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Проверката в Окръжен съд – Перник по гражданските и 

търговските дела е извършена в изпълнение на Заповед №14/10.02.2010г. 
на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, 
издадена на основание чл.58 от Закона за съдебната власт и съобразно 
приетия  годишен план  на ИВСС   за     провеждане на комплексна 
планова проверка на съдилищата, прокуратурите и следствените служби в 
Апелативен район – София.  

 
Проверката е извършена в периода от 15.02.2010г. до 19.02.2010г. от 

ИНСПЕКТОР – Милка Варнова – Итова  и експерт – Мария Тодорова. 
 
Обхват на проверката – от 01.01.2009г. до 31.01.2010г. 
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К О Н С Т А Т А Ц И И : 
 
І. МАТЕРИАЛНА И КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
   1. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

         През 2009г. е отбелязана петдесетгодишнината от създаването на 
Пернишкия окръжен съд.  
         Окръжен съд – Перник се помещава в сградата на съдебната палата в 
гр.Перник, заедно с Районен съд – Перник, Административен съд – 
Перник и две прокуратури. Поради недостатъчния брой помещения, 
съдиите са по двама в кабинет, а част от деловодствата са „пренаселени”, 
което създава неудобства и пречи на нормалната работа. Във връзка със 
започналото в средата на 2009г. и два месеца по-късно спряно 
строителство – ремонт и надстрояване на съществуващата сграда, за 
период от около три месеца съдиите и служителите са работили при 
изключително лоши битови условия. 
         Съдът е снабден с необходимата техника и софтуерни продукти  в  
съдийските кабинети, във всички  съдебни служби и в съдебните зали. В 
пълен обем действа програмата за съдебно деловодство. От началото на 
2006г. е въведена и програмата за случайно разпределение на делата. 
Поддържа се създадената Интернет страница на съда, на която се обявяват 
графиците за заседанията и се публикуват постановените съдебни актове. 
Функциониращата от 2008г. нова регистратура  се ползва и като 
Информационен център, което улеснява и ускорява обслужването на 
гражданите, получаващи пълна информация за движението на делата. 
          
           2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

През 2009г. и понастоящем в Окръжен съд – Перник работят 
15/петнадесет/ съдии, от които един младши съдия. 

По щатното разписание на Окръжния съд за 2009г. длъжностите са: 
Един административен ръководител – председател на съда, 
Двама зам. административни ръководители – зам. Председатели на 

ОС, ръководещи съответно гражданска и наказателна колегия. До м. Юли 
2009г.  е незаета зам. председателската щатна бройка – ръководител на 
наказателната колегия. Към датата на проверката две щатни съдийски 
бройки са незаети. 

Към съда има обособено фирмено-търговско отделение, в което 
работят трима съдии и което се ръководи от съдия Милена Даскалова, 
която от 16.07.2009г. е избрана и за зам.председател – ръководител на 
гражданска колегия. Съдиите, в това число председателят и двамата му 
заместници са разпределени, както следва: петима съдии в наказателна 
колегия и девет съдии / в това число един младши съдия/ в гражданска 
колегия. Тримата съдии от търговско-фирменото отделение разглеждат 
граждански дела при намалено постъпление.   
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ІІ. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 
ОС - ПЕРНИК разполага с електронна деловодна програма, която е 

въведена от м. януари  2000 г. 
В деловодството на електронен и хартиен носител се водят 

посочените  в чл.50, ал.1 ПАРОАВАС книги и регистри. Спазват се 
разпоредбите във връзка с воденето, попълването и приключването на 
съответните книги и регистри. Деловодните книги са прошнуровани, 
номерирани, подписани и подпечатани съобразно изискванията на 
ПАРОАВАС, водят се прецизно, необходимата информация се попълва 
четливо и в пълнота. 

Книжата по образуваните дела се поставят в папки по образец при 
спазване на обозначеното цветово кодиране – чл.92, ал.1 ПАРОАВАС. 

Новообразуваните дела се вписват, комплектоват и докладват 
своевременно. 

Призовките и съобщенията по делата се изготвят и изпращат също 
своевременно, но се констатира смесване на образците от този вид книжа 
по делата, движещи се по реда на отменения ГПК и действащия ГПК. 

Стриктно се спазват разпоредбите на чл.106 и чл.107  ПАРОАВАС. В 
изпълнение на заповед на председателя на съда деловодството прави 
ежемесечни справки и по делата, по които производствата продължават 
повече от година, с оглед анализиране на причините за многократните 
отлагания на с.з. и други причини за забавяне на процеса. Ежемесечни 
справки по изискване на председателя на съда се правят и за ненаписаните 
в установения процесуален срок съдебни актове. 
 

 
ІІІ.ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО 

НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
1. ОРГАНИЗАЦИЯ 
     
 А. Ръководство на Окръжен съд – Перник: 
 – Административен ръководител - Председател – Елена Николова,                     

Зам. Председател, ръководител на  наказателна колегия – Виктор Георгиев 
и Зам. Председател, ръководител на  гражданска коллегия - Милена 
Даскалова  

 - СЪДИИ, разглеждащи граждански, търговски и административни 
дела през периода януари 2009г. – януари 2010г.: 

1. Георги Гусев, 
2. Людмила Пейчева 
3. Нели Тошева, 
4. Милена Даскалова 
5. Борислава Александрова 
6. Методи Величков 
7. Капка Павлова 
8. Рени Ковачка 
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9. Кристиан Петров  
10. Димитър Димитров – разглеждал дела в Пернишкия окръжен съд 

за периода от 23.06.2009г. до 13.11.2009г., включително и граждански. 
През периода 01.01.2009 – 22.06.2009 г.съдията  е бил командирован в 
САС, а от 14.11.2009 е встъпил в длъжност като съдия в САС.  

 
Председателят на Окръжен съд – Перник редовно свиква общи 

събрания на съдиите и е инициатор при свикване на общите събрания на 
служителите, за обсъждане и решаване на текущи проблеми, на проблеми 
по движението и отлагането на делата, по практическото прилагане на 
новите изисквания в процесуалните закони и в ПАРОАВАС от 2009г. 

В изпълнение на заповеди на председателя на Пернишкия окръжен 
съд през 2009г. са извършени ревизии във всички районни съдилища на 
окръга. 

Извършват се и се анализират ежемесечни справки  за дейността на 
всеки състав в съда, за ненасрочените дела, за делата, образувани преди 
01.01.2009г., за ненаписаните в срок съдебни актове. 

Приложение №1 – справка за съставите, разглеждащи граждански, 
търговски и административни дела за периода от 01.01.2009г. до 
31.01.2010г. в ОС-Перник, протоколи от общи събрания на съдиите и 
служителите, доклади от извършени ревизии, извършени справки по 
дейността на съдиите и за делата.  

 
         Б. Разпределение на делата 

От м. януари 2006 г. в Пернишкия окръжен съд  се прилага принципа 
на случайния избор чрез програмата Law Choice, предоставена от Висшия 
съдебен съвет. До 15.07.2009 г. гражданските дела са разпределяни от 
тогавашния Зам. председател Людмила Пейчева. От 20.07.2009 г. съгласно 
Заповед № 155/17.07.2009 г. гражданските дела се разпределят от Зам. 
председателя Милена Даскалова.  

Граждански дела са разпределяни “по дежурство” през периода на 
съдебната ваканция измежду съдиите, които не са били в платен годишен 
отпуск. По този начин са разпределяни дела по глава ХХV „БЪРЗО 
ПРОИЗВОДСТВО” по  ГПК, обезпечения на бъдещ иск, обжалване 
действията на съдебния изпълнител, частни жалби и други дела, по които 
по силата на закона е предвидено произнасяне на съда в кратки срокове.     

