постановено на 18.02.2011 г. С акта 

на съда са дадени подробни указания за последиците от неподаване на писмен 

отговор. Съобщение е изпратено на 21.02.2011 г. и получено от ответника на 

22.02.2011 г. Писмен отговор е депозиран на 08.03.2011 г. С разпореждане от 

09.03.2011 г. по чл. 372 от ГПК, съдът е изпратил писмения отговор до ищеца 

и указан двуседмичен срок за представяне на допълнителна искова молба. С 

определение от 09.03.2011 г. съдът е конституирал трето лице-помагач и приел 

за съвместно разглеждане на предявен обратен иск Дадени са указания да бъде 

връчен препис от исковата молба на третото лице, както и от обратния иск за 

писмен отговор от ищеца. Съобщения са изпратени на 10.03.2011 г. Третото 

лице „Градски транспорт Пловдив” АД е депозирало отговор на 12.04.2011 г. 

С разпореждане по чл. 372 от ГПК от 13.04.2011 г. е разпоредено да се връчи 

препис от същия на ищеца. Допълнителна искова молба е депозирана на 

27.04.2011 г. С разпореждане от 05.05.2011 г. по чл. 373 от ГПК за изпращане 

на препис от допълнителната искова молба. Съдебният акт е постановен от 

съдия Румяна Панайотова, определена от заместник-председателя да 

разглежда текущия доклад. Допълнителен отговор на исковата молба е 

депозиран на 28.05.2011 г. С определение по чл. 374, постановено на 

31.05.2011 г. и съдържащо подробен проект за доклад, съдът е констатирал 

редовна размяна на книжа, взел отношение по доказателствените искания на 

страните и насрочил производството в открито съдебно заседание за 

28.06.2011 г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход на делото, 

потвърден е за доклад по делото проекта, даден с определението от 31.05.2011 

г., и делото е отложено за 13.09.2011 г., с оглед предоставената възможност на 

вещото лице за изготвяне на допуснатата експертиза. Нови съдебни заседания 

са проведени на 25.10.2011 г., 06.12.2011 г. и 24.01.2012 г. На последната дата 

е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. Решение по делото е 

обявено на 24.02.2012 г. в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК, видно от печата, 

положен върху съдебния акт. Производството е отлагано и са насрочвани нови 

съдебни заседания с оглед допуснати съдебно-графологична и съдебно-

счетоводна експертизи; 

  - т. д. № 303/2011 г. е образувано на 28.04.2011 г. по искова молба, 

постъпила в съда на 27.04.2011 г. Делото е разпределено за разглеждане от 

съдия Симеон Захариев, ХVІІ състав. С разпореждане от 29.04.2011 г. съдът е 

оставил производството без движение и дал указания за отстраняване на 

констатирани нередовности. Съобщение с указанията на съда е изпратено на 
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29.04.2011 г. и получено на 16.05.2011 г. Указанията са изпълнени с молба от 

19.05.2011 г. С разпореждане от 19.05.2011 г. по чл. 367 от ГПК съдът е указал 

изпращане на препис от исковата молба до ответника, както и възможността за 

подаване на писмен отговор в двуседмичен срок. Съобщение е изпратено на 

20.05.2011 г., върнато в цялост. Върху съобщението, касаещо ответника 

юридическо лице, е поставена резолюция от 31.05.2011 г., с която е указано 

съобщаването да бъде извършено по чл. 50, ал. 2 от ГПК. С разпореждане от 

20.06.2011 г. съдът е указал на ищеца да представи удостоверение за настоящ 

и постоянен адрес на втория ответник – физическо лице. С разпореждане от 

08.07.2011 г., при условията на чл. 63 от ГПК, е удължен срока за изпълнение 

на указанията. Молба в изпълнение на дадените указания е постъпила на 

03.08.2011 г. Разпореждане от 08.08.2011 г., с което съдът е указал да се 

изпрати препис от исковата молба на втория ответник, евентуално да бъде 

уведомен по реда на чл. 47, ал. 1 от ГПК, в случай че не бъде открит на адреса. 

С определение от 10.10.2011 г. съдът е приел, че на са налице условията за 

насрочване на делото в открито съдебно заседание, а следва да бъдат изискани 

съдебни производства, образувани пред Районен съд-Пловдив, с оглед 

преценката по допустимостта на предявените в настоящото производство 

искове. Определение по чл. 374 от ГПК е постановено на 25.10.2011 г., с което 

е направен проект за доклад, както и насрочено делото в открито съдебно 

заседание за 07.12.2011 г. На тази дата не е даден ход на делото поради 

нередовно призоваване на единия ответник. Следващо съдебно заседание е 

насрочено за 18.01.2012 г., на което е даден ход по същество, след като съдът е 

намерил основателно искането на ищеца за постановяване на неприсъствено 

решение по чл. 238, ал. 1 от ГПК. Неприсъствено решение е обявено на 

17.02.2012 г.; 

  - т. д. № 66/2011 г. е образувано на 04.02.2011 г. по искова молба, 

постъпила в съда на 03.02.2011 г., предявена по реда на чл. 646, ал. 2, т. 1 от ТЗ 

/извършено плащане от длъжника след определената начална дата на 

неплатежоспособността/. Делото е разпределено за разглеждане от съдия Галя 

Велчева, ХVІ състав. С разпореждане, постановено на 07.02.2011 г. по чл. 367 

от ГПК, съдът е указал изпращане на преписи от исковата молба и указана 

възможността за писмен отговор в двуседмичен срок. До дружеството в 

несъстоятелност е изпратено съобщение на 08.02.2011 г., получено от главния 

счетоводител на 14.02.2011 г. С разпореждане от 02.05.2011 г., съдът, след 

като е констатирал, че съобщение от тази дата е изпратено и на втория 

ответник, но по делото липсват данни, че същото е връчено, включително и 

препис от исковата молба, е разпоредил да се изпрати ново съобщение. Със 

същото разпореждане са изискани обяснения от длъжностното лице – 

връчител при СГС, защо не са върнати разписките за връчване на книжата на 

ответника, както и посочено, че след връщане на обясненията, съдът ще 

приложи разпоредбата на чл. 88 от ГПК. По делото е приложено, на стр. 36 от 

делото, върнато съобщение от 08.02.2011 г. до втория ответник, с отбелязване, 

че е получено от управителя на дружеството на 04.05.2011 г. Отговор от този 

ответник е депозиран на 11.05.2011 г. С разпореждане от 12.05.2011 г. този 

ответник е задължен да представи преписи от отговора и приложенията за 
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връчване на ищеца. На 21.06.2011 г. е постановено по чл. 372 от ГПК, като са 

указани правата по чл. 372, ал. 2 от ГПК и последиците от неупражняването 

им. Съобщение за акта на съда е изпратено на 22.06.2011 г. и получено от 

синдика на 04.07.2011 г. Допълнителна искова молба е постъпила на 

19.07.2011 г. Разпореждане по чл. 373 от ГПК е постановено на 21.07.2011 г. 

Разпореждане от 22.07.2011 г. за изпращане на писмо на председателя на СГС 

за съдействие при връчване на книжата на втория ответник. Съобщение е 

връчено лично на 21.09.2011 г. С определение, постановено на 13.10.2011 г. по 

чл. 374 от ГПК и съдържащо проект за доклад, съдът е насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 22.11.2011 г. Ново съдебно 

заседание е проведено на 13.12.2011 г., когато е даден ход по същество. 

Съдебно решение е постановено на 11.01.2012 г. Делото е решено в 

тримесечен срок от определението по чл. 374 от ГПК; 

  - т. д. № 2/2011 г. е образувано на 04.01.2011 г. по искова молба, 

постъпила в съда на 03.01.2011 г. Делото е разпределено за разглеждане от 

съдия Александър Стойчев, ХІХ състав. С разпореждане от 05.01.2011 г., 

положено ръкописно върху исковата молба, съдът е дал указания за 

отстраняване на констатирани нередовности. На страница 44 от делото е 

приобщена Заповед РД 6/14.01.2011 г. на председателя на съда, с която е 

определен друг съдия в периода 24.01.2011 г. до 28.01.2011 г., на когото да се 

разпределя текущия доклад на ХІХ състав. Съобщение с указанията на съда е 

изпратено на 06.01.2011 г., което се е върнало в цялост с отбелязване, че на 

адреса няма офис на фирмата. Върху съобщението е положена резолюция от 

28.01.2011 г.: „редовно чл. 50, ал. 2 от ГПК”. По делото е депозирана молба от 

03.02.2011 г., на управителя на ищеца, с която уведомява съда за адреса, на 

който желае да получава призовки и съобщения. Разпореждане на съда от 

04.02.2011 г., с което дава указания в този смисъл. С молба от 07.02.2011 г. са 

отстранени нередовностите на исковата молба. Разпореждане по чл. 367 от 

ГПК е постановено на 08.02.2011 г. Съобщение за разпореждането на съда е 

изпратено на ответника на 09.02.2011 г. и получено на 14.02.2011 г. Писмен 

отговор е постъпил на 28.04.2011 г. С разпореждане по чл. 372 от ГПК, 

постановено на 01.03.2011 г., съдът е разпоредил препис от отговора за ищеца, 

както и възможността за подаване на допълнителна писмена молба. С молба 

от 15.03.2011 г. ищецът е посочил нов адрес за призоваване и изпращане на 

съобщения. Съобщението за разпореждането по чл. 372 от ГПК е получено от 

ищеца на 22.03.2011 г. Допълнителна искова молба е депозирана на 04.04.2011 

г. С разпореждане от 05.04.2011 г. е изпратен препис от допълнителната 

искова молба на ответника, получена на 14.04.2011 г. Допълнителен отговор е 

депозиран на 28.04.2011 г. С определение по чл. 374 от ГПК, постановено на 

29.04.2011 г., съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 

02.06.2011 г. Експертното заключение е депозирано на 25.05.2011 г. В първото 

открито съдебно заседание е открито производство по оспорване 

автентичността на представени доказателства и делото е отложено за 

07.07.2011 г. За събиране на доказателства са насрочвани съдебни заседания 

на 15.09.2011 г. и на 29.09.2011 г., в последното от които е даден ход по 

същество. Решение по делото е обявено на 12.10.2011 г. Към настоящия 
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момент делото е по въззивна жалба срещу съдебния акт, където е образувано 

в. т. д. № 1390/2011 г. 

 Основна причина за приключване на делата извън тримесечния 

срок е отлагане на производствата за събиране на доказателства. 

 

 2. Образувани търговски дела след 01.01.2010 г и неприключили 

към 31.12.2010 г.; образувани след 01.01.2011 г. и неприключили към 

31.12.2011 г.,  

  - т. д. № 180/2010 г., обр. на 17.03.2010 г., на доклад на съдия Писова, 

ХVІІІ т. състав, след това съдия Георгиева, иск по чл. 286 ТЗ, във вр. с чл. 262, 

ал. 2 ЗЗД (насрещен иск от „Л.-.” ЕООД срещу „Д.” ЕООД). Делото е 

изпратено от РС – Пловдив, по подсъдност. С определение от 18.03.2010 г., 

съдът е отделил разглеждането на обективно съединените искове по искова 

молба (насрещен иск), оставил е БД производството по ИМ - насрещен иск и е 

прекратил производството по делото по първоначалната искова молба от 

06.11.2009 г., която изпраща за разглеждане на РС-Пловдив, по подсъдност – 

обжалвано. С определение от 16.07.2010 г., постановено по ч. в. гр. д. №  

705/2010 г., на АС-Пловдив, съдът е отменил определението и е върнал делото 

на ПОС, за продължаване на съдопроизводствените действия. Делото е 

постъпило в ПОС на 19.07.2010 г. На 20.07.2010 г. е разпоредено да се връчи 

на ищеца по основния иск препис от отговора на ответника, с разпореждане от 

с.д. е указано да се връчи препис от насрещната ИМ на ответника по нея за 

отговор. На 20.08.2010 г. е постъпил отговор на насрещния иск, на 27.08.2010 

г.е разпоредено да се изпати препис от отговора на насрещната ИМ на ищеца 

за представяне на ДИМ (наср. иск). На 20.08.2010 г. е постъпила ДИМ, на 

27.08.2010 г. е разпоредено да се изпати препис от ДИМ на ответника за 

допълнителен отговор. На 14.10.2010 г. е представена ДИМ (насрещен иск), на 

15.10.2010 г. е разпоредено да се изпати препис от ДИМ (насрещен иск) на 

ответника по насрещния иск за представяне на допълнителен отговор. На 

14.10.2010 г. е представен отговор на ДИМ (по основния иск). На 01.12.2010 г. 

е представен отговор на ДИМ (по насрещния иск). С разпореждане от 

16.12.2010 г., съдът е разпоредил да се изпратят преписи от отговорите по 

ДИМ и е насрочил делото в о.с.з. на 17.02.2011 год., поради предстоящ платен 

год. отпуск на съдията-докладчик по делото за времето от 16.12.2010 г. до 

18.01.2011 г. и с оглед фактическата сложност на делото – обективно 

съединени искове по първоначална и насрещна ИМ. Първото с.з. е проведено 

на 17.02.2011 г. – съдът е прекратил производството частично по насрещния 

иск и е оставил БД исковите молби по първоначалния и насрещния иск. На 

07.03.2011 г. е постъпила молба по чл. 389 ГПК от ищеца по насрещния иск. С 

определение от 08.03.2011 г., молбата по чл. 389 ГПК е оставена без уважение. 