Извън периода на съдебната ваканция в Пернишки окръжен съд не се 
разпределят граждански дела “по дежурство” и няма график за дежурства 
на гражданските съдии. При разпределяне на дела, по които по силата на 
закона е предвидено произнасяне на съда в същия ден, предварително се 
изключват от разпределението съдиите, които ползват отпуск, както и 
тези, които в съответния ден са командировани за участие в обучения и 
семинари.  

Приложение №2 – разпечатка-извлечение от програмата за 
разпределение на делата. 
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В. Натовареност на съдиите  
Натовареността на съдиите в Пернишкия окръжен съд не е голяма. 
За 2009 г. по показател „брой свършени дела” тя е : 
                               7.12 - по щат; 
                               7.68 - действителна натовареност 
За периода от 01.01.2009г. до 31.01.2010г. гражданските съдии в 

Окръжен съд – Перник са участвали в разглеждането и на наказателни 
дела. 

Приложение №3 - Справки за дейността на ОС-Перник по 
граждански, административни, търговски и фирмени  дела за периода 
от 01.01.2009г. до 31.12.2009г. 

                                     Справки за действителната натовареност на 
съдиите през 2009г., за действителната натовареност на съдиите от 
Фирмено отделение през 2009г.  

                                     Справки за участието на граждански съдии по 
наказателни дела за периода от 01.01.2009г. до 31.01.2010г. 

 
2. ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
      
    А.ОБЩИ ДАННИ  
Общ брой дела 
През 2009 г. в Окръжен съд – Перник са образувани 856 броя 

граждански, търговски и административни дела (вкл. въззивни по общия 
исков ред и частни граждански  и търговски  дела). Към 01.01.2009г. 
неприключилите граждански, търговски и административни дела от 
предишни периоди са били съответно 147 броя, 6 броя и 29 броя, общо 
182 броя или всичко за разглеждане 1038 броя дела.  От тях, свършените 
са всичко 891 броя, като в срок до 3 месеца са свършени 669 броя дела, 
равняващи се на  75 %.  

Към 31.01.2010г. данните са следните:  
147 броя висящи към 01.01.2010 г., 52 броя - новообразувани или 

всичко за разглеждане  -  199 бр. дела. 
 
Граждански дела, образувани по общия исков ред 
През 2009 г. гражданските дела, новообразувани по общия исков ред, 

включително и въззивни са 547 броя, заедно с  142 броя висящи към 
01.01.2009 г. или общо за разглеждане – 689 броя дела. Свършените дела 
са 569 броя,  от които в срок до три месеца са приключени  - 375 броя или 
66 %.  

От общо свършените по общия исков ред 569 броя граждански дела 
за 2009г. с решение са свършени 490 броя, а  с определение - 79 броя. 

Към 31.01.2010г. данните са следните:  
120 броя висящи към 01.01.2010 г., 21 броя  новообразувани или 

всичко за разглеждане  -  141 броя дела. 
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Частни граждански дела 
През 2009г. са образувани 279 броя, като към 01.01.2009г. е имало 5 

висящи, неприключили частни граждански дела, или всичко за 
разглеждане  -  284 броя, като в срок до 3 месеца са свършени 282 броя от 
тях, или 100%. 

Към 31.01.2010г. данните са следните:  
1 брой висящи към 01.01.2010 г., 17 броя новообразувани или всичко 

за разглеждане  - 18 броя дела. 
 

Търговски дела 
През 2009 г. са образувани 24 броя търговски  дела (6 броя висящи 

към 01.01.2009 г. и 24 броя постъпили през годината) или общо за 
разглеждане – 30 броя дела. Свършените дела са 14 броя,  от които в срок 
до три месеца  - 9 броя, или 64%. От общо приключените дела за 2009г. с 
решение са свършени 11 броя и  с определение - 3 броя. 

Към 31.01.2010г. данните са следните:  
16 броя висящи към 01.01.2010 г.,  14 броя новообразувани или 

всичко за разглеждане -  30 броя дела. 
 
Административни дела 
През 2009 г. са образувани 6 броя административни  дела (29 броя 

висящи към 01.01.2009 г. и 6 броя  постъпили през годината) или общо за 
разглеждане  - 35 броя дела. Свършените дела са 25 броя,  от които в срок 
до три месеца   -   3 броя  или 12%. От общо приключените дела за 2009г. 
с решение са свършени   22 броя и  с определение - 3 броя. 

Към 31.01.2010г. данните са следните:  
10 броя висящи към 01.01.2010 г., няма  образувани през 2010г. или 

всичко за разглеждане   -  10 броя дела. 
 
Б. ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ 
През 2009 г. са приключили общо 891 броя дела, а броят на 

постановените съдебни актове е  941  (включително  по  частни  
граждански дела,   търговски дела и административни  дела). От тях  са 
обжалвани  428 броя актове,  които спрямо броя на постановените актове 
са 45.48%.  

През 2009 г., от разгледаните и върнати от горните инстанции общо 
458 броя дела, по 94 от тях актовете не са допуснати до касационно 
разглеждане, по 364 дела обжалваните актове са разгледани по същество, 
като  269 съдебни акта (73.9%) са оставени в сила, 27 съдебни акта (7.42%) 
са изменении и 68  съдебни акта(18.68%) са отменени. 
         Приложение №4 – Справка за брой обжалвани съдебни актове/ 
решения и определения/, брой потвърдени, изменени и отменени актове за 
периода от 01.01.2009г. до 31.01.2010г., 
                                         - Справка за дела, недопуснати до касационно 
обжалване. 
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В. НЕНАСРОЧЕНИ ДЕЛА  
         Към датата на проверката ненасрочените дела са 23 броя, от които  –
14 броя граждански дела и  9 броя търговски дела. 
         
         От тях на случаен принцип  са проверени: 
Т.д. №369/2009г.- образувано на 21.05.2009г. по искова молба от АД 
срещу ЕООД за заплащане на сумата 30456,59 лева, неплатени вноски по 
договор за лизинг и законни лихви към датата на присъждане на сумата, 
постъпила в съда на 20.05.2009г. Разпределено на съдия Павлова- 
докладчик. С разпореждане от 26.05.2009г. съдията-докладчик оставя 
исковата молба без движение по отношение на иска, с който се 
претендира обезщетение за забава върху главницата и дава седмичен срок, 
считано от датата на връчване на препис от разпореждането на ищеца да 
уточни върху кои суми претендира обезщетението за забава, началния 
момент на претенция и размера. Задължава ищеца в същия срок да 
представи и оригинал от платежното нареждане за внесената д.т. 
Разпореждането е връчено на ищеца на 01.06.2009г. и той с молба от 
10.06.2009г. уточнява, че не претендира обезщетение за забава и  
представя допълнителни доказателства към исковата си молба. С 
разпореждане от 19.06.2009г. съдията-докладчик приема исковата молба и 
разпорежда да се изпрати препис от нея и приложенията на ответника с 
указания за съдържанието на писмения  отговор, двуседмичния срок за 
подаването му и последиците от неподаване на отговора и неупражняване 
на правата. Съобщението до ответника е върнато на 05.08.2009г. в съда с 
отбелязване, че не е връчено, тъй като на адреса няма офис на фирмата, а 
това е адрес на управителя й, чиято майка отказва да получи съобщението 
и книжата. С разпореждане от 07.08.2009г. съдът намира, че е налице 
хипотезата на чл.47, ал.1 ГПК и нарежда уведомлението да бъде залепено 
на вратата по адреса на ответника. След изпълнение на процедурата по 
чл.47 ГПК, с разпореждане от 25.09.2009г. съдът приема, че на ответника 
на основание чл.47, ал.6 ГПК следва да се назначи особен представител и 
изпраща писмо до АК –Перник за определяне на адвокат-служебен 
защитник на ответника. С определение от 06.10.2009г. съдът определя 
възнаграждението на особения представител  и задължава ищцовата 
страна / уведомена на 04.11.2009г./ да го внесе по набирателната сметка на 
ПОС. С определение от 26.11.2009г. съдът назначава адвокат – особен 
представител и нарежда изпращането на препис от исковата молба с 
приложенията с указания за писмен отговор в едномесечен срок, а не в 
двуседмичен срок. Назначеният служебен защитник получава 
съобщението с книжата на 01.12.2009г. и отговорът му постъпва в съда на 
04.01.2010г. при спазен едномесечен срок. С разпореждане от 04.01.2010г. 
съдът изпраща отговора до ищеца, като му оказва възможността по чл.372 
ГПК за подаване на допълнителна искова молба в двуседмичен срок от 
получаване на съобщението. Разпореждането е връчено на ищеца на 
15.01.2010г. и на 26.01.2010г. той подава в съда допълнителна искова 
молба, към която прилага постигнато след подаване на исковата молба 
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споразумение за изплащане на дължимите суми с нотариална заверка на 
подписите на управляващите дружествата. С разпореждане от 26.01.2010г. 
съдът изпраща  на ответника на  посочения в исковата молба адрес, 
въпреки, че той има назначен особен представител, препис от 
допълнителната искова молба с указания за даване на отговор по нея в 
двуседмичен срок, съгласно чл.373, ал.1 ГПК. На 12.02.2010г. от 
управителя на ответното дружество постъпва молба, с която се прави 
искане за повторение на процедурата по размяна на книжата, поради 
сгрешен номер на апартамента в посочения с исковата молба адрес на 
ответника, както и искане за продължаване срока за отговор. С 
определение от 15.02.2010г. съдът оставя без уважение и двете искания на 
ответника. Срокът за отговор по допълнителната искова молба изтича за 
ответника на 26.02.2010г. От подаване на исковата молба в съда до датата 
на проверката са изминали девет месеца.  
Гр.д. №680/2009г. – Делото  е изпратено от РС –Перник  в ОС – Перник 
по подсъдност на 02.10.2009г. и е образувано и разпределено същия ден. 
Докладчик  - съдия Нели Тошева. Исковата молба е подадена от община – 
Перник против двама ответника – търговски дружества и са предявени 
искове за обявяване нищожността  на два последователно сключени 
договори за продажба на един и същ недвижим имот. С разпореждане от 
02.10.2009г. исковата молба е оставена без движение и са дадени указания 
да бъде вписана. След вписване на исковата молба, извършено на 
06.10.2009г., съдът разпорежда на основание чл.131 ГПК изпращане на 
преписи от нея и приложенията на ответниците за отговор. С определение 
№430/06.10.2009г. съдът допуска исканото от ищеца обезпечение на 
предявените искове. С определение от 19.11.2009г. съдът констатира, че 
уведомяването на ответниците и връчването на книжата по чл.131 ГПК  са 
извършени по реда на чл.47 във вр. с чл.50, ал.2 ГПК и за определяне на 
процесуални особени представители на ответниците  изпраща писмо до 
АС при АК – Перник за поименното им посочване. С определение от 
09.12.2009г., съгласно разпоредбата на чл.47, ал.6 ГПК,  съдията назначава 
особен представител на всеки от ответниците, определя възнаграждението 
на особените представители, задължава ищеца да заплати така 
определените възнаграждения и оставя без движение производството по 
делото до внасяне на сумите. На 16.12.2009г. в съда постъпва молба от 
един от ответниците с приложено към нея адвокатско пълномощно  и 
предвид отпадналата нужда от назначаване на особен представител, съдът 
с определение от 17.12.2009г. отменя определението си от 09.12.2009г. в 
частта, с която е назначил особен представител на подалия молба 
ответник. На 15.01.2010г. и на 11.02.2010г. в съда постъпват писмените 
отговори от представителите на ответниците. Съдията се произнася с 
разпореждане за размяна на постъпилите в съда книжа. Към датата на 
проверката делото не е насрочено.  
Т.д. № 853/2009г. – Образувано на 28.12.2009г. по постъпила в съда на 
същия ден искова молба с правно основание чл.75 ТЗ. Производството се 
движи по реда на глава Тридесет и втора от ГПК. С определение от 