На 07.03.2011 г. е постъпила молба-уточнение от ищеца по насрещния иск, на 

08.03.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от молбата-уточнение на 

ответника по насрещния иск за отговор. На 07.03.2011 г. е постъпила молба-

уточнение от ищеца по първоначалния иск, на 08.03.2011 г. е разпоредено да 

се изпрати препис на ответника за отговор. На 24.03.2011 г. е постъпила 

молба-становище от ответника по насрещния иск. На 01.04.2011 г. е 



 54 

постановено определението по чл. 374 ГПК, изготвен е проект за доклад, 

връчен на страните. Определението на съда от 08.03.2011 г., с което е оставено 

без уважение молбата по чл. 389 ГПК е обжалвано. С определение от 

13.04.2011 г., АС – Пловдив е потвърдил определението от 08.03.2011 г. на 

ПОС. Делото е върнато в ПОС на 14.04.2011 г. Проведени са с.з. на: 02.06.2011 

г.; 14.07.2011 г.; 27.10.2011 г. – направен е отвод на състава, съдът е приел 

поискания отвод, не е даден ход на делото, същото е докладвано на 

председателя за определяне на нов докладчик. На 31.10.2011 г. е извършен 

избор на докладчик, по делото е приложен протокол от случайното 

разпределение, определен докладчик е съдия Георгиева. С определение от 

08.11.2011 г. съдът е оставил без движение производството, с указания за 

страните. На 09.12.2011 г. е постъпила молба-уточнение от ищеца по 

първоначалния иск. На 20.12.2011 г. е изискано обяснение от връчителя (район 

СГС), поради невърнато съобщението. На 13.02.2012 г. е представена молба-

уточнение от ищеца по насрещния иск. С разпореждане от 15.02.2012 г. съдът 

е указал да се разменят книжата и е насрочил делото. Проведено е с.з. на 

17.04.2012 г. – отложено по доказателствата за 04.06.12 г.;  

  - т. д. № 72/2010 г., обр. на 05.02.2010 г., на доклад на съдия Ванчева, 

ХІІ състав, иск по 551 ал. 1, във вр. с. чл. 45, ал. 1 ЗЗД. С исковата молба е 

направено искане по чл. 389 ГПК. С определение от 17.02.2010 г., съдът е 

допуснал обезпечение на обективно съединените осъдителни искове, чрез 

спиране на изпълнителното производство. С разпореждане от 17.02.2010 год. е 

изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. На 08.03.2010 г. е постъпил 

отговор на ИМ, на 09.03.2010 г. е разпоредено да се изпрати препис от 

отговора на ищеца за представяне на ДИМ. На 06.04.10 г. е представена ДИМ, 

с разпореждане от 09.04.2010 г. е изпратен препис от ДИМ на ответника за 

допълнителен отговор, представен на 30.04.2010 г.  

 На 08.03.10 г. е подадена частна жалба срещу определение на съда от 

17.02.2010 г., с което е допуснато обезпечение. С определение от 03.05.2010 г., 

постановено по ч. т. д. № 420/2010 г., по описа на АС – Пловдив, съдът е 

отменил определението на ОС-Пловдив и е оставил без уважение искането на 

ищеца за допускане на обезпечение чрез спиране на изпълнителното 

производство – обжалвано. С определение от 11.10.2010 г., постановено по ч. 

т. д. № 618/2010 г., по описа на ВКС, съдът е оставил без разглеждане ч. 

жалба, като недопустима.  

 Делото е постъпило в ОС – Пловдив на 01.12.2010 г. На 11.01.2011 г. е 

депозирана молба от ответника за спиране на производството, на осн. чл. 637 

ТЗ (открито производство по несъстоятелност по отношение на ответника). С 

определение от 12.01.2011 г., съдът е спрял производството по делото, на осн. 

чл. 637, ал. 1 ТЗ – обжалвано. С определение от 08.03.2011 г., постановено по 

ч. гр. д. № 253/2011 г., по описа на АС – Пловдив, съдът е потвърдил 

определението на ОС – Пловдив за спиране на производството – обжалвано. С 

определение от 21.06.2011 г., постановено по ч. т. д. № 434/2011 г., по описа 

на ВКС, съдът е прекратил производството по делото, тъй като съдът е 

констатирал, че с молба от 01.06.2011 г., подадена от управителя на 

дружеството касатор, се поддържа оттегляне на частната касационна жалба. 
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На 27.05.2011 г. е подадена молба за възобновяване на производството и 

молба за допускане на обезпечение. На 02.06.2011 г. е разпоредено да се 

изиска делото от АС – Пловдив. Делото е постъпило в ОС – Пловдив на 

24.06.2011 г. С определение от 29.06.2011 г., съдът е оставил без уважение 

искането на ищеца за допускане на обезпечение, чрез спиране на 

изпълнението по изп. дело. С определение от 29.06.2011 г., съдът е възобновил 

производството по делото, произнесъл се е по визираните в чл. 374 ГПК 

въпроси, изготвил е проект за доклад и е разпоредил да се изпрати на ищеца 

препис от допълнителния отговор на ответника. Първото с.з. е проведено на 

10.10.2011 г. – отложено по доказателствата. Проведени са с.з. на: 12.12.2011 

год.; 20.02.2012 г.; 23.04.2012 г. – отлагано по доказателствата - за изготвяне 

на комплексна и единична експертиза, по поставените задачи, делото е 

отложено за 04.06.2012 г.; 

  - т. д. № 32/2010 г. е образувано на 20.01.2010 г. по искова молба  по чл. 

145 от ТЗ, постъпила в съда на 18.02.2010 г. Делото е разпределено за 

разглеждане на съдия Александър Стойчев, ХІХ състав. С разпореждане от 

21.01.2010 г. производството по делото е оставено без движение и са дадени 

указания на ищеца да отстрани констатираните в исковата молба 

нередовности. Съобщение за разпореждането на съда е изпратено на 

22.01.2010 г. и получено на 15.02.2010 г. Указанията изпълнени с молба, 

постъпила в съда на 19.02.2010 г. разпореждане по чл. 367 от ГПК е 

постановено на 22.02.2010 г. Преписи от исковата молба за двамата ответници 

са изпратени със съобщения от 22.02.2010 г. и получени на 24.02.2010 г. и 

02.03.2010 г. Отговор от ответниците е депозиран на 09.03.2010 г. С 

разпореждане по чл. 372 от ГПК от 18.03.2010 г. съдът е разпоредил да се 

изпрати на ищеца постъпилия писмен отговор, съответно указана 

възможността за подаване на допълнителна искова молба. Съобщение за 

разпореждането е изпратено на 18.03.2010 г. и получено на 06.04.2010 г. 

Допълнителна искова молба е постъпила на 22.04.2010 г. След депозиране на 

исковата молба, съдът е администрирал същата по чл. 373 от ГПК с 

разпореждане от 23.04.2010 г. Допълнителната искова молба е доведена до 

знанието на ответниците на 04.05.2010 г. Отговор по допълнителната искова 

молба е постъпил на 12.05.2010 г. С разпореждане от 18.05.2010 г. съдът е 

оставил производството без движение до посочване от ищеца на какво почива 

искането за солидарно осъждане на двамата бивши управители на 

дружеството. Указанията получени на 14.06.2010 г. и на 23.06.2010 г. е 

постъпила молба от ищеца за удължаване на срока за тяхното изпълнение. По 

молба на ищеца от 23.07.2010 г., съдът отново е оставил производството без 

движение с разпореждане от 26.07.2010 г. Последните указания са съобщени 

на 07.09.2010 г., по които е депозирана молба на 16.09.2010 г. В констативно-

съобразителната част на разпореждане от 17.09.2010 г., съдът е приел, че от 

последната молба на ищеца става ясно, че част от вредоносните действия са 

извършени от ответниците поотделно, поради което искането за осъждането 

им солидарно, без да са налице основания за това, е нередовност. При тези 

обстоятелства съдът отново е оставил производството без движение. След 

нова конкретизираща молба от 25.10.2010 г. съдът разпоредил да бъде внесена 
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държавна такса. С разпореждане от 30.11.2010 г. съдът е указал на ищеца да 

изпрати преписи от уточняващите си молби за ответниците и двуседмичен 

срок за становище по тях. Последните процесуални действия на съда са 

станали известни на ответниците на 06.12.2010 г. С определение по чл. 140 от 

ГПК, постановено на 04.01.2011 г. съдът е насрочил производството в открито 

съдебно заседание за 17.02.2011 г. На тази дата не е даден ход на делото 

поради непризоваване на третите лица помагачи, привлечени на страната на 

ответниците, и изявление на техния пълномощник, че не е изпълнил 

задължението си за представяне на техните адреси поради пребиваване в 

чужбина. Следващо съдебно заседание е насрочено за 24.03.2011 г., когато 

също не е даден ход на делото заради нередовно призоваване. В съдебно 

заседание от 05.05.2011 г. е даден ход на делото и същото е отложено и 

насрочено за 16.06.2011 г., за събиране на доказателства. На 16.06.2011 г. 

делото е насрочено за 15.09.2011 г., след като вещото лице е представило 

късно експертизата, а пълномощникът на ищеца е посочила нуждата от по-

дълъг срок за запознаване със същата, предвид фактическата и сложност, 

както и необходимостта от консултации с доверителя й. На 15.09.2011 г. е 

допусната тройна съдебно-счетоводна експертиза. Нови съдебни заседания са 

проведени на 10.11.2011 г., 19.01.2012 г., 23.02.2012 г. и 19.04.2012 г., като в 

последното  е даден ход по същество. Нови съдебни заседания са насрочвани с 

оглед несвоевременно внесен депозит по допуснатите експертизи, съответно 

неизготвени заключения, с оглед на което в съдебно заседание от 19.01.2012 г. 

съдът е наложил глоба по 92а от ГПК; 

  - т. д. № 633/2011 г. обр. на 18.08.2011 год., на доклад на съдия  

Георгиева, ХХ състав, иск по чл. 79 ЗЗД. С исковата молба е поискано и 

обезпечение на иска. С определение от 19.08.2011 г., съдът е допуснал 

обезпечение, определил е гаранция и е указал да започне процедура по 

размяна на книжа, след влизане в сила на определението. На 08.09.2011 г. е 

представено доказателство за внесена гаранция, на 09.09.2011 г. е получена 

обезпечителна заповед. На 09.09.2011 г. е постъпила молба за поправка на 

ОФГ в определението от 19.08.2011 г., с определение от с.д. съдът е допуснал 

поправка на ОФГ. На 16.09.2011 г. е постъпила втора молба от процесуалния 

представител на ищеца по чл. 389 ГПК, оставена без уважение, с определение 

от с.д. На 21.09.2011 г. е постъпила отново молба по чл. 389 ГПК, подкрепена 

с доказателства. С определение от 26.09.2011 г., съдът е допуснал 

обезпечение. На 07.10.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на 

ответника, съгласно определение на съда от 19.08.2011 г. Съобщението е 

връчено на 14.10.2011 г., отговорът на ИМ е представен на 31.10.2011 г., 

направено е възражение за местна подсъдност. С определение от 01.11.2011 г., 

съдът е разпоредил делото да се изпрати на ОС – Стара Загора, по 

постъпилото възражение – обжалвано. С определение от 07.12.2011 г., 

постановено по ч. гр. д. № 1329/2011 г., по описа на АС-Пловдив, съдът е 

отменил определението от 01.11.20211 г. на ОС-Пловдив и е определил, че 

компетентен да разгледа спора е ОС – Пловдив. Делото е постъпило в ОС – 

Пловдив на 08.12.2011 г. и на с.д. е разпоредено да се изпрати препис от 

отговора на ищеца за ДИМ. Съобщението е връчено на 14.12.2011 г., на 
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27.12.2011 г. е представена молба за спиране на производството по делото, на 

осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, подкрепена с доказателство за постигната 

спогодба между страните. С определение от 29.12.2011 г. съдът е спрял 

производството по делото, на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 

01.02.22012 г. е постъпила молба за възобновяване, на 07.02.2012 г. съдът е 

възобновил производството и е разпоредил да се изпрати копие от отговора на 

ответника за ДИМ. На 22.02.2012 г. е представена ДИМ, на 23.02.2012 г. е 

разпоредено да се изпати препис от ДИМ на ответника за допълнителен 

отговор. Съобщението е връчено на ответника на 02.03.2012 г., не е 

представен отговор. С разпореждане от 28.03.2012 г. е указано на ищеца да 

внесе депозит за в.л. и  делото е насрочено за 21.05.2012 г.;  

  - т. д. № 174/2011 г., обр. на 19.03.2011 год., на доклад на съдия 

Велчева, ХVІ състав, иск по чл. 646, ал. 2, т. 1 ТЗ, чл. 621а, ал. 2, т. 2 ТЗ във вр. 

с чл. 55, ал. 1 ЗЗД. На 22.03.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ 

на ответниците за отговор. Първият ответник е получил съобщението на 

24.03.2011 г., вторият - на 03.05.2011 г. На 17.05.2011 г. е постъпил отговор от 

втория ответник, на 18.05.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от 

отговора на ищеца за ДИМ. На 26.05.2011 г. е получено съобщението, на 

10.06.2011 г. е представена ДИМ. На 13.06.2011 г. е разпоредено да се изпрати 

препис от ДИМ на ответниците за допълнителен отговор. Съобщенията са 

връчени на 15.06.2011 г. и на 30.06.2011 г., не е представен допълнителен 

отговор. На 21.07.2011 г. е постановено определението по чл. 374 ГПК, 

изготвен е проект за доклад, връчен на страните. Първото с.з. е проведено на 

11.10.2011 г. – за изготвяне на експертиза, отложено. Проведени са с.з. на: 

22.11.2011 г. – отложено за изготвяне на експертиза, не е по вина на в.л., а ТД 

на НАП; 17.01.2012 г. – поради представяне на заключението на в.л. извън 

законовия срок, отложено; 14.02.2012 г. – даден е ход по същество на делото, 

решението е обявено на 08.03.2012 г.; 

 - т. д. № 152/2011 г., обр. на 15.03.2011 г., на доклад на съдия Писова, 

ХVІІІ състав, иск по чл. 88, ал. 1 ЗЗД. С разпореждане от 16.03.2011 г. ИМ е 

оставена БД. На 18.04.2011 г. е представена молба – уточнение, на 19.04.2011 

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

Съобщението е връчено на 03.05.2011 г., на 16.05.2011 г. е представен отговор. 

На 25.05.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от отговора на ищеца за 

ДИМ, представена на 22.06.2011 г. На 23.06.2011 г. е разпоредено да се 

изпрати препис от ДИМ на ответника за допълнителен отговор, представен на 

19.07.2011 г. На 05.08.2011 г. е постановено определението по чл. 374 ГПК, 

връчен на страните. Изготвен е проект за доклад. Първото с.з. е проведено на 

27.10.2011 г. – за изготвяне на експертиза, отложено. Проведени са с.з. на: 

15.12.2011 г.; 09.02.2012 г – отлагано за изготвяне на експертиза; 22.03.2012 г. 

– поради неспазване на законовия срок за представяне на експертизи от в.л., 

съдът е отложил делото за 10.05.2012 г.; 

 - т. д. № 46/2011 г., обр. на 21.01.2011 г., на доклад на съдия Георгиева, 

ХХ състав, иск по чл. 266, ал. 1 ЗЗД, във вр. с чл. 41 ЗОП, при условията на 

евентуалност с иск по чл. 55, ал. 1 ЗЗД, съединен при условията на 

евентуалност с иск по чл. 34 ЗЗД. С определение от 25.01.2011 г., ИМ е 
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оставена БД. На 02.02.2011 г. е представена молба-уточнение, с определение 

от 08.02.2011 г. ИМ отново е оставена БД. На 16.02.2011 г. е представена 

молба-уточнение, на 17.02.1011 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ 

на ответника за отговор. На 08.03.2011 г. е представен отговор на ИМ, на 

10.03.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от отговора на ответника за 

ДИМ. На 15.04.2011 г. е представена ДИМ, на 18.04.2011 г. е разпоредено да 

се изпрати препис от ДИМ на ответника за допълнителен отговор, представен 

на 02.05.2011 г. На 10.05.2011 г. е постановено определението по чл. 374 ГПК, 

изготвен е проект за доклад, връчен на страните. Първото с.з. е проведено на 

11.07.2011 г. – отложено за изготвяне на експертиза. Проведени са с.з. на: 

17.10.2011 г. – отложено по доказателствата; 12.12.2011 г. – прието е 

заключението на в.л., за допълнително поставена задача, отложено; 12.03.2012 

год. – даден е ход по същество на делото. Към момента на проверката 

(20.04.2012 г.) не е постановено решение. Делото е с правна и фактическа 

сложност, цялото е в 9 тома;  

 - т. д. № 201/2011 г., обр. на 28.03.2011 г. на доклад на съдия Захариев, 

ХVІІ състав, иск по чл. 55 ЗЗД. С разпореждане от 29.03.2011 г. ИМ е оставена 

БД, на 16.05.2011 г. е представена молба-уточнение. На 17.05.2011 год. е 

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

Съобщението е връчено на 19.05.2011 г., отговора е представен на 02.06.2011 

год. На 03.06.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от отговора на ищеца 

за представяне на ДИМ, представена на 23.08.2011 г. На 24.08.011 г. (съдия 

Панайотова) е разпоредено да се изпрати препис от ДИМ на ответника за 

допълнителен отговор, представен на 12.09.2011 г. С разпореждане от 

17.09.2011 г. (съдия Панайотова) ИМ е оставена БД. На 21.11.2011 г. е 

разпоредено да се изпрати повторно на ищеца съобщение с разпореждането от 

17.09.2011 г. (по делото не е върнато съобщението). На 02.12.2011 г. е връчено 

съобщението, на 06.12.2011 г. е представена молба-уточнение. На 13.12.2011 г. 

е постановено определението по чл. 374 ГПК, изготвен е проект за доклад, 

връчен на страните. Първото с.з. е проведено на 25.01.2012 г. – отложено по 

доказателствата. Проведени са с.з. на: 07.03.2012 г. – не е даден ход на делото, 

поради постъпила молба с болничен лист; 18.04.2012 г. – отложено по 

доказателствата за 06.06.2012 г.; 

 - т. д. № 109/2011 г., обр. на 23.02.2011 г., на доклад на съдия Захариев, 

ХVІІ състав, след това съдия Роглева, иск по чл. 79, във вр. с чл. 266 ЗЗД. С 

разпореждане от 25.02.2011 г. ИМ е оставена БД, на 22.03.2011 г. е 

представена молба-уточнение. На 22.03.2011 г. е разпоредено да се изпрати 

препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е връчено на 25.03.2011 

год., отговора е представена на 06.04.2011 г. На 07.04.2011 г. е разпоредено да 

се изпрати препис от отговора на ищеца за представяне на ДИМ, представена 

на 03.05.2011 г. На 04.05.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от ДИМ 

на ответника за допълнителен отговор, представен на 18.05.2011 г. На 

19.05.2011 год. е постановено определението по чл. 374 ГПК, изготвен е 

проект за доклад, връчен на страните. Първото с.з. е проведено на 15.06.2011 

год. – отложено за изготвяне на СТЕ и ССЕ. Проведени са с.з. на: 14.09.2011 г. 

(съдия Писова) – отложено по доказателствата. По делото е приложена 
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заповед № 85/03.10.2011 г., на председателя на съда, че титуляр на състава от 

05.09.2011 г. до 31.12.2011 г. е съдия Роглева. Проведени с.з. на: 09.11.2011 г.; 

07.12.2011 г.; 25.01.2012 г.; 28.03.2012 г. -  отлагани по доказателствата – 

експертизи, замяна на в.л., допълнителни задачи към в. лица. Делото е 

отложено за 16.05.2012 г.; 

  - т. д. № 421/2011 г., обр. на 03.06.2011 год., на доклад на съдия 

Чолакова, ХІ състав, иск по чл. 646 и чл. 647 ТЗ, във вр. с чл. 365, т. 4 ГПК. 

Делото е изпратено от РС – Пловдив по подсъдност. С определение от 

13.06.2011 г., съдът е приел, че компетентен да разгледа спора е РС – Пловдив 

и е повдигнал спор за подсъдност – чл. 122 ГПК. С определение от 28.06.2011 

год., постановено по ч. т. д. № 660/2011 г., по описа на АС – Пловдив, съдът е 

определил, че компетентен да се произнесе по предявените от ищеца (в 

несъстоятелност) искове е ОС-Пловдив. Делото е постъпило в ОС – Пловдив 

на 28.09.2011 г. С разпореждане от 29.09.2011 г. е разпоредено да се изпрати 

препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е върнато в цялост, с 

отбелязване от 06.10.2011 г., че на адреса няма офис на фирмата. С 

разпореждане от 10.10.2011 г., съдът е приложил разпоредбата на чл. 50 ГПК. 

На 27.10.2011 г. е постановено определението по чл. 374 ГПК, изготвен е 

проект за доклад, връчен на страните. Първото с.з. е проведено на 06.12.2011 

год. – за изготвяне на заключение по допуснатата ССЕ, отложено. Проведени 

са с.з. на: 24.01.2012 г. - за изготвяне на заключение по поставената задача, 

отложено (счетоводната кантора, обслужваща дружеството не е представила 

всички счетоводни документи); 21.02.2012 г.; 27.03.2012 г. – отлагано по 

доказателствата; 17.04.2012 г. – даден е ход по същество на делото, съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение на 17.05.2012 г.; 

 - т. д. № 1/2011 г., обр. на 03.01.2011 г., на доклад на съдия Стойчев, 

ХІХ състав, иск по чл. 71 ТЗ. С разпореждане от 05.01.2011 г. е изпратен 

препис от ИМ на ответника за отговор. На 12.01.2011 г. е връчено  

съобщението, на 28.01.2011 г. е постъпил отговор. На 01.02.2011 г. е указано 

на ответника да представи препис от отговора за ищеца, представен на 

11.02.2011 г. На 14.02.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от отговора 

на ищеца за ДИМ, представена на 16.03.2011 г. На 17.03.2011 г. е указано на 

ищеца да представи доказателства за представителната власт на подписалия 

ИМ (ищец по делото е Министерство на икономиката, енергетиката и 

туризма). На 17.03.2011 г. е разпоредено да се изпрати на ответника препис от 

ДИМ за допълнителен отговор, представен на 08.04.2011 г. С определение от 

12.04.2011 г. ИМ е оставена БД, с указания и срок за изпълнение. На 

04.05.2011 г. е подадена частна жалба срещу определението от 12.04.2011 г., с 

което съдът е оставил ИМ без движение. С определение от 30.05.2011 г., 

постановено по ч. т. д. № 586/2011 г., по описа на АС – Пловдив, съдът е 

оставил без разглеждане ч. жалба и е прекратил производството по делото, 

като недопустимо – обжалвано. С определение от 17.10.2011 г., постановено 

по ч. т. д. № 669/2011 г., по описа на ВКС, съдът е потвърдил определението 

от 30.05.2011 г., на АС – Пловдив. Делото е върнато в ОС – Пловдив на 

21.10.2011 г. С разпореждане от 01.11.2011 г. е изпратено напомнително 

съобщение с разпореждането на съда от 12.04.2011 г., съобщението е връчено 



 60 

на 14.11.2911 г.   /На 22.11.2011 г. е постъпила нова ИМ от същия ищец срещу 

същия ответник, образувано е ново т. дело № 884/2011 г., разпределено на ХХ 

т. състав. С определение от 24.11.2011 г., съдът е установил, че между същите 

страни на същото основание има висящ пред ПОС дело, с № 1/2011 г., поради 

което е прекратил производството, като недопустимо./  С определение от 

29.11.2011 г., по т. д. № 1/2011 г., съдът е върнал ИМ и е прекратил 

производството по делото, поради неотстранени нередовности на ИМ – 

обжалвано. С определение от 24.01.2012 г., постановено по ч. гр. д. № 70/2012 

г., по описа на АС – Пловдив, съдът е приел, че с подаването на ИМ от ищеца 

на 18.11.2011 г., същият е отстранил нередовността на ИМ, като т. д. № 

884/2011 г. следва да се приложи към т. д. № 1/2011 г., поради което е отменил 

определението на ОС – Пловдив за прекратяване на производството и е върнал 

делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Делото е върнато 

в ОС – Пловдив на 25.01.2012 г. На 30.01.2012 г. е изискано т. д. № 884/2011 

г., получено на 08.02.2012 г. На 13.02.2012 г. е постановено определението по 

чл. 374 ГПК, изготвен е проект за доклад, връчен на страните. Първото с.з. е 

проведено на 22.03.2012 г. – отложено по доказателствата. В с.з. на 19.04.2012 

г. е даден ход по същество на делото - (проверката извършена на 21.04.12 г.); 

 - т. д. № 699/2011 г., обр. на 12.09.2011 г., на доклад на съдия Стойчев, 

ХІХ състав, иск по чл. 694 ТЗ. (ищец е НАП, ответник е „А. М.” АД, Карлово – 

в несъстоятелност). С разпореждане от 13.09.2011 г. е изпратен препис от ИМ 

на ответника за отговор. Съобщението е получено на 30.09.2011 год., 

отговорът е представен на 17.10.2011 г. С разпореждане от 18.10.2011 г., съдът 

е приел, че отговорът на ответника е постъпил след изтичане на срока. На 

18.10.2011 г. е постановено определението по чл. 374 ГПК. Първото с.з. е 

проведено на 10.11.2011 г. – съдът е прекратил производството в една част – 

обжалвано. С определение от 23.12.2011 г., постановено по ч. т. д. № 

1389/2011 г., по описа на АС – Пловдив, съдът е потвърдил определението от 

10.11.2011 г., в обжалваната част. Делото е постъпило в ОС – Пловдив на 

27.12.2011 г. Проведени са с.з. на: 19.01.2012 г. – отложено за експертиза; 

09.02.2012 г. – поради неизготвено заключение, отложено. С определение от 

13.02.2012 г., съдът е констатирал, че ответникът е бил призован чрез 

назначения синдик, което е незаконосъобразно, поради което е определил, че 

следва да се повтори процедурата по размяна на книжа и е обезсилил 

извършените до настоящия момент процесуални действия, задължил е ищецът 

по делото да представи копие от ИМ и доказателствата за извършване на 

размяна на книжа с несъстоятелния длъжник, чрез управителните му органи. 

На 09.03.2012 г. е постъпила молба с изпълнени указания, на 12.03.2012 г. е 

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

Съобщението е връчено на 19.03.2012 г., не е представен отговор. На 

06.04.2012 г. е постановено определението по чл. 374 ГПК, изготвен е проект 

за доклад, връчен на страните. Делото е насрочено за разглеждане в о. с. з. на 

03.05.2012 г. 

  - т. д. № 417/2011 г. е образувано на 02.06.2011 г. по искова молба чл. 

424 от ГПК, постъпила в съда на 02.06.2011 г. Делото е разпределено за 

разглеждане на съдия Румяна Панайотова, ХІІІ състав. С определение от 
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03.06.2010 г., по реда на чл. 130 от ГПК, съдът е прекратил производството и 

върнал исковата молба, след като е приел, че не са налице новооткрити 

обстоятелства или нови писмени доказателства, представляващи условие за 

допустимостта на иска по чл. 424 от ГПК. С определение от 22.06.2011 г., 

постановено по ч. т. д. № 658/2011 г., Пловдивският апелативен съд е отменил 

определението за връщане на исковата молба и върнал делото на 

първоинстанционния с указания да извърши действия по отстраняване на 

нередовностите на исковата молба. С разпореждане от 24.06.2011 г., 

постановено след връщане на делото от ПАС, Окръжен съд – Пловдив е 

оставил без движение исковата молба. С разпореждане от 11.07.2011 г. съдът е 

удължил срока за отстраняване н нередовностите по реда на чл. 63 от ГПК. На 

14.07.2011 г. по делото е депозирана молба от ищеца, с която моли съда да се 

произнесе по искане за допускане на обезпечение на иска, направено още с 

исковата молба. С определение от 14.07.2011 г. съдът е оставил без уважение 

искането по чл. 389 от ГПК. По жалба срещу последното се е развило частно 

производство пред ПАС, който е постановил определение от 27.07.2011 г., с 

което е отменил това на първоинстанционния съд и допуснал исканите 

обезпечения. С определение от 19.01.2012 г., постановено по ч. т. д. № 

871/2011 г., Върховният касационен съд е обезсилил акта на ПАС и върнал 

делото на Окръжен съд-Пловдив за произнасяне по искането за допускане на 

обезпечение, след приключване на производството за проверка по редовността 

на исковата молба. Делото е върнато в Окръжен съд-Пловдив на 25.01.2012 г. 