 9

30.12.2009г. съдията оставя исковата молба без движение с указания за 
поправяне на констатираните нередовности, като определя и срок за 
отстраняването им. Молбата за отстраняване на нередовностите постъпва 
в съда на 06.01.2010г. и с разпореждане от 07.01.2010г. съдът изпраща 
преписите от исковата молба и уточняващата молба с приложенията  за 
връчване на ответника  с указания за писмен отговор в двуседмичен срок. 
Отговорът постъпва в съда в срока по чл.367, ал.1 ГПК  и съдът веднага 
разпорежда изпращане на препис до ищеца, като му указва възможността 
за подаване на допълнителна искова молба. В срока по чл.372, ал.1 ГПК 
ищецът с молба заявява, че поддържа предявения иск. С определение от 
10.02.2010г., след като приема, че размяната на книжата между страните е 
приключила, съдът се произнася съгласно чл.374 ГПК, насрочва делото в 
о.с.з. на  15.03.2010г. и разпорежда препис от определението, съдържащо 
и проекто-доклад по делото да се връчи на страните. 
Т.д. №709/2009г. – Образувано на 15.10.2009г. по постъпила в съда на 
същия ден искова молба с правно основание чл.29 ЗТР. Производството се 
движи по реда на глава Тридесет и втора от ГПК. Докладчик – съдия Рени 
Ковачка. С разпореждане от 19.10.2009г. исковата молба с приложенията е 
изпратена на ответника за писмен отговор в двуседмичен срок. 
Ответникът получава съобщението и книжата на 26.10.2009г. и на 
06.11.2009г. в съда постъпва писменият му отговор. С разпореждане от 
06.11.2009г. съдията нарежда връчване на отговора на ищеца  за подаване 
на допълнителна искова молба съобразно разпоредбата на чл.372 ГПК в 
двуседмичен срок. От ищеца, получил съобщението с книжата на 
18.11.2009г,. в указания срок не постъпва отговор. С определение от 
07.12.2009г. съдията намира подадената искова молба за нередовна и я 
оставя без движение с указания за отстраняване на констатираните 
нередовности в определен срок. Ищецът получава съобщението на 
21.12.2009г. и с молба от 29.12.2009г. уточнява претенциите си и поправя 
нередовната искова молба. С разпореждане от 04.01.2010г. съдията отново 
изпраща преписи на ответника за отговор в двуседмичен срок и след 
постъпването му на 25.01.2010г. в срока по чл.367, ал.1 ГПК, с 
разпореждане от 29.01.2010г. съобразно разпоредбата на чл.372 отново 
изпраща получения от ответника отговор на ищеца за допълнителна 
искова молба. До датата на проверката делото не е насрочено. 
Гр.д. №805/2009г. – Образувано на 01.12.2009г. по постъпила в съда на 
01.12.2009г. искова молба за поставяне на ФЛ под запрещение. 
Производство по чл.336 и сл. от ГПК. Приложен е протокол от 
01.12.2009г. за избор на докладчик – съдия Борислава Александрова. С 
определение от 01.12.2009г. съдията приема, че исковата молба отговаря 
на изискванията на чл.127 и чл.128 ГПК и прави кратък доклад по 
предявения иск. На основание чл.131 ГПК разпорежда връчване на препис 
от исковата молба с приложенията на ответника за писмен отговор в 
едномесечен срок. След като ответникът в продължение на месец е търсен 
пет пъти на посочения в исковата молба адрес, съвпадащ по допълнително 
представена от ищеца адресна справка съгласно разпореждане на съда от 
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19.01.2010г., съобщението е връчено по реда на чл.47, ал.1 ГПК на 
03.02.2010г. Към датата на проверката не е изтекъл предвидения 
едномесечен срок за отговор. 
Т.д. №830/2009г. -  Образувано на 09.12.2009г. по постъпила в съда на 
09.12.2009г. искова молба от търговско дружество срещу община -  
Перник – търговски спор по чл.365, т.2, пр.2 ГПК. Приложен е протокол 
от 09.12.2009г. за избор на докладчик – съдия Милена Даскалова. С 
определение от 10.12.2009г. исковата молба като нередовна е оставена без 
движение. Ищецът в указания срок, на 15.01.2010г. подава молба в съда за 
отстраняване на нередовностите. С определение от 18.01.2010г. съдът 
отново оставя исковата молба без движение, като дава нов 7-дневен срок 
за изпълнение, тъй като с подадената на 15.01.2010г. молба 
нередовностите са отстранени частично. Нова молба за отстраняване на 
нередовностите  ищецът подава в съда на 05.02.2010г. С мотивирано 
определение от 08.02.2010г. съдът приема исковата молба като 
отговаряща на изискванията на чл.127, чл.128 ГПК. и предприема 
процедурата по чл.367 ГПК. 
Т.д. №743/2009г. –Постъпила в съда на 15.10.2009г. искова молба 
/наименована жалба/ от търговско дружество срещу вписване в ТР при АВ 
с основание – чл.29, ал.1 вр. чл.30 ЗТР. Производство по реда на глава 
Тридесет и втора от ГПК. С разпореждане от 15.10.2009г. исковата молба 
е оставена без движение и са дадени указания за отстраняване в определен 
срок на констатираните нередовности.  Молбата за отстраняване на 
нередовностите  постъпва в съда на   28.10.2009г. и тогава  делото е 
образувано. Приложен протокол за избор на докладчик  от датата на 
образуване на делото – съдия Милена Даскалова. С определение от 
29.10.2009г., след като приема исковата молба,  съобразно чл.367 ГПК 
съдът изпраща преписи от жалбата с приложенията на ответника за 
отговор в двуседмичен срок. Отговорът постъпва в срок – на 30.11.2009г. 
С определение от 01.12.2009г., съобразно чл.372 ГПК, съдът изпраща 
препис от отговора на ищеца за подаване в двуседмичен срок на 
допълнителна искова молба, но ищецът не упражнява в срока правата си 
да подаде такава молба. С определение от 13.01.2010г. съдът оставя 
исковата молба без движение  за втори път с оглед направеното  от 
ответника възражение, че под посочения номер в ТР не е извършено 
твърдяното от ищеца вписване, което несъответствие ищецът не е 
отстранил, подавайки допълнителна искова молба. Указано е отстраняване 
на установеното / вкл.  след служебна справка в ТР /  противоречие между 
петитума и обстоятелствената част на исковата молба. С молба от 
03.02.2010г ищецът отстранява противоречието и съдът разпорежда  
връчване на преписи с приложенията на ответника. Към датата на 
проверката срокът за отговор не е изтекъл. 
Гр.д. №797/2009г. – Образувано на 27.11.2009г. по постъпила в съда на 
същата дата искова молба от ДФ „Земеделие” срещу търговско дружество 
по реда на чл.422 ГПК. Предявен е установителен иск за признаване 
съществуването на изискуемо вземане на ищеца срещу ответното 
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дружество, основаващо се на нередности при изпълнение на сключен 
между страните договор по линия на програма САПАРД. Приложен е 
протокол от 27.11.2009г. за избор на докладчик – съдия Нели Тошева. С 
разпореждане от 02.12.2009г. съдията на основание чл.131 ГПК изпраща 
препис от исковата молба с приложенията на ответника за писмен отговор 
в едномесечен срок. На 08.01. 2010г., в срок, постъпва отговора на 
ответника, който възразява по редовността на исковата молба и по-
конкретно, че не е внесена дължимата д.т. С мотивирано разпореждане от 
13.01.2010г., съдията оставя исковата молба без движение до внасяне на 
д.т. в размер на 36 346,20 лева. След внасяне на държавната такса, с 
разпореждане от 10.02.2010г. съдията отново оставя без движение 
производството по делото, този път за прилагане на гр.д. №28516/2008г. 
по описа на СРС, 57 състав с оглед преценка на допустимостта на 
предявения иск. По делото на СРС е издадена заповед за незабавно 
изпълнение по чл.418 ГПК относно сумите-предмет на установителния 
иск, срещу която длъжникът-ответник е подал възражение по чл.414, ал.2 
ГПК. В изпълнение на разпореждането е изискано делото от СРС. Към 
датата на проверката делото не е насрочено. 
Гр.д. №16/2010г. – Постъпила в съда на 21.12.2009г. искова молба от 
община – Перник  срещу три търговски дружества с искове за обявяване 
нищожността на три договора за продажба на недвижими имоти и 
ревандикационен иск срещу едно от дружествата. С разпореждане на 
зам.председателя-ръководител на гражданската колегия, съдия 
М.Даскалова, исковата молба е оставена без движение до внасяне на 
дължимата д.т. След внасяне на д.т., делото е образувано на 08.01.2010г. с 
приложен протокол от 08.01.2010г.  за избор на докладчик – съдия Георги 
Гусев. С определение в з.з. на 08.01.2010г. съдия Гусев допуска 
обезпечение на предявените искове. На същата дата са изпратени 
съобщения до ответниците за връчване на преписи от исковата молба с 
приложенията, въпреки че по делото не се намира разпореждане по чл.131 
ГПК на съдията. Към датата на проверката е постъпил  отговор от един от 
ответниците – на 12.02.2010г. 
Гр.д. №17/2010г. – Образувано на 08.01.2010г. по постъпила на същата 
дата искова молба  от ФЛ срещу ДЗИ-Общо застраховане – АД, гр.София 
с иск за заплащане на обезщетение за неимуществени щети в размер на 
400 000 лева, настъпили вследствие смърт при ПТП.  Приложен протокол 
от 08.01.2010г. за избор на докладчик – съдия  Капка Павлова.  
Разпореждането по чл.131 ГПК е от 11.01.2010г. Отговорът на ответника 
постъпва в рамките на едномесечния срок , на 02.02.1010г. /съобщението е 
получено на 14.01.2010г./ С определение  по чл.140  от ГПК в з.з. на  
03.02.2010г. съдията прави и доклад по делото и го насрочва в о.с.з. на 
04.03.2010г. 
Т.д. №792/2009г. – Образувано на 26.11.2009г. по постъпила в съда на 
25.11.2009г. искова молба – търговски спор по чл.365, ал.1, т.1 ГПК, 
предявени искове по чл.288 ТЗ, чл.79 и чл.86 ЗЗД и чл.309 ТЗ. С 
разпореждане от 26.11.2009г. съдията оставя производството по делото 
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без движение  поради констатирани нередовности на исковата молба и 
липсваща справка по чл.366 ГПК. С молба от 03.12.2009г. ищецът прави 
указаните уточнения по исковете си и представя справката по чл.366 ГПК. 
С разпореждане от 05.12.2009г. съдията отново оставя без движение 
производството по делото, този път поради наличието на несъответствие 
между петитума на исковата молба и представената справка. След 
постъпване на 15.12.2009г.  на  втората уточняваща молба на ищеца, с 
разпореждане  от 16.12.2009г., след приемане на исковата молба, съдът 
съобразно разпоредбата на чл.367 ГПК изпраща преписи от нея и 
приложенията на ответника за писмен отговор в двуседмичен срок. След 
постъпване на отговор на 22.01.2010г. -  в законния срок, с разпореждане 
на съдията от 26.01.2010г. по размяната на книжата, съобразно чл.372 ГПК 
на ищеца се изпраща препис от постъпилия отговор, като съобщението е 
получено на 01.02.2010г. Към датата на проверката – 17.02.2010г., от 
ищеца не е постъпила допълнителна искова молба и делото не е 
насрочено. 
В.ч.гр.д. №3/2010г. – Производство по реда на чл.274 и сл. ГПК. 
Образувано на 05.01.2010г. по постъпила на същия ден в съда частна 
жалба срещу определение от 19.10.2009г. по ч.гр.д. №468/2009г. по описа 
на Пернишкия районен съд, с което молба за спиране на принудителното 
изпълнението на  заповед за изпълнение  на парично задължение въз 
основа на документ по чл.417, т.9 ГПК е оставена без уважение. С 
протокол за избор на докладчик от 05.01.2010г. делото е разпределено на 
съдия Капка Павлова. С определение от з.з. на 15.02.2010г. ПОС отменя 
атакуваното определение на ПРС като незаконосъобразно и спира 
производството по изпълнителното дело, образувано по заповед за 
изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 
ГПК. 
        Приложение №5 – Справка за ненасрочените граждански и 
търговски дела към 31.01.2010г. в ОС –Перник, копия от разпореждания 
и определения по проверените граждански и търговски дела. 
 