Със съобщение, изпратено на 27.01.2012 г. и получено от ищеца на 15.02.2012 

г., съдът е дал нов двуседмичен срок на страната да изпълни указанията по 

разпореждането от 24.06.2011 г. С молба от 29.02.2012 г. страната е поискала 

ново съдебно удостоверение и удължаване на срока. Срокът е удължен с 1 

/един/ месец, считано от 01.03.2012 г. Във връзка с постъпили документи от 

Националната агенция за приходите съдът, с разпореждане от 17.04.2012 г., е 

указал за същите да бъде уведомен ищецът, който да вземе становище в 

тридневен срок. Към момента на проверката тече процедурата по уведомяване. 

  - т. д. № 60/2011 г. е образувано на 02.02.2011 г. по искова молба по чл. 

59 от ЗЗД във връзка с чл. 365 и сл. от ТЗ, след като дело, образувано пред 

Окръжен съд-Смолян, е прекратено, а производството е изпратено на Окръжен 

съд-Пловдив с оглед правилата на местната подсъдност. Делото е 

разпределено за разглеждане на съдия Румяна Панайотова, ХІІІ състав. С 

разпореждане от 03.02.2011 г. съдът е оставил производството без движение и 

дал указания за отстраняване на констатирани в исковата молба нередовности. 

Съобщение е изпратено на 04.02.2011 г. В изпълнение на указанията е 

постъпила молба на 15.02.2011 г. С разпореждане от 23.02.2011 г. съдът е 

оставил отново производството без движение, тъй като е приел, че петитумът 

не е съобразен с фактическите основания на предявения иск. Съобщение от 

24.02.2011 г. е получено от ищеца на 07.03.2011 г. Нови указания са дадени с 

разпореждане от 16.03.2011 г., които са изпълнени с молба от 06.04.2011 г. 

Препис от исковата молба за писмен отговора е изпратен на ответника с 

разпореждане по чл. 367 от ГПК, постановено на 07.04.2011 г. Актът на съда е 

доведен до знанието на страната на 27.04.2011 г. Отговор на исковата молба е 
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депозиран по делото на 04.05.2011 г. С разпореждане от 05.05.2011 г. по чл. 

372 от ГПК е разпоредено да се изпрати препис от отговора, като е указана 

възможността на ищеца от подаване на допълнителна искова молба. 

Указанията са съобщени на 17.05.2011 г. С разпореждане по чл. 374 от ГПК, 

постановено на 09.06.2011 г., съдът е насрочил производството в открито 

съдебно заседание за 13.07.2011 г. С молба от 08.07.2011 г. определеното вещо 

лице по назначената съдебно-счетоводна експертиза е уведомило съда, че не 

може да изготви своевременно заключението си, както и че част от 

поставените въпроси са от компетентността на съдебно-техническа 

експертиза. В първо открито съдебно заседание е даден ход на делото, приет 

проекта за доклад, разпитан свидетел и делото е отложено за 12.10.2011 г. за 

изготвяне и изслушване на комплексната експертиза. Поради неизготвяне на 

комплексната експертиза, делото е отложено за 07.12.2011 г. На 26.10.2011 г. 

ищецът е депозирал молба по чл. 389, ал. 1 от ГПК. С Определение № 

1877/27.10.2011 г. съдът е допуснал исканото обезпечение. Определението, с 

което е уважена молбата за допускане на обезпечението, е обжалвано пред 

Апелативен съд-Пловдив, който с определение № 1687/05.12.2011 г., 

постановено по ч. гр. д. № 1312/2011 г., е потвърдил обжалвания съдебен акт. 

На 19.12.2011 г. е депозирана молба за „допълнително обезпечение”, уважена 

с определение 2197/19.12.2011 г. На 21.01.2012 г. е постъпила молба от едно 

от вещите лица, с която прави искане да бъде заменено с друг експерт. Нови 

съдебни заседания са проведени на 07.12.2011 г., 25.01.2012 г., 21.03.2012 г. 

Следващо съдебно заседание е насрочено за 16.05.2012 г. Делото е отлагано за 

събиране на доказателства по причина различните експертизи, които са 

допуснати, несвоевременното им изготвяне и замяна на вещи лица. Част от 

забавянето в движението на делото се дължи и на развило се частно 

производство; 

  - т. д. № 249/2011 г. е образувано на 07.04.2011 г. по искова молба, 

постъпила в съда на 07.04.2011 г. Делото е разпределено за разглеждане на 

съдия Красимира Ванчева, ХІІ състав. С разпореждане от 07.04.2011 г. 

производството е оставено без движение. Указанията на съда са доведени до 

знанието на ищеца на 09.05.2011 г. със съобщение, изпратено на 08.04.2011 г. 

Допълнение към исковата молба е депозирано на 16.05.2011 г. Нови указания 

по исковата молба са направени с разпореждане от 18.05.2011 г. С 

определение от 09.06.2011 г. съдът се е произнесъл по искане за допускане на 

обезпечение, направено с исковата молба. С разпореждане по чл. 367, ал. 1 от 

ГПК, съдът е разпоредил да се изпрати препис от исковата молба на 

ответника. Препис от молбата ответникът е получил на 04.07.2011 г. със 

съобщение, изпратено на 10.06.2011 г. Писмен отговор на исковата молба е 

постъпил на 19.07.2011 г. Разпореждане по чл. 372, ал. 2 от ГПК е постановено 

на 21.07.2011 г., съобщено на страната на 25.08.2011 г. Допълнителна искова 

молба е депозирана още на 08.09.2011 г. Разпореждане по чл. 373 от ГПК, 

относно възможността за представяне на допълнителен отговор, е постановено 

на 08.09.2011 г. и съобщено на 13.09.2011 г. Допълнителен отговор е 

депозиран на 26.09.2011 г. С определение по чл. 374 от ГПК, постановено на 

13.10.2011 г. и съдържащо подробен проект за доклад, съдът е насрочил 
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производството в открито съдебно заседание за 05.12.2011 г. С молба от 

03.11.2011 г. ищецът е направил процесуално искане за допускане на съдебно-

графологическа експертиза, по което съдът се е произнесъл в закрито 

заседание на 17.11.2011 г. В съдебно заседание от 05.12.2011 г. е продължен 

срока за ответника за предоставяне на сравнителен материал от подпис и 

делото е насрочено за 16.01.2012 г. На тази дата е допусната тройна съдебно-

графологична експертиза и производството е отложено за 05.03.2012 г. В 

съдебно заседание от тази дата страните са направили изявление, че са в 

преговори за спогодба, поради което са поискали отлагане на делото, което е 

насрочено за 19.03.2012 г. В съдебно заседание от тази дата е одобрена 

постигната съдебна спогодба и производството по делото е прекратено. 

 От проучването на делата, образувани след 01.01.2010 г. и 01.01.2011 

г., съответно останали неприключени в края на съответния период, се 

установяват обективни причини, забавили приключването на тези 

производства. Такива, довели до усложняване администрирането на 

делата, са двойната размяна на книжа, като много често са 

конституирани повече от един ответници, което допълнително е 

усложнявало нейното извършване. Другите обективни причини за 

забавяне приключването на делата са процедурите по оставяне без 

движение на производствата за отстраняване на нередовности, 

констатирани в исковите молби; провеждането на повече съдебни 

заседания, отлагани за събиране на доказателства, както и развивалите се 

частни производства във връзка с обжалвани разпореждания и 

определения на администриращите състави. 

  

 3. Търговски дела, образувани преди 01.01.2010 г. и неприключили 

към 31.12.2011 г. 

  - т. д. № 190/ 2006 г.  образувано на 17.05.2006 г. на доклад на съдия Кр. 

Ванчева, по искове за ангажиране на отговорност за вреди от неизпълнение на 

договорно задължение. След двукратно оставяне на исковата молба без 

движение с конкретни указания за отстраняване на нередовности в нея, с 

определение от 13.07.2006г. съдът е насрочил делото в о.с.з. за 25.09.2006г. 

Междувременно след представени доказателства за наличие на висящ 

преюдициален спор пред ПРС и депозирана молба за спиране на делото до 

приключването на спора с влязъл в сила съдебен акт, с определение от з.з. от 

18.08.2006г. съдът е спрял производството по делото на основание чл.182 ал.1 

б.”г” от ГПК /отм/. С писма до ПРС, изпращани периодично през 2-3 месеца, 

са изисквани справки за хода на преюдициалното дело и искане за  

изпращането му за послужване по проверяваното дело по описа на ПОС. 

Видно от подробната справка, прикрепена към корицата на делото, към 

момента на проверката преюдициалният спор не е приключил с окончателен 

съдебен акт. 

  - т. д. № 128/2005 г. обр. на 26.04.2005г. на доклад на съдия Цв. 

Георгиева, а по-късно на съдия Стойчев -  по иск по чл. 59 от ЗЗД връзка с 

чл.31 ал.2 от ЗС. След отстраняване на нередовности на ИМ, с разпореждане 

от 13.05.2005г. делото е насрочено в о.с.з. за 13.07.2005г. В първото о.с.з.  
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проведено на посочената дата е даден ход на делото, приети са представените 

с ИМ писмени доказателства и е допуснато събирането на гласни 

доказателства и назначаване на съдебно-техническа експертиза. В следващо 

о.с.з. от 25.11.2005г. съдът е разпитал допуснатите свидетели и отложил 

делото за събиране на допълнителни доказателства – писмени и гласни, 

относими и значими за спорното право. В о.с.з. от 20.04.2006г. по искане за 

прилагане на гр.д. № 4520/2000г. по описа на ПРС и др. доказателствени 

искания, съдът е отложил делото и е изискал от ПРС посоченото дело, 

допуснал е събирането и на други доказателства. По молба на ответницата от 

10.12.2007г. за спиране на  производството поради наличие на висящ процес 

по претенция по чл.286 от ГПК /отм./, идентична с /или значима/ за предмета 

на спора по разглежданото дело, с определение от з.з. от 14.12.2007г. 

докладчикът Ал. СТОЙЧЕВ е оставил искането за спиране без уважение като е 

приел, че спорът по висящото гр.д. № 516/93г. по описа на ПОС не е 

преюдициален по отношение на разглеждания. В о.с.з. на 25.02.2008г. 

докладчикът С. Хаджиева е приела делото за изяснено от фактическа страна и 

е дала ход по същество на спора. С определение от 20.03.2008г. съдът е 

отменил хода по същество и е спрял производството по делото до 

приключване на гр.д. № 516/93г. на ПОС, приемайки наличието на 

преюдициалност /зависимост, евентуално дори произнасяне по същото искане/  

спрямо предмета на спора. Определението е влязло в сила на 14.04.2008г. 

Справки за приключване на гр.д. № 516/93г. са извършвани периодично от 

деловодството на съда. Към момента на проверката делото не е приключило с 

влязъл в сила съдебен акт; 

 - т. д. № 1029/2008 г. на доклад на съдия Хаджиева, образувано по иск с 

правно основание чл.124 ал. 1 вр. чл.372 ал.2 от ГПК. ИМ е подадена на 

30.12.2008 г., разпределена на същата дата и оставена без движение от 

докладчика за отстраняване на нередовности. С молба от 16.01.2009г. от 

пълномощниците на ищеца се уточнява, че искът е предявен не като  

самостоятелен, а като инцидентен установителен иск по реда на чл.372 ал.2 от 

ГПК с подадена допълнителна искова молба по висящо т.д. № 827/08г. по 

описа на ПОС. С молбата се иска прекратяване на дело № 1029/2008г. и на 

осн. чл.213 от ГПК присъединяване към дело № 827/2008г. С определение от 

28.01.2009г. по настоящото дело съдия Р. Чолакова като констатира, че не са 

налице хипотезите на чл. 213 от ГПК, отхвърля искането за присъединяване на 

т.д. № 1029/09г. на ПОС към т.д. № 827/2008г. на ПОС. Видно от определение 

от 20.01.2009г. постановено по т.д. № 827/2008г. по описа на ПОС, съдът не е 

приел за разглеждане посочения инцидентен установителен иск. С 

определение № 207 от 04.02.2009г. новият докладчик съдия С. Захариев е 

приел, че е налице зависимост на спора по т.д. № 827/2008г. на ПОС от този 

по т.д. № 1029/2008г. на ПОС и е постановил спиране на производството по 

т.д. № 1029/2008г. на ПОС до приключване с влязъл в сила съдебен акт по т.д. 

№ 827/2008г. по описа на същия съд. На 16.04.2010г. определението е влязло в 

сила. За движението на преюдициалния спор са   изисквани периодични 

справки. Към момента на проверката преюдициалното дело е прекратено, но 

определението на съда не е влязло в сила; 
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 - т. д. 889/2009 г. на доклад на съдия Захариев, след което на съдия 

РОГЛЕВА, образувано по обективно съединени искове с правно основание 

чл.327 от ТЗ. ИМ е подадена на 19.12.2009 г., образувана в дело и 

разпределена на 21.12.2009г. и оставена без движение от докладчика за 

отстраняване на нередовности. След отстраняване на нередовностите, в 

периода м. Януари – м. Април 2010г. е извършена двойната размяна на 

книжата между страните, след което с определение от 23.04.2010г. е изготвен 

проект за доклад, извършено е произнасяне по доказателствените искания и е 

насрочено о.с.з. за 26.05.2010г. В проведените заседания на 26.05.2010г., 

23.06.2010г., 29.09.2010г., 3.11.2010г., 26.01.2011г., 23.03.2011г., 04.05.2011г., 

01.06.2011г. са събирани допуснатите дказателствени средства – приети са 

писмените доказателства и са назначени множество съдебни експертизи – 

съдебно-графологична, съдебно-счетоводна и др., чиито заключения не са 

представени в определения срок. С определение от з.з. на 07.06.2011г. съдът е  

допуснал съединяване за общо разглеждане на т.д. № 377/2011г. по описа на 

ПОС с настоящото дело като производството продължава под № 889/2009г. 

Към датата на проверката производството продължава поради допуснати 

допълнителни задачи към съдебните експертизи, по които заключения не са 

изготвени поради  големия им обем и сложен характер. Насрочено е ново о.с.з. 

за 30.05.2012г. 

  - т. д. № 3121/ 1993 г.  обр. на 16.03.1993 г. на доклад на съдия 

Георгиева, след това съдия Панайотова, облигационен иск. В с.з. на 09.11.1993 

год., производството по делото е спряно на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК 

(отм.). Извършвани са справки през 2003 г., 2004 г., 2005 г. – 6 справки; 2006 

г.– 2; 2007 – 2 справки. С разпореждане от 25.10.2007 г. производството по 

делото е възобновено. Проведени са с.з. на 12.12.2007 г.; 13.02.2008 г. – 

производството по делото отново е спряно, на осн. чл. 182, ал. 1, б. „б” ГПК 

(отм.) – смърт на страна. С определение от 07.04.2008 г., производството по 

делото е спряно на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.) – след конституиране 

на наследниците на починалия ищец, съдът е констатирал, че има 

преюдициален спор. Извършвани са периодични справки за движението на 

преюдициалното дело, което също е било спряно, възобновено с разпореждане 

от 05.03.2012 г. и насрочено за 29.05.2012 г. Преюдициалното дело е по описа 

на ОС – Пловдив (гр. д. № 2664/2007 г.). 

 Като общи причини за продължаващата висящност на изброените 

производства, може да се посочи, че част от тези дела са образувани по 

реда на ГПК /отм./; провеждането на множеството съдебни заседания, 

отлагани за събиране на доказателства, както  и, че по някои от делата са 

постановявани определения за спирането им, поради наличие на 

преюдициални други дела. 

 

 4. Търговски дела с отменен ход по същество през 2010 г. и 2011 г. 

   - т. д. № 249/2010 г., обр. на 16.04.2010 год., на доклад на съдия 

Панайотова, ХІІІ състав, облигационен иск. С разпореждане от 19.04.2010 г. е 

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

редовно, по реда на чл. 50, ал. 2 ГПК, с разпореждане от 19.05.2010 г. На 
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08.06.2010 г. е постановено определението по чл. 374 ГПК. Първото с.з. е 

проведено на 14.07.2010 г. – за изслушване на експертизата, непредставена в 

срок, отложено. Проведени са с.з. на: 06.10.10 г. – не е даден ход на делото, 

съдът е насрочил производство за възстановяване на срока.  В с.з. на 

20.10.2010 г. е проведено производство по чл. 64 ГПК. С определение от 

29.10.2010 г., съдът е оставил без уважение искането на ответника за 

възстановяване срока за отговор на ИМ - обжалвано. Производството по 

делото е продължило, проведени са с.з. на: 24.11.2010 г. - даден е ход по 

същество на делото. На 14.12.2010 г. е постъпила молба от ответника за 

спиране на производството по делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. В срока 

за произнасяне, съдът е констатирал, че е постъпила молба от ответника за 

спиране на производството и е приел, че предявеният от ответника иск пред 

ПРС е преюдициален по отношение на настоящото производството, поради 

което с определение от 15.12.2010 г. е отменил дадения ход по същество на 

делото и е спрял производството, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. На 20.12.2010 

г. е извършена сл. справка по движението на преюдициалното дело. Срещу 

определението на съда, с което е отказано възстановяване срока за отговор на 

ИМ, е подадена ч. жалба от ответника и на 20.12.2010 г. делото е изпратено на 

АС-Пловдив. С определение от 07.01.2011 г., постановено по ч. т. д. № 

1251/2010 г., по описа на АС - Пловдив, съдът е отменил определението на 

съда и е възстановил пропуснатия срок за отговор на ИМ и е отменил 

действията на съда, извършени преди възстановяване на посочения срок. На 

10.01.2911 г. делото е върнато в ОС - Пловдив. Извършвани са периодични 

справки за движението на преюдициалното дело: 20.12.2010 г.; 25.02.2011 г.; 

04.05.2011 г. С определение от 20.05.2011 г., съдът е възобновил 

производството по делото, както и срока за подаване на отговор на ИМ, 

съгласно определението на ПАС. На 14.06.2011 г. е представен отговор на ИМ, 

на 15.06.2011 г. е разпоредено да се изпрати препис от отговора на ищеца за 

представяне на ДИМ. На 08.07.2011 г. е представена ДИМ, на 11.07.2011 г. е 

разпоредено да се изпрати препис от ДИМ на ответника за допълнителен 

отговор. На 02.08.2011 г. е представен допълнителен отговор. На 25.08.2011 г. 

е постановено определението по чл. 374 ГПК. Проведени са с.з на 26.10.2011 

г.– не е даден ход на делото, по постъпила молба от проц. представител на 

ищеца за заболяване и хоспитализация. На 28.10.2011 г. е изготвен проект за 

доклад на делото, връчен на страните.; 14.12.2011 г. – отложено по 

доказателствата; 08.02.2012 г. – отложено по доказателствата; 04.04.2012 г. – 

за изготвяне на нова съдебно-почеркова експертиза, отложено за 16.05.12 г. 

  - т. д. № 620/2010 г. е образувано на 05.10.2010 г. по искова молба по 

чл. 646, ал. 2, т. 2 и т. 4 от ТЗ. В осмо по ред съдебно заседание, проведено на 

10.11.2011 г., съдът е дал ход по същество. С определение от 29.11.2011 г., 

постановено в срока за решаване, съдът е отменил хода и насрочил делото за 

19.01.2012 г. Съдът е констатирал, че неправилно е квалифицирал последния 

от няколкото обективно съединени искове, както и, че исковата молба е 

следвало да се впише съобразно правилата на чл. 114, б. „а” от ЗС. Отделно от 

това, само отменителните искове, съгласно чл. 658, ал. 1 от ТЗ във вр. с чл. 

649, ал. 1 от ТЗ, той предявява от свое име, като във всички останали случаи 
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страна по спора е самият длъжник, а синдикът осъществява само 

представителството му в процеса. След отменения ход са проведени две 

съдебни заседания, като на 23.02.2012 г. е даден ход по същество и е 

постановено решение на 22.03.2012 г.; 

  - т. д. № 502/2011 г., образувано на 01.07.2011г. на доклад на съдия С. 

Захариев, а след неговото командироване в ПАС – на доклад на съдия А. 

Роглева, по предявен иск с правно основание чл. 74 от ТЗ. След отстраняване 

на указани от съда нередовности в ИМ, с разпореждане от 25.07.2011г. съдът е 

разпоредил препис от ИМ с доказателствата да се връчат на ответника с 

указано право на отговор в 2-седмичен срок, какъвто е представен на 

31.08.2011г. С разпореждане от 01.09.2011г. е изпратен препис от отговора на 

ищеца за допълнителна ИМ в срок от 2 седмици. След депозиране на 

допълнителна ИМ от ищеца, с определение от 27.10.2011г. съдът е изготвил 

проект за доклад и е насрочил делото за разглеждане в с.з. на 07.12.2011г. В 

о.с.з. на 18.01.2012г., след изчерпване на доказателствените искания на 

страните и изясняване на спора от фактическа страна, е даден ход по 

същество. В срока за произнасяне съдията-докладчик е установил, че са 

налице трайни търговски отношения между ответника по делото и 

търговското дружество, чийто управител е съпруг на съдията. По тези 

съображения, с определение от 09.02.2012г. съдът е отменил определението за 

даване ход на делото по същество е отвел докладчика от разглеждането на 

делото на основание чл.22 ал.1 т.6 от ГПК. След определяне на нов докладчик 

на случаен принцип, делото е насрочено в о.с.з. на 04.04.2012г., когато е даден 

ход по същество. Делото е в срока за постановяване на съдебен акт; 

 - т. д. № 178/2011 г., образувано на 22.03.2011г. по иск с правно 

основание чл.84 от ТЗ, разпределено на доклад на съдия Р. Панайотова. След 

извършване на двойната размяна на книжа между страните, с определение от 

25.05.2011г. по чл. 374 ГПК, съдът е изготвил проект за доклад, произнесъл се 

по доказателствените искания и насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 

06.07.2011г. След извършване на необходимите  процесуални действия и 

събиране на допуснатите доказателствени средства, с протоколно определение 

от о.с.з. на посочената дата, съдът е приключил съдебното дирене и е дал ход 

на делото по същество. С определение от 14.07.2011г., приемайки, че 

междувременно към датата на приключване на съдебното дирене и 

постановяване на съдебния акт ищецът е изгубил качеството на съдружник в 

ООД /заличен като съдружник/, което обуславя отпадналия му правен интерес 

от водене на иска, съдът е отменил дадения ход по същество и е прекратил 

производството по делото. 

 - т. д. № 255/2011 г., образувано на 12.04.2011г. на доклад на съдия Цв. 

Георгиева, по предявен иск с правно основание чл. 422 от ГПК. След 

отстраняване на указани от съда нередовности в ИМ, с разпореждане от 

16.05.2011г. съдът е разпоредил препис от ИМ с доказателствата да се връчат 

на ответника с указание за право на отговор в 2-седмичен срок, какъвто не е 

представен. С определение от 07.07.2011г., приемайки за приключила 

процедурата по размяна на книжа, съдът е насрочил делото в о.с.з. на 

26.09.2011г. В следващо о.с.з. от 20.01.2012г.  съдът съобщава, че са налице 
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предпоставките на закона за постановяване на неприсъствено решение и дава 

ход по съществото на спора. С решение от 15.02.2012г. двама от ответниците 

са осъдени да заплатят солидарно на ищеца сумата 38 196,26лв., дължима въз 

основа на издаден запис на заповед и разноски по делото. Със същото 

решение, имащо характер на определение, съдът отменя хода по същество  и 

спира производството по делото в частта срещу третия ответник като указва 

на ищеца в едногодишен срок от постановяване на решението да поиска 

пререгистрация и ликвидация на този ответник.  

 - т. д. № 455/2011 г., образувано на 15.06.2011г. по иск за заплащане на 

обезщетение за вреди от неизпълнено договорно задължение по 

застрахователен договор, разпределено на доклад на съдия Ал. Стойчев. След 

извършване на размяната на книжа между страните, с определение от 

29.09.2011г. по чл. 374 ГПК, съдът е изготвил проект за доклад, произнесъл се 

по доказателствените искания и насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 

27.10.2011г. Предвид множеството допуснати съдебни експертизи, писмени и 

гласни доказателствени средства, и необходимостта от събиране на 

допълнително посочени такива, съдът е провел две съдебни заседания като на 

09.02.2012г. е приключил устните състезания и е дал ход на делото по 

същество. С определение от 28.02.2012г., приемайки, че делото не е изяснено 

от фактическа страна, съдът е отменил дадения ход по същество и е назначил 

допълнителна експертиза. В о.с.з. на 5.04.2012г.съдът е приел допълнителното 

заключение и приключил устните състезания. Делото е в срока за 

постановяване на съдебния акт. 

  - т. д. № 232/2011 г. е образувано на 05.04.2011 г. по искова молба по 

чл. 694 от ТЗ, постъпила на 04.05.2011 г. Делото е разпределено за 

разглеждане от съдия Александър Стойчев, ХІХ състав. Разпореждане по чл. 

367 от ГПК е постановено на 10.05.2011 г. Разпореждане по чл. 374 от ГПК е 

постановено на 16.06.2011 г. и производството е насрочено в открито съдебно 

заседание за 07.07.2011 г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход по 

същество. С определение, постановено на следващия ден – 08.07.2011 г., в 

срока за произнасяне, съдът е отменил протоколното си определение за даване 

на ход по същество и насрочва производството в открито съдебно заседание за 

15.09.2011 г. За да постанови диспозитив в този смисъл, съдебният състав е 

съобразил, че за да постанови неприсъствено решение, каквото искане е 

направено от ищеца в откритото съдебно заседание и за каквото били налице 

частично условията по чл. 238 от ГПК, следва да са налице и други 

изисквания, визирани в чл. 239 от ГПК, а именно: ответникът да е 

предупреден за последиците от своето поведение. Освен това, законът дава 

възможност да се постанови неприсъствено решение, когато искът е вероятно 

основателен във връзка с твърденията по исковата молба и събраните по 

делото доказателства. В случая това изискване не е налице и съдът е счел, че 

не следва да се постановява решение при тези условия, тъй като искането е 

вероятно неоснователно, доколкото ищецът не е представил надлежни и 

безспорни доказателства относно твърдението си, че е предявил вземанията си 

против несъстоятелния длъжник в срок. На 15.09.2011 г. не е даден ход на 

делото, след като докладчикът е констатирал нередовно призоваване на 



 69 

синдика на дружеството в несъстоятелност. Ход по същество е даден в 

съдебно заседание, проведено на 13.10.2011 г., а решение по делото е обявено 

на 26.10.2011 г. 

  По 18 броя дела, образувани през 2010 г., търговските състави са 

постановили определения за отмяна на дадения ход по същество. 

Тенденцията сочи значително намаляване на броя на делата, образувани 

през 2011 г., по които съдиите от Търговско отделение са постановили 

определения в този смисъл само по 7 производства. 

 

 5. Спрените търговски дела през 2010 г. и 2011 г. 

  - т. д. № 444/2010 г. е образувано на 08.07.2010 г. по искова молба по 

чл. 124, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, във връзка с чл. 327, ал. 

1 от ТЗ и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, постъпила на 07.07.2010 г. Делото е 

разпределено за разглеждане от съдия Румяна Панайотова, ХІІІ състав. 

Разпореждане по чл. 367 от ГПК от 12.07.2010 г. С разпореждане по чл. 374 от 

ГПК, положено върху допълнителния отговор на искова молба на 21.09.2010 

г., съдът е насрочил делото в открито заседание за 13.10.2010 г. Съдебни 

заседания от 13.10.2010 г., 10.11.2010 г., 15.12.2010 г., 19.01.2011 г. В 

последното съдебно заседание страните са представили договор за спогодба, 

одобрена от съда, и производството по делото е прекратено. С молба от 

01.09.2011 г. ищецът е поискал възобновяване на производството, като твърди 

неизпълнение по одобрената от съда спогодба. С разпореждане от 02.09.2011 

г. по реда на чл. 234, ал. 4 от ГПК, съдът е възобновил производството по 

делото и насрочил открито съдебно заседание за 26.10.2011 г. На 24.10.2011 г. 