  
         Г. ДЕЛА, ПО КОИТО ПРОИЗВОДСТВОТО Е СПРЯНО 

 
Спрените производства са по общо 30 броя дела  и по видове дела  са 

както следва:  
граждански дела – 21 броя;  
търговски дела – 1 брой;  
административни  дела - 8 броя.   
 
На основание чл. 182 ал.1 б. "а" от ГПК (отм.) – 1 брой,  
на основание чл. 182 ал.1 б. "б" от ГПК (отм.) – 3 броя,   
на основание чл. 182 ал.1 б. "г" от ГПК/отм./ - 19 броя,  
на основание чл. 182 ал.1 б. "д" от ГПК (отм.) – 1 брой,  
на основание чл. 182 ал. 2 от ГПК (отм.) – 1 брой,  
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на основание чл. 229 ал.1 т. 1 от ГПК  –  2 броя,    
на основание чл. 229 ал.1 т. 4 от ГПК – 2 броя,   
на основание чл. чл. 637 ал.1 от ТЗ – 1 брой. 
 
На случаен принцип са проверени следните дела: 

Гр.д. №750/2007г. – Образувано на 10.09.2007г. по въззивна  жалба срещу 
решение на Пернишкия районен съд постановено по  гр.д. №244/2007г. 
Докладчик – съдия Гусев. Делото е насрочено в първо о.с.з. на 
23.10.2007г., когато е отложено за събиране на доказателства за 
18.12.2007г. – отново отложено за доказателства  за 25.03.2008г. В това 
съдебно заседание производството по делото е спряно на основание 
чл.182, ал.1, б.”г” ГПК/отм./ до решаване на адм.д. №10/2008г. по описа на 
ОС – Перник. Определението за спиране на производството не е 
подписано от всички членове на съдебния състав, разглеждащ делото. 
Справки по хода на преюдициалното дело са изисквани периодично и след 
постъпване на справка  от 10.12.2008г., че адм.д. №10/2008г. по описа на 
ПОС, ведно с адм.д. №8088/2008г. по описа на ВАС са върнати в ПОС, с 
определение от 11.12.2008г. съдията възобновява производството, приема 
и прилага преюдициалните административни дела и насрочва с.з. за 
13.01.2009г. /това определение не е подписано от един от членовете на 
състава/. След възобновяване на производството са проведени осем 
съдебни заседания. С определение от с.з. на 02.02.2010г. производството 
по делото отново е спряно на основание чл.182, ал.1, б.”г” ГПК/отм./ до 
решаване на адм.д. №523/2009г. по описа на Пернишкия административен 
съд, по което се обжалва ново разпореждане на органа на НОИ, издадено 
след връщане на преписката за произнасяне по жалба срещу предишно 
разпореждане, отменено с  влязлото в сила решение по адм.д. №10/2008г. 
по описа на ПОС. 
Гр.д. №344/1999г. -  Образувано на 16.04.1999г. по въззивна жалба срещу 
решение на Радомирския районен съд. Насроченото за 12.05.1999г. първо 
о.с.з. по делото е отсрочено за 02.06.1999г., когато производството по 
делото е спряно на основание чл.182, ал.1, б.”г” ГПК/отм./ до решаване на 
гр.д. №53/1999г. по описа на Радомирския районен съд. Справки по 
движение на преюдициалното дело са правени редовно и периодично. 
Обуславящото дело по въззивна жалба срещу постановеното 
първоинстанционно решение  от 2000г. под №995 се намира за 
разглеждане в ПОС. Гр.д. №995/2000г. по описа на ПОС е обявено за 
приключено на 16.09.2009г., а решение №537 е обявено  на 13.11.2009г. 
Съгласно извършената последна справка от 26.01.2010г. решението по 
обуславящото дело не е влязло в сила. 
Гр.д. №723/2008г. – Образувано на 11.09.2008г. по постъпило на същата 
дата в съда мотивирано искане от КУИППД срещу три ФЛ с правно 
основание чл.28, ал.1 ЗОПДИППД. Съдия-докладчик – Г.Гусев. С 
определение от 08.12.2008г. към производството по гр.д. №723/2008г. е 
присъединено производството по гр.д. №895/2008г. по описа на ПОС. 
Производството  по делото е спряно с протоколно определение в с.з. на 
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08.09.2009г. на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК  до решаване на гр.д. 
№595/2009г. по описа на Благоевградския окръжен съд. По направената на 
27.01.2010г. справка за движението на преюдициалното дело към датата 
на проверката няма постъпил отговор. 
Адм. д. №641/2000г. – Образувано на 21.06.2000г. по жалба срещу плана 
за земеразделяне на с. Копаница. Призованите по делото 
заинтересовани/или засегнати/ лица са 94 /деветдесет и четири/ по 
първоначално представения от административния орган списък. С 
определение от з.з. на 30.08. 2000г. след връщане на призовките по делото, 
производството е спряно на основание чл.182, б. „б” ГПК/отм./. 
Установено е, че са починали 14 лица, по чието местоживеене са изискани 
справки за законните наследници и техните адреси. Призовките на 
новоконституирани  заинтересовани лица също са върнати с отбелязване, 
че са починали  и до датата на проверката продължават да се изясняват 
обстоятелства и данни  относно смъртта, наследниците и адресите им за 
призоваване. Последователно се постановяват определения за 
възобновяване и спиране на производството, като последното определение 
за спиране на производството по делото  на същото основание е от 
20.12.2007г.           
Адм.д. №1042/2006г. – Образувано на 01.11.2006г. по жалба срещу акт на 
началника на РДНСК- Перник. Жалбата е постъпила в съда на 13.09.2006г. 
и с разпореждане от същата дата е оставена без движение  за внасяне на 
дължима д.т., което е удостоверено с молба от 25.10.2006г. Докладчик – 
съдия К.Павлова. С разпореждане от 08.11.2006г. делото е насрочено за 
разглеждане в първо о.с.з. на 19.12.2006г., което е отложено за 
20.02.2007г. В това с.з., с протоколно определение производството по 
делото е спряно на основание чл.182, ал.1, б.”г” ГПК до приключване на 
в.гр.д. №64/2007г. по описа на Пернишкия окръжен съд, като в 
определението съдията изрично е разпоредил на служба „Деловодство” да 
следи служебно за движението на преюдициалното дело. Редовно и 
периодично са правени справки по движението на обуславящото дело, 
като последната справка е от 27.01.2010г. 
Гр.д. №1318/2002г. – Образувано на 20.12.2002г., първоинстанционно 
производство, предявен иск от ООД срещу ООД за присъждане на сумата  
40 721,24 лева във връзка с неизпълнение на договорни задължения. 
Докладчик – съдия Нели Тошева. Насрочено за разглеждане в първо с.з. на 
21.01.2003г., когато не е даден ход на делото поради нередовна процедура 
по призоваване на страните. Проведени са три с.з., като на 03.06.2003г., с 
протоколно определение, производството по делото е спряно на основание 