са депозирани молби от страните за спиране на производството по взаимно 

съгласие, на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. С протоколно определение, 

постановено в съдебно заседание от 26.10.2011 г. производството по делото е 

спряно на това основание. По молба на ищеца от 02.03.2012 г. съдът е 

постановил разпореждане от 06.03.2012 г. за възобновяване и насрочване на 

делото за 04.04.2012 г. Ново съдебно заседание е насрочено за 02.05.2012 г., с 

оглед изявление на пълномощника на ищеца за предстояща цесия на 

вземането, предмет на спора. 

  - т. д. № 105/2010 г. е образувано на 18.02.2010 г. по искова молба, 

постъпила на 18.02.2010 г. Делото е разпределено за разглеждане от съдия 

Александър Стойчев, ХІХ състав. С определение от 18.02.2011 г., постановено 

в закрито съдебно заседание, съдът е спрял производството по делото на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване с влязло в сила решение 

на т. д. № 63/2010 г. на Окръжен съд-Пловдив. Правени са редовно справки за 

хода на преюдициалното производство. 

  - т. д. № 394/2010 г. е образувано на 21.06.2010 г. по искова молба от 

18.06.2010 г., предявена срещу двама ответници. Делото е разпределено за 

разглеждане от съдия Ирена Писова, ХVІІІ състав. Разпореждане по чл. 367 от 

ГПК е постановено на 09.07.2010 г. С определение от 18.11.2010 г. е спряно 

производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 7 от ГПК във вр. с чл. 637 от ТЗ 

в частта по предявения иск по отношение на единия ответник. По движението 

на непрекратената част от производството съдът е постановил определение по 



 70 

чл. 374 от ГПК на 14.01.2011 г. и е насрочил открито заседание за 17.02.2011 г. 

В съдебно заседание от 07.07.2011 г. е даден ход по същество. С определение 

от 29.07.2011 г. съдът е отменил протоколното си определение за даване ход 

по същество и насрочил съдебно заседание за 13.10.2011 г., като е задължен 

ищецът да представи доказателства за предявяване на вземанията си в 

производството по несъстоятелност, в кой от сроковете, както и в какъв 

списък са включени. В съдебно заседание от 13.10.2011 г. ищецът е 

представил доказателства в този смисъл и съдът отново е дал ход по същество. 

С определение от 15.11.2011 г. отново е отменено определението за даване ход 

по същество, делото е насрочено за 15.12.2011 г., след като съдът е съобразил, 

че по настоящото дело не е приложено частно производство, по което са 

приложени доказателства, относими към настоящия спор. С определение от 

15.12.2011 г. съдът е спрял производството по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до 

приключване на производството по несъстоятелност – т. д. № 115/2010 г. на 

Окръжен съд-Пловдив, открито по отношение на единия ответник. 

  - т. д. № 81/2011 г., обр. на 11.02.2011г. по иск с правно основание чл. 

517 ал.3 от ГПК, на доклад на съдия Кр. Ванчева. С разпореждане от 

16.02.2011г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор в двуседмичен 

срок, На 22.03.2011г. е представен отговорът на ответника, на 19.04.2011г. – 

представена допълнителна ИМ, а на 09.05.09 г. – допълнителен отговор. Т.к. с 

писмения отговор от 22.03.2012г. е постъпило искане за спиране 

производството по делото до приключване на преюдициален спор, като го е 

приел за допустимо и основателно, с определение от 13.06.2011г., съдът е 

спрял производството по делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до 

приключване на преюдициалното дело по описа на   ПРС. Видно от 

отбелязванията на деловодителя, ежемесечно са извършвани справки за 

движението на преюдициалния спор до приключването му с окончателен 

съдебен акт. На 09.04.2012 г. делото е изискано от ПРС за възобновяване на 

спряното производство. На 10.04.2012г. преюдициалното дело е изпратено на 

ПОС. 

  - т. д. № 353/2011 г., обр. на 13.05.2011 год., по иск с правно основание 

чл.124 ал.1 от ГПК във връзка с чл. 422 от ГПК, на доклад на съдия Ир. 

Писова. С разпореждане от 16.05.2011г. е изпратен препис от ИМ на ответника 

за отговор, получен на 01.06.2011г., препис от който на 03.06.2011г. е изпратен 

на ищеца. На 22.06. 2011г. е депозирана допълнителна ИМ, препис от която е 

изпратена на ответника с разпореждане от 23.06.2011г. На 12.07.2011г. е 

представен  допълнителен отговор от ответника. След отстраняване на 

констатирани от съда след размяната на книжата нередовности, с определение 

от 10.08.2011г. докладчикът се произнася по доказателствените искания и 

насрочва делото за о.с.з. на 10.11.2011г. Изготвен е проект за доклад. В 

първото с.з., проведено на 10.11.2011г., по писмена молба на законните 

представители на страните, производството по делото е спряно на осн. чл. 229, 

ал.1, т. 1 ГПК – по съгласие на страните по делото. Към момента на 

проверката срокът по чл.231 ал.1 от ГПК не е изтекъл.  

  - т. д. № 62/2011 г., ИМ е постъпила в съда на 02.02.2011г. а на 

03.02.11г. е определен докладчик Ал. Стойчев. С разпореждане от 04.02.2011г. 
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ИМ заедно с приложенията е изпратена на ответника за отговор в двуседмичен 

срок. След провеждане на процедурата за двойна размяна на книжа,  на 

11.04.2011г. е постановено определение по чл. 374 ГПК. В с.з. на 05.05.2011г. 

съдът е събрал допуснатите доказателства и отложил делото за изготвяне на 

експертно заключение. Предвид постъпила молба – уведомление  от 

процесуалния представител на длъжника за откриване на производство по 

несъстоятелност с влязъл в сила съдебен акт по отношение на длъжника, на 

19.05.2011г. съдът е спрял производството по делото, на основание чл.637 от 

ТЗ. Определението е влязло в сила на 08.06.2011г. По делото са извършвани 

справки, от които е видно, че към 02.12.2011г. и към 04.04.2012г. няма 

одобрен списък на предявени и приети вземания. 

  - т. д. № 467/2011 г., обр. на 20.06.2011 г., по иск с правно основание 

чл.155 ал.1 от ТЗ, на доклад на съдия Р. Чолакова. След извършената размяна 

на книжа по чл.367 и следващите от ТЗ, делото е насрочено в о.с.з. за събиране 

на допуснатите доказателства. В о.с.з. от 11.10.2011г. след приемане на част от 

представените доказателства, поради непълнота и невъзможност за допускане 

и събиране на непълно и неокомплектовано фирмено дело като негодно 

доказателствено средство, производството по делото е спряно на основание 

чл.229 ал.1 т.4 от ГПК до възстановяване на липсващата част от ф.д. № 

2023/96г. С определение № 542 от 16.03.2012г. след изискване и приемане на 

възстановеното фирмено дело, но предвид влязлата в сила разпоредба на §5 

ал.2 от ПЗР на ЗТР, съдът прекратява производството по делото поради 

отпаднал интерес от водене на спора. Определението е влязло в сила на 

10.03.2012г.  

  - т. д. № 615/2011 г., обр. на 15.08.2011 год., по искове с правно 

основание чл.286 от ТЗ във връзка с чл.232 ал.2 пр.1 и 2 вр. Чл.79 ал.1 от ЗЗД 

чл.84 и чл.92 от ЗЗД., на доклад на съдия Г. Велчева. След редовно извършена 

размяна на книжа по чл.367 ал.1 от ГПК, с определение от 14.09.2011г. 

докладчикът е изготвил проект за доклад, произнесъл се е по 

доказателствените искания и е насрочил делото за о.с.з. на 08.11.2011г. В 

първото с.з., проведено на 08.11.2011г., предвид постъпила писмена молба на 

законните представители на страните, производството по делото е спряно на 

осн. чл. 229, ал.1, т. 1 ГПК – по съгласие на страните по него. Към момента на 

проверката срокът по чл.231 ал.1 от ГПК не е изтекъл. 

 От данните, установени при проучване на търговските дела, по 

които производствата са спрени, е видно, че същите се администрират 

своевременно; изследва се преюдициалния характер, в случаите, когато 

тази е предпоставката за спиране; правят се редовно справки за хода на 

преюдициалните производства, съответно съдът служебно следи за 

изтичане на сроковете при спрени производства по взаимно съгласие. 

  

 6. Производства, образувани по реда на чл. 625 и сл. от Търговския 

закон. 

  - т. д. № 446/2010 г. е образувано на 08.07.2010 г. по молба за откриване 

на производство по несъстоятелност на „Г. Т. – П.” АД, депозирана на 

07.07.2010 г. от кредитора „А. О.” ЕООД. Делото е разпределено за 
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разглеждане от съдия Ирена Писова, ХVІІІ състав. С определение от 

08.07.2010 г. съдът е допуснал предварителни обезпечителни мерки по чл. 629 

а от ТЗ и спряла производството по делото по чл. 621 от ТЗ във вр. с чл. 229, 

ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване на т. д. № 912/2008 г., образувано по молба 

за откриване на производство по несъстоятелност по отношение на същия 

длъжник. Определението е обжалвано в частта,, с която са допуснати 

предварителни обезпечителни мерки пред ПАС, който с определение от 

27.09.2010 г. по ч. т. д. № 906/2010 г. е отменил същото и оставил без 

уважението искането за допускане на обезпечителни мерки по чл. 629а от ТЗ. 

  - т. д. № 425/2010 г. е образувано на 01.07.2010 г. по молба за откриване 

на производство по несъстоятелност на „Г. Т. – П.” АД, депозирана на 

01.07.2010 г. от кредитора „Т. И С. К.” ЕООД. Делото е разпределено за 

разглеждане от съдия Красимира Ванчева, ХІІ състав. С определение от 

01.07.2010 г. съдия Цветелина Георгиева е оставила без движение 

производството и дала указания за отстраняване на нередовностите. 

Съобщение е изпратено на 02.07.2010 г. С определение от 08.07.2010 г. на 

основание чл. 629а от ТЗ са допуснати предварителни обезпечителни мерки, 

отменени от ПАС по ч. т. д. № 911/2010 г. С разпореждане от същата дата 

съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 27.07.2010 г. 

На 23.07.2010 г. е постъпила молба от „Г. Т. – П.” АД с особено искане за 

спиране на производството по настоящото дело, предвид по-рано 

образуваното т. д. № 912/2008 г. срещу същия длъжник. С протоколно 

определение, постановено на 27.07.2010 г., съдът е спрял производството по 

делото на основание чл. 621 от ТЗ във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до 

приключване на т. д. № 912/2008 г. по описа на ПОС. Правени справки за хода 

на производството, послужило като основание за спирането. Производството е 

образувано при сходни обстоятелства по отношение на същия длъжник, като 

предходното, но съдът е постановил спиране с протоколно определение, след 

като длъжникът е направил изявление в този смисъл с писмена молба. 

Производството е администрирано само от съдия Георгиева. 

  - т. д. № 972/2011 г. е образувано на 27.12.2011 г. по молба за откриване 

на производство по несъстоятелност, подадена на 23.12.2011 г. от кредитор. 

Делото е разпределено за разглеждане от съдия Румяна Панайотова, ХІІІ 

състав. С определение от 28.12.2011 г. съдът е назначил съдебно-счетоводна 

експертиза и насрочил производството в открито съдебно заседание за 

22.02.2012 г. Съобщения за страните са изпратени на 29.12.2011 г. В съдебно 

заседание от тази дата е разширен предмета на съдебната експертиза и 

производството е отложено за 18.04.2012 г. В съдебно заседание от 18.04.2012 

г. вещото лице е направило изявление за необходимост от допълнително време 

за изготвяне на заключението, поради обема на задачите. Ново съдебно 

заседание е насрочено за 06.06.2012 г., като е дадена възможност на съдебния 

експерт да изготви експертизата. 

  - т. д. № 181/2012 г. е образувано на 10.02.2012 г. по молба за откриване 

на производство по несъстоятелност, подадена на 09.02.2012 г. от кредитор. 

Делото е разпределено за разглеждане от съдия Румяна Панайотова, ХІІІ 

състав. С определение от 13.02.2012 г. съдия Панайотова се е отвела от 
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разглеждане на делото. По делото е приложен протокол за избор на нов 

докладчик, съгласно който за такъв е определен съдия Ирена Писова. С 

определение от 14.02.2012 г. съдът е взел отношение по доказателствените 

искания и насрочил производството в открито съдебно заседание за 22.03.2012 

г. Съобщения за страните са изпратени своевременно, като вещото лице е 

уведомено лично на 05.03.2012 г. На 21.03.2012 г. от вещото лице е постъпила 

молба, с която уведомява съда, че не е в състояние да изготви своевременно 

заключението си. В първото открито заседание са поставени допълнителни 

задачи на вещото лице и делото е насрочено за 10.05.2012 г.  

  - т. д. № 943/2011 г. е образувано на 13.12.2011 г. по молба за откриване 

на производство по несъстоятелност, подадена на 12.12.2011 г. от длъжника. 

Делото е разпределено за разглеждане от съдия Антония Роглева, ХІІІ състав. 

С определение от 15.12.2011 г. съдът е оставил производството без движение и 

дал указания за отстраняване на констатирани нередовности. Съобщение е 

изпратено на 16.12.2011 г. и получено на 28.12.2011 г. С молба от 03.01.2012 г. 

е поискано удължаване на срока. Молба, депозирана в изпълнение на 

указанията, е постъпила на 18.01.2012 г. С определение от 19.01.2012 г. 

производството е насрочено в открито съдебно заседание за 29.02.2012 г. На 

тази дата вещото лице е направило изявление, че не е изготвило експертизата, 

поради което делото е отложено и насрочено за нова дата – 28.03.2012 г. 

Заключението е представено в следващото съдебно заседание, което е 

наложило ново отлагане за 25.04.2012 г.  

  - т. д. № 990/2011 г. е образувано на 30.12.2011 г. по молба за откриване 

на производство по несъстоятелност, подадена на 29.12.2011 г. от длъжника. 

Делото е разпределено за разглеждане от съдия Галя Велчева, ХІІІ състав. С 

разпореждане от 03.01.2012 г. съдът е оставил производството без движение, 

след като е констатирал, че молбата не отговаря на изискванията на чл. 628 от 

ТЗ. Съобщение с указанията на съда е изпратено на 04.01.2012 г. и получено 

на 25.01.2012 г. В изпълнение на указанията е постъпила молба на 31.01.2012 

г., по отношение на която съдът, с разпореждане от 01.02.2012 г., е указал да 

бъде подписана с мокър подпис и да бъде поставен мокър печат. С 

определение от 13.02.2012 г. делото е насрочено в открито съдебно заседание 

за 13.03.2012 г. Делото е пренасрочено с изрично разпореждане на докладчика 

за 20.03.2012 г. Ново пренасрочване за 27.03.2012 г. е извършено във връзка с 

молба на страната, за която определената дата – 20.03.2012 г., съвпада с други 

дела, образувани пред Окръжен съд-Плевен. На 27.03.2012 г. е докладвана 

молба от вещото лице, в която е посочило невъзможност да изготви 

заключението в срок, поради което делото е насрочено за 15.05.2012 г. 

  - т. д. № 137/2010 г. е образувано на 04.03.2010 г. по молба за откриване 

на производство по несъстоятелност, подадена на 02.03.2010 г. от кредитор 

срещу „Г. Т.-П.” АД. Делото е разпределено за разглеждане от съдия Галя 

Велчева, ХІІІ състав. С определение от 25.03.2010 г. производството по делото 

е спряно на основание чл. 621 от ТЗ във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. 

  - т. д. № 672/2010 г. е образувано на 22.10.2010 г. по молба за откриване 

на производство по несъстоятелност, депозирана на 22.10.2010 г. от кредитор. 

Делото е разпределено за разглеждане от съдия Красимира Ванчева, ХІІ 
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състав. С разпореждане от 25.10.2010 г. съдът е насрочил делото в открито 

съдебно заседание за 06.12.2010 г., като едновременно с това е указано на 

страните, че възраженията и писмените доказателства следва да бъдат 

изчерпани до приключване на първото заседание по делото. В останалите 

случаи съдебните състави с разпореждането за насрочване са допускали 

съдебно-счетоводни експертизи. В съдебно заседание от тази дата молителят 

не се явил и съдът е дал ход по същество. С определение от 15.12.2010 г. е 

отменено протоколното определение за даване ход по същество и делото 

насрочено за 24.01.2011 г., след като съдът е съобразил, че следва да бъдат 

дадена възможност на молителя да вземе отношение по писмени 

доказателства, представени на 02.12.2010 г. от ответното дружество, като с 

оглед тях да прецени правния си интерес от подадената молба за откриване на 

производство по несъстоятелност. Нови съдебни заседания от 07.03.2011 г.и 

04.04.2011 г. са отлагани поради обжалване на отказа на докладчика да се 

отведе от разглеждане на делото. Насрочването за 27.06.2011 г. съдът е 

направил с разпореждане от 19.05.2011 г., обосновано с постъпила частна 

жалба срещу определението на съда, с което е отказал да се отведе от 

разглеждане на делото и оставянето й без уважение, потвърдено от ВКС. В 

съдебно заседание от 27.06.2011 г. е допусната експертиза. На 10.10.2011 г. 

делото е отложено, като е дадена възможност на вещото лице да изготви 

заключението. Нови съдебни заседания са насрочвани за 07.11.2011 г., 

21.11.2011 г., 16.01.2012 г. На 05.12.2011 г. е депозирана молба за 

прекратяване на производството. С разпореждане от 06.12.2011 г. е дадена 

възможност на другата страна за становище. На 23.01.2012 г. е допусната 

тройна експертиза и производството е отложено за 19.03.2012 г. Следващо 

съдебно заседание е насрочено за 23.04.2012 г.  

  

 На основание чл. 629, ал. 1, във връзка с чл. 624 от ТЗ, съдебните 

състави са изпращали преписи от молбите за откриване на производствата по 

несъстоятелност в Агенцията по вписванията.  

  

 7. Дела, образувани по реда на чл. 25, ал. 4 от Закона за търговския 

регистър през 2011 г. 

  - т. д. № 992/2011 г., обр. на 30.12.2011 г., на доклад на съдия Велчева, 

ХVІ състав, жалба по чл. 25 ЗТР. С разпореждане от 03.01.2012 г. съдът е 

оставил производството БД, с указания. Съобщението е връчено на 10.01.2012 

г., не са представени доказателства, с оглед указанията на съда, поради което с 

определение от 20.01.2012 г., съдът е върнал жалбата и е прекратил 

производството по делото; 

  - т. д. № 925/2011 г., обр. на 07.12.2011 г., на доклад на съдия Чолакова, 

ХІ състав, жалба по чл. 25 ЗТР. С разпореждане от 08.12.2011 г., жалбата е 

оставена БД, на 04.01.2012 г. е представена молба с изпълнени указания. На 

11.01.2012 г. е постановено решение, с което съдът е отменил отказа на АВ - 

Пловдив; 

  - т. д. № 753/2011 г., обр. на 11.10.2011 г., на доклад на съдия Роглева, 

ХVІІ състав, жалба по чл. 25 ЗТР. С разпореждане от 12.10.2011 г., жалбата е 
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оставена БД, на 18.10.2011 г. е представена молба с изпълнени указания. На 

26.10.2011 г. е обявено решението, с което е отменен отказа на АВ; 

  - т. д. № 564/2011 г., обр. на 25.07.2011 г., на доклад на съдия 

Георгиева, ХХ състав, жалба по чл. 25 ЗТР. На 12.08.2011 г. е обявено 

решението, с което съдът е потвърдил отказа на АВ. 

 

 8. Дела образувани по чл. 390 ГПК.  
 - ч. т. д. № 704/2011 г., образувано на 12.09.2011г., на доклад на съдия 

Галя Велчева, XVI състав. С определение от същата дата съдът е допуснал 

обезпечение на бъдещ иск с правно основание чл. 367 от ТЗ чрез запор на 

банкови сметки и е определил 20-дневен срок за предявяването му. Предвид 

частично плащане и подписано споразумение за изпълнение на задължението 

в пълен размер, по молба на ищеца по бъдещия иск с определение от 

21.09.2011г. съдът е отменил допуснатото обезпечение.  

 - ч. т. д. № 927/2011 г., обр. на 6.12.2011г., на доклад на съдия Г. 

Велчева. С определение постановено в същия ден съдът е допуснал 

обезпечение на бъдещ иск по чл.327 ТЗ връзка чл.92 от ЗЗД чрез налагане на 

възбрана върху недвижим имот, собственост на длъжника. Съдът е определил 

срок от 20 дни за предявяване на иска  и  издал обезпечителна заповед в деня 

на произнасянето по молбата. Констатирайки служебно липсата на 

доказателства за предявяване на бъдещия иск в определения срок, съдът е 

приложил разпоредбата на чл. 390 ал.2 от ГПК като с определение от 

05.01.2012г. е отменил обезпечението. 

  - ч. т. д. № 566/2011 г. е образувано на 22.07.2011г. и е разпределено на 

съдия И. Писова. С определение от същата дата е допуснато исканото 

обезпечение на бъдещите искове чрез запор на сметките на ответника в 

търговски банки в страната. Определен е 1-месечен срок за предявяване на  

обезпечените искове.  Доказателства за предявяването им в указания срок са 

представени своевременно.  

  - ч. т.д . № 478/2011 г. е образувано на 22.06.2011г. и е разпределено на 

съдия Кр. Ванчева. На същия ден съдът е постановил  определение, с което е 

допуснал обезпечение на бъдещите искове за заплащане стойността на 

извършени СМР чрез налагане на запор върху  сметките на ответника в 3 

търговски банки в страната. Определил е 1-месечен срок за предявяване на  

обезпечените искове. По делото са представени  доказателства за 

предявяването им в указания срок.  

 - ч. т. д. № 466/2011 г., образувано на 16.06.2011г., на доклад на съдия 

Ал. Стойчев, XIX състав. С определение от същата дата съдът е допуснал 

обезпечение на бъдещи искове с правно основание чл. 79 от ЗЗД и чл.92 от 

ЗЗД чрез обезпечителна мярка запор върху банковите сметки на ответника във 

всички банки в страната и е определил парична гаранция както и 1-месечен 

срок за  предявяването им. Предвид подписано споразумение – спогодба 

между страните за заплащане на дължимите по договора суми в уговорен от 

тях срок, т.е. поради отпаднала обезпечителна нужда, по молба на ищеца по 

бъдещия иск с определение от 24.08.2011г. съдът е отменил допуснатото 

обезпечение и постановил освобождаване на паричната гаранция.  
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 - ч. т. д. № 905/2011 г., разпределено на съдия Антония Роглева, 

образувано по молба от 30.11.2011г. С определение постановено в същия ден 

съдът е оставил без уважение искането за допускане на обезпечение на бъдещ 

иск поради липса на доказателства за допустимост и вероятна основателност 

на иска. Определението не е обжалвано и е влязло в сила.  

 Проверени бяха и следните ч.т.дела, образувани по искания за 

обезпечаване на бъдещи искови претенции: № 625/2011г. на доклад на съдия 

Р. Панайотова, № 579/2011г. на доклад на съдия Цв. Георгиева, № 599/2011г. 

на доклад на съдия Р. Чолакова, дело № 605/2011 г. разпределено на съдия Р. 

Чолакова, № 777/2011г. на доклад на съдия Ал. Стойчев, № 821/2011г. 

разгледано от съдия Кр. Ванчева, дело № 437/2011 г. на доклад на съдия С. 

Захариев, № 392/2011г. на доклад на съдия Цв. Георгиева, № 237/11г. 

разпределено на съдия И. Писова, дело № 275/2011 г. на доклад на съдия Р. 

Панайотова. По тези дела съдиите са процедирали по описания по-горе начин. 

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

че търговските състави са се произнасяли по тези молби в деня на 

образуване на делата, указвали са срока за предявяване на бъдещите 

искове и служебно са следили за представяне на доказателства в този 

смисъл. 

 

 9. Постановени съдебни актове по търговски дела, образувани през 

2010 г. и 2011 г. извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо  ГПК.  
 

 От изготвената справка за обявени съдебни актове извън срока по чл. 

235, ал. 5, изр. първо от ГПК по делата, образувани през 2010 г. и 2011 г. и 

след извършена проверка по книгите за открити съдебни заседания, се 

констатира следното: 

 По отношение на производствата по молби по чл. 625 от ТЗ, образувани 

през 2010 г., се констатира, че в общия случай, съдебните състави са 

постановявали решенията си изключително бързо, включително и преди 

изтичане на срока, регламентиран в чл. 235, ал. 5 от ГПК. В изолирани случаи 

съдебните актове са обявявани малко след 1-месечния срок, като не се 

установяват дела, по които решения да са постановявани над разумния 3-

месечен срок. 

 В производствата по молби по чл. 625 от ТЗ, образувани през 2011 г., се 

отчитат подобни сходни данни на тези, отразяващи срочността на обявяване 

на съдебните актове през 2010 г. Наблюдава се общ стремеж на съдиите от 

Търговско отделение да постановяват крайните си съдебни актове по тази 

категория дела преди изтичане на инструктивния срок по чл. 235, ал. 5 от ГПК. 

 

 

 ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖЕН СЪД-

ПЛОВДИВ:  

 

 1. ПО ОБРАЗУВАНЕТО НА ДЕЛАТА. 
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 Първоинстанционни граждански дела 

 Пръвоинстанционните граждански дела се образуват в деня на 

постъпване на исковите молби в съда или най-късно на следващия ден. 

 В хода на проверката не се установяват случаи, в които страните да са 

правили опити за превратно упражняване на права, изразяващо се в 

заобикаляне на принципа на случайния избор на докладчик, съответно 

съзнателно да са „търсили” конкретни състави, които да разгледат и 

постановят желания от тях резултат по споровете. 

  

 Въззивни граждански дела, образувани пред Окръжен съд-Пловдив 

 Въззивните граждански дела се образуват в деня на постъпване на 

въззивните жалби в съда или най-късно на следващия ден като част от общата 

добра организация на административната дейност на Окръжен съд - Пловдив. 

 Констатира се, че не във всички случаи въззивните състави са 

извършвали проверка по редовността както на въззивните жалби, така и на 

исковите молби, във връзка с които е образувано първоинстанционното 

производство. 

  

 Търговски дела, образувани пред Окръжен съд - Пловдив 

 Търговските дела се образуват в деня на постъпване на исковите молби в 

съда или най-късно на следващия ден. 

 По редовността на исковите молби, във връзка с които са образувани 

проучените при проверката дела, съдебните състави от Търговско отделение 

са се произнасяли изключително бързо - най-често на следващия ден от 

образуването на производствата. 

 Съставите от търговско отделение са следили за образуването на 

производства по несъстоятелност по молби, подадени срещу един и същи 

длъжник, като са спирали по-късно образуваното производство до 

приключване с влязъл в сила акт на по-рано образуваното. 

 С цел недопускане на злоупотреба с права, председателят на Окръжен 

съд-Пловдив е издал Заповед № РД 100/23.11.2011 г., която регламентира реда 

за образуване на първоинстанционни частни граждански и търговски дела по 

молби за обезпечение на бъдещ иск, както и при образуване на 

първоинстанционни граждански и търговски дела по искови молби, 

съдържащи искане за допускане на обезпечение. Заповедта конкретизира 

задължения за съответния деловодител, извършващ действията по чл. 49, ал. 1 

от ПАРОАВАС, който прави задължителна проверка по компютърната 

деловодна система за наличие на предходни молби за обезпечение на иск 

между същите страни. 

 

 2. ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА. 
  