чл. 182, ал.1, б.”д” ГПК/отм./ до произнасяне с акт на Окръжна 
прокуратура –Перник по сл.д. №102/2002г. или до постановяване на 
влязъл в сила съдебен акт относно вината на третото лице-помагач на 
страната на ответника по съставянето на представените фактури по 
делото.  Определението за спиране е обжалвано от ищеца и потвърдено 
както от Апелативен съд – София, така и от Върховния касационен съд. 
Справки по движението на досъдебното и съдебното производство са 
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правени периодично, като по последната от тях е установено, че 
присъдата НОХД №966/2008г. по описа на Пернишкия районен съд е  
влязла в сила на 02.02.1010г. и с разпореждане от 03.02.2010г.  е изискан 
заверен препис от присъдата с мотивите или НОХД №966/2008г.  от 
Пернишкия районен съд. 
В.гр.д. №409/2006г. – Образувано на 13.04.2006г. по въззивна жалба 
срещу решението по гр.д. №264/2005г. по описа на Районен съд – 
Радомир. Докладчик – съдия Н. Тошева. В третото по ред насрочено с.з., с 
протоколно определение от 03.10.2006г. производството по делото е 
спряно на основание чл.182, ал.1, б.”г” ГПК/отм./ до приключване на гр.д. 
№406/2006г. по описа на РС- Радомир. Справки по движението на 
преюдициалното дело са правени редовно и периодично, като на 
21.10.2008г. е установено, че по въззивна жалба срещу решението на РРС 
е образувано в.гр.д. №594/2008г. по описа на ПОС, насрочено за 
27.11.2008г.. По извършвани от деловодителя на състава справки след тази 
дата е установено, че последното насрочено заседание по делото е на 
22.01.2010г. 
Адм.д. №581/2006г. – Образувано на 29.05.2006г. по жалба срещу 
мълчалив отказ на кмета на община –Радомир  за закупуване на недвижим 
имот- частна общинска собственост. Докладчик – съдия М.Даскалова. 
Първото с.з. по делото, насрочено за 29.06.2006г. е отсрочено за 
21.09.2006г., когато с протоколно определение производството по делото е 
спряно на основание чл.182, ал.1, б.”г” ГПК/отм./ до приключване на 
адм.д. №308/2006г. по описа на ПОС. В определението е записано 
задължението на деловодителя да следи служебно за движението на 
преюдициалното административно дело. Справките са извършвани 
периодично. Според тях е установено, че адм.д. №308/2006г.е спряно до 
приключване на в.гр.д. №64/2007г. по описа на ПОС, изпратено на 
06.11.2007г. по компетентност на ВКС и все още намиращо се там 
съгласно последната справка от 27.01.2010г. 
В.гр.д. №144/2003г. – Образувано на 10.02.2003г.  по въззивна жалба 
срещу решението по гр.д. №458/2001г. по описа на Радомирския районен 
съд. Докладчик – съдия Г.Гусев. До спиране на производството са 
насрочени четиринадесет с.з., някои отложени поради нередовна 
процедура по призоваването на страни, а  други – отсрочени или 
пренасрочени по същите причини. С протоколно определение от с.з. на 
03.02.2004г. производството е спряно на основание чл.182, ал.1, б.”г” ГПК 
/отм./ до приключване на гр.д. №367/2003г. по описа на РС – Радомир. 
Няма данни да са извършвани справки по движението на преюдициалното 
дело. На гърба на протокола от 03.02.2004г. се намира ръкописно 
определение от з.з. на 07.12.2005г., с което производството по делото е 
възобновено, приложен е заверен препис от влязлото в сила на 
19.02.2004г. решение по гр.д. №367/2003г. по описа на Радомирския 
районен съд и е насрочено с.з. на 14.02.2006г. Преди провеждане на 
заседанието, с определение от з.з. на 18.01.2006г. производството по 
делото е спряно този път на основание чл.182, ал.1, б. „б” ГПК/отм./, тъй 
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като от върнатите призовки се установява, че двама от ответниците по 
жалбата  са починали. Освен изпратените до страните съобщения за 
спиране на производството по делото, няма данни да са изпращани 
съобщения до жалбоподателите, които са и ищци за посочване на 
наследниците и адресите им за призоваване. Чак през  м. ноември 2009г. 
се изпращат писма до кмета на с. Друган за установяване на наследниците 
на починалите страни. С определение от з.з. на 23.12.2009г. 
производството е възобновено, конституирани са наследниците на 
починалите страни и с.з. е насрочено за 26.01.2010г. След връщане на 
призовките се установяват нови двама  починали ответници по жалбата и 
с ръкописно определение върху една от тях от з.з. на 15.01.2010г. 
производството е спряно на основание чл.182, ал.1, б.”б” ГПК/отм./ и е 
разпоредено да се изпратят писма до кмета на с.Друган за посочване на 
наследниците на починалото лице и адреси за призоваване. Върху другата 
призовка с разпореждане от 15.01.2010г. е наредено изпращане на писмо 
да кмета на с. Стефаново за посочване на данни за наследниците и 
адресите им за призоваване на второто починало лице. Отново липсват 
данни да са изпратени съобщения на жалбоподателите-ищци за посочване 
на наследниците и адресите за призоваването им. Констатира се 
необосновано забавяне на производството по делото при първото му 
спиране за около две години, поради това че не са изисквани справки за 
движението на преюдициалното дело и при двете последващи спирания  - 
за около четири години, поради неизвършване на предписаните действия, 
съгласно разпоредбата на чл.183, ал.2 ГПК/отм./  
        Приложение №6 – Справка за спрените граждански, търговски и 
административни дела към 31.01.2010г. в Пернишкия ОС. 

 
 
Д. ВИСЯЩИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 

1.01.2009 г. 
 
Общи данни:  

        Висящите, неприключени към 31.01.2010г. дела, образувани до 
01.01.2009 г. (включително и тридесетте дела, по които производството е 
спряно), са общо 35 броя: 25 броя граждански дела, 1 търговско дело - 
несъстоятелност  и  9 броя административни  дела. Делата са образувани 
през периода 1999 – 2008 година. Към момента на проверката, от тях са 
приключени (обявени за решаване)  две  дела. 

Причините за отлагане на делата и неприключването им в разумен 
срок са:  Част от делата са спрени на основанията, посочени в т. Г от 
справката. По останалите дела основни  причини за отлагането са  
нередовно призоваване на страни и участници в производството, както и 
неизготвени  или непредставени в срок заключения от вещите лица. 

На случаен принцип са проверени: 
Гр.д. №824/2008г. – Образувано на 29.10.2008г. по искова молба, 
постъпила в съда на 28.10.2008г. Докладчик – съдия Нели Тошева. С 
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определение от 30.10.2008г. съдът изпраща преписи от исковата молба и 
приложенията към нея на ответника с указания за писмен отговор в 
едномесечен срок – чл.131 ГПК. В определения срок, на 04.12.2008г. в 
съда постъпва отговора на ответника. С определение от з.з. на 11.12.2008г. 
съдията-докладчик прекратява частично производството по делото и 
прави подготовка в останалата непрекратена част, като се произнася по 
всички въпроси, визирани в разпоредбата на чл.140 ГПК. Насрочва делото 
в с.з. на 10.02.2009г. С въззивна частна жалба, постъпила на 12.01.2009г. 
определението, в частта за прекратяване на производството е обжалвано. 
На 15.01.2009г. частната жалба е оставена без движение до внасяне на 
дължимата д.т., която е внесена и квитанцията представена с молба от 
27.01.2009г. Отговор по частната жалба на ищеца ответникът подава в 
съда на 06.02.2009г., въпреки че препис му е изпратен на 10.04.2009г. На 
06.02.2009г. ответникът подава и молба за поправка на явна фактическа 
грешка, допусната в определението от 11.12.2008г., която молба  съдът с 
определение от същата дата оставя без уважение. Проведеното на 
10.02.2009г. с.з. е отложено за доказателства на 14.04.2009г. На 
10.04.2009г. делото е изпратено в Апелативен съд – София за произнасяне 
по въззивната частна жалба срещу определението в частта му  за 
прекратяване на производството. Към датата на проверката делото не е 
върнато от Апелативен съд – София и е проверено по разпечатка от 
електронната деловодна програма. 
В.гр.д. №39/2007г. – Образувано на 12.01.2007г. след връщане от ВКС. 
Докладчик – съдия Димитров. Насрочено за 14.02.2207г.,  след което 
единадесет съдебни заседания са отложени за изясняване на въпроса дали 
е приключила процедурата по чл.201 ЗУТ. В с.з. на 21.05.2008г. 
производството по делото е спряно на основание чл.182, ал.1, б.”г” 
ГПК/отм./ до приключване на адм. д. №146/2008г. по описа на 
Административен съд – Перник. Справка по движението на 
преюдициалното дело е извършена на 10.06.2009г. и съгласно постъпилия 
от АС- Перник отговор е установено, че решението по адм.д. №146/2008г. 
е влязло в сила на 15.12.2008г. С определение от з.з. на 16.06.2009г. 
производството е възобновено, административното дело е изискано за 
прилагане и делото е насрочено за 10.07.2009г., когато ход не е даден 
поради нередовна процедура по призоваване на ответника. На 16.09.2009г. 
е назначено вещо лице, което не е изготвило заключението си в срок и 
поради тази причина с.з. на 21.10.2009г. е отложено за 25.11.2009г. В това 
заседание заключението на вещото лице е прието, а страните са направили 
нови доказателствени искания, поради което делото е отложено за 
23.12.2009г., когато отново е отложено за представяне на допуснатите в 
с.з. на 25.11.2009г. доказателства. Към датата на проверката делото е 
насрочено за 24.02.2010г. Докладчик по делото след 14.11.2009г. е съдия 
Александрова. 
Т.д. №841/2004г. – Образувано на 27.07.2004г. по молба по чл.625 ТЗ на 
„КАМЕТ” ЕАД- гр.Перник срещу „НИПКИТОКС” ООД – гр.Перник. По 
делото последователно докладчици са съдиите: Димитров, Мирчев, 
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Димитров, Даскалова. Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 
15.09.2004г., когато са приети писмените доказателства към молбата и е 
допуснато изслушване на съдебно-икономическа експертиза. В 
проведените на 13.10.2004г., 10.11.2004г. и 12.01.2005г. с.з. е заменено 
първоначално назначеното в.л., изслушано е заключение и допълнително 
заключение на в.л., допуснати са нови доказателствени искания. Не е 
даден ход на с.з. на 22.12.2004г. поради заболяване на процесуалния 
представител на длъжника, както и на с.з. на 16.02.2005г. – тъй като е 
постъпила частна жалба и делото следва да бъде изпратено по 
компетентност на САС. В следващото с.з.  на 25.01.2006г., когато  е 
представено и прието решение №1/21.03.2005г. по т.д. №531/1993г. на 
ПОС, влязло в сила на 10.05.2005г., с което „КАМЕТ” ЕАД- гр.Перник е 
обявено в несъстоятелност, дейността на предприятието му е прекратена и 
е назначен постоянен синдик, делото е обявено за решаване.  С 
определение от з.з. на 17.07.2006г. е отменено определението за даване 
ход по същество на делото, поставена е допълнителна задача на в.л. и 
делото е насрочено за 27.09.2006г., когато след приемане на заключението 
по допълнителната задача, делото отново е обявено за решаване. С 
определение  №94/30.07.2007г., почти една година по-късно, съдът 
намира,  че е налице хипотезата на чл.629б ТЗ /нов – ДВ, бр.38 от 2006г./, 
отменя протоколното определение от 27.09.2006г., с което е даден ход по 
същество на спора и  определя сума необходима за покриване на 
първоначалните разноски по несъстоятелността в размер на 3100 лева, 
вносима от молителя, длъжника и АДВ-гр.София в месечен срок от 
получаване на съобщението. Сумата е внесена и молба с платежния 
документ е представена в съда на 16.10.2007г. С решение №35 от з.з. на 
28.01.2008г.  /три години и половина след образуване на делото/ съдът 
обявява неплатежоспособността на „НИПКИТОКС” ООД – гр. Перник  и 
открива производството по несъстоятелността, налага общ запор и 
възбрана върху имуществото на длъжника, назначава временен синдик и 
насрочва първото събрание на кредиторите на обявеното в 
неплатежоспособност дружество за 27.02.2008г. На тази дата събранието 
на кредиторите не е проведено, тъй като решението от 28.01.2008г. не е 
вписано от Агенцията по вписванията. Насрочено е ново първо събрание 
на кредиторите за 26.03.2008г., непроведено поради невписване на 
съответната покана в ТР на АВ.  Поради причина невписване в 
изискуемия срок на поканата за насроченото на 21.05.2008г. събрание, то 
също не е проведено. Насроченото на 08.10.2008г. събрание също не е 
проведено, тъй като т.д. №841/2004г. е изпратено на ВКС на 21.05.2008г. и 
не е върнато, а по него се намират доклада на синдика, списъците на 
кредиторите и заверените копия от търговските книги. Първото събрание 
на кредиторите е проведено едва на 14.01.2009г. Междувременно в съда са 
постъпвали молби от кредиторите за предявяване на вземания срещу 
длъжника, които своевременно са докладвани и резолирани. С 
определение от 15.01.2009г. съдът назначава постоянен синдик съгласно 
взетото решение от първото събрание на кредиторите. На 17.02.2009г. в 
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съда са представени списъци на приетите и на неприетите предявени 
вземания  и с резолюция от 18.02.2009г. съдът е разпоредил да бъдат 
предоставени на разположение на кредиторите на таблото на съда. До 
датата на проверката са представени доклади на синдика, допълнителни 
списъци на вземанията, извършени от съда одобрения по разходи и други. 
Прави впечатление, че в определенията, разпорежданията и резолюциите  
на съда не се съдържат нареждания за вписване в книгата по чл.634в ТЗ, а 
обявяването на отделните действия става на таблото на съда. При 
направената проверка се установи, че книга по чл.634в ТЗ се води в съда 
по несъстоятелността, като за всяко дело има открит отделен том, в който 
се извършват задължителните вписвания по ал.1 на разпоредбата.   
        Приложение №7 – Справка за висящите, неприключени към 
31.01.2010г. граждански, търговски и административни дела, образувани 
до 01.01.2009г. в ОС - Перник, разпечатка от деловодната програма на 
съда по гр.д. 824/2008г. Копия от пет протокола, едно определение и 
решение №35/28.01.2008г. по т.д. №841/2004г. на ПОС. 
          