 Първоинстанционни граждански дела 

 Съдебните състави от отделението са се произнасяли своевременно по 

редовността на исковите молби, като най-често това е ставало между 1 и 2 дни 

от образуването на делата. В изолирани случаи се установяват по-големи 
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периоди, обикновено съвпадащи с дни, определени за национални празници. 

 Като цяло е налице стремеж към бързо администриране на исковите 

молби, които постъпват в съда. 

 В случаите, в които съдът не е констатирал нередовности в исковата 

молба е постановявал разпореждането си по чл. 131 от ГПК най-късно между 

2 и 4 дни от образуването на делото. 

 Определенията по чл. 140 от ГПК, с които съдът се е произнасял по 

доказателствените искания на страните и насрочвал производствата в първо 

открито съдебно заседание, са постановявани до 2-3 дни след постъпване на 

отговор на исковата молба, съответно от изтичане на едномесечния срок, 

предвиден в чл. 131 от ГПК. В много малко случаи по някои дела се 

установяват и по-големи периоди за постановяване на определението по чл. 

140 от ГПК, което се обяснява с подробните проекти за доклади, изготвяни от 

докладчиците по делата – гр. д. № 514/2010 г. 

 Най-често първо открито съдебно заседание е насрочвано за след 1 

месец от датата на определението по чл. 140 от ГПК, като изключения се 

установяват единствено в периодите, съвпадащи със съдебната ваканция. В 

някои от случаите точно това са били причините определени 

първоинстанционни производства да бъдат приключвани в срок по-голям от 3 

месеца и те са отразени в обстоятелствената част на Акта. 

 При отлагане на делата за събиране на доказателства или поради други 

причини, нови дати са определяни за не по-късно от месец и половина от 

датата на заседанието, което се отлага. 

 Спрените производства се администрират редовно както с оглед 

извършването на справки, в случаите когато са спрени поради наличие на 

преюдициални спорове, така при постановено спиране по взаимно съгласие. 

 От фактите, отразяващи уведомяването на страните за съответните 

процесуални действия на съда, респективно на другите участници в 

производствата, е видно, че служба „Съдебно деловодство” е извършвала 

своевременно задълженията си по изпращане на призовки и съобщения. 

 

 Въззивни граждански дела, образувани пред Окръжен съд-Пловдив 

 Най-често докладчикът от съответния въззивен състав е насрочвал 

производството в открито съдебно заседание с кратка резолюция, без 

произнасяне по допустимостта на жалбата и доказателствените искания.  

 По някои от делата, по които съдията-докладчик е констатирал 

нередовност на исковата молба, е извършвана отново размяна на книжа по 

реда на чл. 131 и сл. от ГПК, а в други това не е правено, за сравнение - в. гр. 

д. № 2555/2011 г. и в. гр. д. № 2034/2011 г. 

 Първо открито съдебно заседание по делата е насрочвано до месец и 

половина от образуване на въззивното производство, както и в много по-

кратки срокове. 

 По спрените производства са извършвани своевременно необходимите 

процесуални действия, свързани с тяхното администриране. 

 Служба „Съдебно деловодство” е изготвяла и изпращала своевременно 

призовките и съобщенията за страните по делата. 
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 Търговски дела, образувани пред Окръжен съд-Пловдив 

 Актовете по чл. 367, чл. 372, чл. 373 от ГПК, свързани с двойната 

размяна на книжа по търговските спорове, са постановявани в изключително 

кратки срокове, характерни за актовете, с които съдиите са се произнасяли по 

редовността на молбите. Малко по-големи периоди за произнасяне са били 

нужни на съдиите при постановяване на определенията по чл. 374 от ГПК, 

след постъпване на допълнителни отговори. Малко по-дългия срок в този 

случай се е налагал с оглед подготовката на съда за разглеждане на делата в 

открито съдебно заседание, състояща се в много подробните проекти за 

доклади по делата, изготвяни от докладчиците в Търговско отделение. 

 Първо открито съдебно заседание е насрочвано най-често за след месец 

от датата, на която е постановявано определението по чл. 374 от ГПК. Нови 

съдебни заседания, в случаите на отлагане, са насрочвани за месец до месец и 

половина, като по-големи периоди се установяват само през времето на 

съдебната ваканция. 

 Спрените търговски дела са администрирани редовно като са правени 

системно справки за хода на делата, когато производства са спирани поради 

наличие на преюдициални спорове. 

 С отделни заповеди на председателя и разпореждания на председателите 

на отделения, за всеки конкретен случай на отсъствие на председателя на 

отделение или на конкретен докладчик, функциите по администриране на 

текущия доклад са възлагани на друг съдия, като по този начин е осигурявано 

нормалното движение на производствата, а отсъствието на титуляря не се е 

отразявало на спазването на процесуалните срокове. 

 

 3. ПО ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА. 

 

 Първоинстанционни граждански дела 

 През 2011 г. съставите от гражданско отделение са постановили само 

три определения за отмяна хода по същество по дела, образувани през този 

период, като по този показател се отчита подобрение в сравнение с делата, 

образувани през 2010 г., когато по 7 дела е отменян дадения ход по същество. 

 По молби, постъпили по реда на чл. 390 от ГПК, се наблюдава 

устойчива тенденция съдебните състави да се произнасят в деня на образуване 

на делото, каквито организационни предпоставки са създадени от страна на 

административния ръководител на Окръжен съд - Пловдив с конкретни 

заповеди, отразени в уводната част на настоящото изложение. 

 Анализ, касаещ сроковете за обявяване на крайните съдебни актове, е 

направен в т. 7 от раздела, отразяващ проверката на първоинстанционните 

граждански дела. 

 За всички стари производства – образувани преди 01.01.2010 г., следва 

да се отчетат обективни причини, довели до забавяне приключването на 

производствата. За повечето от тези дела е характерно, че са образувани по 

реда на ГПК /отм./, който процесуален ред е създал условия за провеждане на 
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множество съдебни заседания, отлагани за събиране на доказателства, а друга 

част от производствата са спирани за различни периоди от време. 

 

 Въззивни граждански дела, образувани пред Окръжен съд-Пловдив 
 Производствата, образувани по реда на глава двадесет и пета „Бързо 

производство”, са разглеждани и решавани в съответствие на предвидените в 

закона кратки процесуални срокове. 

 Анализ на сроковете, в които въззивните състави са обявявали 

съдебните решения, е направен в т. 6 от раздела, отразяващ движението и 

приключването на въззивните производства. 

 Данните сочат, че през 2010 г. въззивните състави по 29 производства са 

постановили определения за отмяна на дадения ход по същество, а през 2011 г.  

- по 46 производства, което показва трайна тенденция на влошаване на този 

показател. 

 Тези факти се потвърждават от делата, непосредствено проучени в хода 

на проверката. Данните по тези дела сочат, че твърде често съдебните състави 

едва в срока за постановяване на съдебния акт са изяснявали предмета на 

спора по първоинстанционното дело, предмета на обжалване, констатирали  са  

нередовност на исковите молби, установявали са значими за спора 

обстоятелства – все действия, които е следвало да извършат още при 

първоначалното администриране на производствата. Тези пропуски на 

съдебните състави са налагали да се постановяват определения за отмяна на 

дадения ход по същество с цел извършване на необходимите процесуални 

действия за приключване на производството пред въззивната инстанция. 

Налага се изводът, че въззивните състави се произнасят по жалбите съобразно 

процесуалния ред по отменения ГПК, независимо че голямата част от 

визираните дела са образувани пред съответния първоинстанционен съд след 

01.03.2008 г.  

 Делата, по които е отменян хода по същество следва да бъдат разделени 

основно на три групи: 1. такива, по които съдът с определението за отмяна на 

хода по същество е оставял производството без движение за отстраняване на 

констатирани нередовности в исковата молба; 2. производства, в които съдът в 

срока за решаване на делото е установявал недопустимост на исковата молба/ 

жалбата и е прекратявал производството и 3. производства, в които съставите 

са констатирали нужда от допълнително изясняване на фактическата 

обстановка и са насрочвали производствата в открито съдебно заседание. 

 Във всички тези случаи действията на въззивните състави следва да 

бъдат отчетени като такива, които са довели до забавяне движението и 

приключването на въззивните производства - резултат от несвоевременното 

проучване на делата. 

 За производствата, образувани преди 01.01.2010 г., следва да се 

обосноват и обективни причини за тяхната висящност, основна от които е, че 

всички проверени „стари” дела са образувани по реда на ГПК /отм./. 

Отмененият процесуален ред, приложим за тези въззивни производства, е дал 

възможност делата да се отлагат многократно и да се събират доказателства 

без ограничение във времето.  
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 Търговски дела, образувани пред Окръжен съд-Пловдив 

 Съдебните актове по молбите, които са постъпвали по реда на чл. 390 от 

ГПК, са постановявани в деня на образуване на делото, съответно съдебните 

състави са се произнасяли незабавно по други процесуални искания, с които са 

сезирани в хода на тези производства. 

 От проверката на книгите за открити съдебни заседания се установява 

траен стремеж за спазване на процесуалните срокове по обявяване на 

съдебните решения по търговски дела, предвиден в чл. 235 , ал. 5 от ГПК. 

 Последователен стремеж за бързо администриране, насрочване и 

решаване се констатира и по делата, образувани по молби за откриване на 

производства по несъстоятелност. Фактите по делата от тази категория обаче 

сочат, че кратките процесуални срокове, които Търговският закон 

регламентира, не са съобразени с характера на това производство, което 

обстоятелство прави невъзможно тяхното спазване. 

 От анализа на движението на делата по несъстоятелност, свързан с 

насрочването им в първо открито съдебно заседание, е видно, че разпоредбата 

на чл. 629, ал. 2 от ТЗ, предвиждаща 14-дневен срок за разглеждане на 

молбата, депозирана от молител, практически е неприложима. Във всички от 

разгледаните случаи, макар и първо открито съдебно заседание да е 

насрочвано за след повече от 14 дни, както предвижда законът, съдебните 

заседания са отлагани и насрочвани за нови дати, тъй като времето не е било 

достатъчно за изготвяне на допуснатите съдебно-счетоводни експертизи. При 

тези съображения разпоредбата на чл. 629, ал. 5 от ТЗ, която предвижда делата 

по чл. 625 от ТЗ да бъдат обявявани за решаване в 3-месечен срок от 

образуването им, също не е съобразена със спецификата на производството, 

което прави сроковете за решаване на делата много често невъзможни за 

спазване. 

 При трайно констатирана бързина на съдебните състави, с която са 

извършвали двойната размяна на книжа по търговските спорове, за 

производствата, образувани в Търговско отделение и неприключили в 

законоустановените срокове, именно двойната размяна на книжа трябва да 

бъде отчетена като обективна причина, довела до забавеното им приключване. 

 Допълнително някои производства са усложнявани във връзка с 

извършваната допълнителна размяна на книжа по отношение на страни, по-

късно конституирани в процеса, както и сложният характер на повечето 

търговски дела, предпоставял нуждата от събирането на доказателства във 

връзка с установяване на релевантни за предмета им факти. 

  

 Във всички съдебни решения, постановявани от Гражданско, Въззивно и 

Търговско отделение, е правено отбелязване в нарочен печат на съда за датата, 

на която е обявен в регистъра по чл. 235 , ал. 5, изр. 2-ро от ГПК съответния 

съдебен акт, която информация отразява и датата на обявяването на решенията 

и в книгите за открити съдебни заседания. 

 

 4. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪДА. 
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 Документите, постъпващи по делата на различните отделения на 

Окръжен съд - Пловдив и актовете на съответния състав са подреждани в 

добър хронологичен ред с номериране на страниците.  

 В деловодствата и на трите отделения, организиращи работата на 

съдебните състави - Гражданско, Въззивно и Търговско, се установява 

своевременно изготвяне и изпращане на съобщенията. 

 Ръководителят на служба „Деловодство” е изпълнявал своевременно 

задълженията си по чл. 18 от ПАРОАВАС, като е поддържал добрата 

организация на работа на службата, условия за която са създадени с 

множеството вътрешни актове на председателя на съда, отнасящи се до 

деловодствата на всяко от отделенията. 

 

 Констатациите за постигнатите добри резултати в работата на Окръжен-

съд Пловдив, направени с Акт за резултати от проверка изх. № 

3542/25.11.2009 г. на ИВСС, се потвърждават и в хода на настоящата 

проверка. В съда продължава успешно да функционира много добра 

организация на административна дейност, позволяваща контрол върху 

образуването, движението и приключването на делата, както и върху 

цялостната работа на съдебната администрация. 

 По отношение на констатираните незначителни като брой просрочия 

при обявяване на съдебните актове, допуснати от някои от съдебните състави, 

административният ръководител е предприемал навременни мерки спрямо 

тях, включително като е ангажирал дисциплинарната им отговорност. 

  

На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт 

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет дава следните препоръки:  

 

1. Председателят на ОС – Пловдив да упражни правомощията си по чл. 

86, ал. 1, т. 12 ЗСВ и да свика Общо събрание на съдиите от Гражданско и 

Въззивно отделение, на което: 

- да се обсъди прилагането на чл. 86 ГПК за предотвратяване отлагането 

на делата по вина на вещите лица; 

 - да се набележат мерки за прилагането на разпоредбата на чл. 267, ал. 1 

ГПК от съдебните състави, разглеждащи въззивни дела (за производствата 

пред първа инстанция, които са започнали по реда на ГПК, в сила от 

01.03.2008 г.). 

 

В изпълнение на дадените препоръки, председателят на ОС – Пловдив 

да упражни правомощията си по чл. 86, ал. 1, т. 12 от ЗСВ по свикване на 

общо събрание на съдиите от Гражданско, Въззивно и Търговско отделение и 

сведе до знанието им констатациите по настоящия акт. 

 

  В двумесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 2, във 

вр. с ал. 4 ЗСВ,  председателят на ОС - Пловдив да уведоми главния инспектор 
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на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в изпълнение на дадените 

препоръки. 

 

Препис от Акта да се изпрати на административния ръководител на 

Окръжен съд - Пловдив, на административния ръководител на Апелативен съд 

- Пловдив и на представляващия Висшия съдебен съвет. 

 

 

 

     ИНСПЕКТОР: 

                 

/ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 