        Е. ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО 
        За периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г. делата с отменен ход по 
същество в Пернишкия окръжен са  23 /двадесет и три/, всичките 
граждански, като 19 /деветнадесет/ от тях са въззивни. Четири от делата са 
образувани през 2008г., а останалите 19 – през 2009г. 
        За периода от 01.01.2010г. до 31.01.2010г. с определение от 
29.01.2010г. е отменен ходът по същество на обявеното за решаване на 
19.01.2010г. в.гр.д. №633/2009г., образувано на 11.09.2009г. Делото е 
насрочено за 02.03.2010г. Докладчик – съдия К.Петров. 
        Проверени са: 
В. гр.д. № 212/2009г. – Образувано на 19.03.2009г. по въззивна жалба 
срещу решение по гр.д. №305/2008г. на Радомирския районен съд 
/исковата молба подадена на 29.02.2008г. – производството се е движило 
по ГПК/отм./. Докладчик – съдия Нели Тошева. С определение от з.з. на 
23.03.2009г. съдът се е произнесъл по доказателствените искания, 
направени с въззивната жалба. В третото по ред о.с.з. на 08.09.2009г. 
делото е обявено за решаване. С определение №214/05.10.2009г. съдът 
отменя протоколното определение от 08.09.2009г. за даване ход по 
същество на делото и оставя без движение исковата молба, като указва 
конкретизиране на процесния имот по действащия регулационен план с 
посочване на граници, площ и местонахождение, описание на 
съществуващата в имота паянтова жилищна сграда и уточняване на 
претендираната лихва за забава по размер за всяка една от страните. В 
насроченото след отмяната на хода по същество с.з. на 24.11.2009г. делото 
е обявено за решаване  и решение №346 е постановено на 23.12.2009г. 
Срещу решението е подадена касационна жалба, която се администрира. 
Гр.д. №389/2009г. – Образувано на 29.05.2009г. по искова молба  за 
плащане на сума по договор за застраховка. Докладчик – съдия Г.Гусев. С 
определение от з.з. на 30.05.2009г. исковата молба с приложенията се 
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изпраща на ответника за писмен отговор. Определението е ръкописно и 
нечетливо. Ответникът получава съобщението и книжата на 17.06.2009г., 
но не подава писмен отговор. С определение от з.з. на 21.07.2009г., което 
отново е ръкописно и нечетливо, делото е насрочено в о.с.з.  на 
06.10.2009г. В това заседание и в следващото заседание ход на делото не е 
даден. В с.з. на 24.11.2009г. делото е обявено за решаване. С ръкописно 
немотивирано определение от з.з. на 18.12.2009г. върху молба вх. 
№7040/17.12.2009г., съдията-докладчик отменя определението за даване 
ход по съществото на делото, както и определението за приключване на 
устните състезания и насрочва делото в о.с.з. на 26.01.2010г. С подадената 
молба се иска отмяна на определението за даване ход по същество на 
делото с оглед приемане на доказателство за нововъзникнало 
обстоятелство, настъпило на 16.12.2009г. - заличаване на регистрацията и 
снемане от отчет на процесния автомобил. Делото е обявено за решаване 
на 26.01.2010г. 
В.гр.д. №446/2009г. – Образувано на 22.06.2009г. по въззивна жалба 
срещу решение на Радомирския районен съд по делбено дело. 
Производството се движи по действащия ГПК. Докладчик – съдия 
М.Величков. С разпореждане от з.з. на 22.06.2009г. съдът приема 
въззивната жалба за допустима, констатира, че не са направени 
доказателствени искания и не са ангажирани доказателства и насрочва 
делото в о.с.з. на 10.09.2009г., когато е направен доклад по чл.268, ал.1 
ГПК. С определение  №223/15.09.2009г. съдът отменя протоколните си 
определения от 10.09.2009г. за приключване събирането на доказателства, 
за даване ход на делото по същество и за определяне на датата 
12.09.2009г. за произнасяне на решението. Установява, че исковата молба 
е нередовна и на основание чл.129, ал.4 вр.  ал.1, вр. чл.127, ал.1, т.4 и т.5 
ГПК оставя производството по делото без движение. Дава указания на 
ищеца в седемдневен срок от получаване на съобщението да конкретизира 
обстоятелствената част и петитума на  исковата си молба, както и да 
посочи доказателства. След отстраняване на нередовностите, делото е 
насрочено на 14.01.2010г., когато е отложено за доказателства на 
18.02.2010г. 
В.гр.д. № 539/2009г. – Образувано на 05.08.2009г. по въззивна жалба 
срещу решение по гр.д. №114/2009г. на Пернишкия районен съд. 
Производството е по реда на чл.258-273 ГПК. Докладчик – съдия К. 
Петров. С определение от подготвително з.з. на 10.08.2009г. съдът на 
основание чл.267, ал.1 ГПК приема жалбата за допустима, произнася се по 
доказателствените искания и доказателствата и насрочва делото в о.с.з. на 
06.10.2009г., когато го обявява за решаване. Страните не се явяват в 
заседанието, въпреки че са редовно уведомени. С определение №293 от 
з.з. на 01.12.2009г. съдът отменя протоколното си определение от 
06.10.2009г. за даване ход на устните състезания, тъй като намира, че 
делото не е изяснено от фактическа страна, допуска съдебно-техническа 
експертиза с конкретно определена задача, назначава вещо лице, което да 
се призове след внасяне от въззиваемата на определения от съда депозит и 
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насрочва делото в о.с.з. на 19.01.2010г. На 19.01.2010г. съдът обявява 
делото за решаване и на 22.01.2010г. постановява решение №9, с което 
обезсилва решението на Пернишкия районен съд и прекратява 
производството по предявените искове, които приема за недопустими 
поради липса на правен интерес. Следва да се отбележи, че мотивирайки 
своето решението съдът не се е позовал на обстоятелствата, за чието 
изясняване е допуснал съдебно-техническа експертиза. Преценката му 
изцяло се основава на това, че са предявени осъдителни, а не 
установителни искове след подаденото възражение срещу заповед за 
изпълнение по чл.411 ГПК.  
В.гр.д. №588/2009г. – Образувано  на 21.08.2009г. по въззивна жалба 
срещу решение на Пернишкия районен съд. Производството се движи по 
чл.196-чл.212 ГПК/отм./. Докладчик – съдия Г.Гусев. С определение от з.з. 
на 24.08.2009г. съдът се произнася по доказателствата и доказателствените 
искания и насрочва делото за разглеждане в о.с.з. на 13.10.2009г., когато 
отменя определението си от 24.08.2009г., с което е дал възможност на 
жалбоподателя да води един свидетел за изслушване и го обявява за 
решаване. С определение  №301 от з.з. на 20.10.2009г. съдът приема, че 
делото не е изяснено от фактическа страна и за изясняването му е 
необходимо да се разпита поисканата от жалбоподателката свидетелка, 
като отменя протоколните си определения от 13.10.2009г. за даване ход на 
делото по същество и за отмяна на определението от 24.08.2009г., с което 
е допуснат един свидетел на жалбоподателя. Допуска  свидетеля, воден от 
жалбоподателя в с.з. на 13.10.2009г. и насрочва делото в о.с.з. на 
17.11.2009г., когато  свидетелят е разпитан и делото е обявено за 
решаване. Решението е постановено на 15.12.2009г. 
В.гр.д. №668/2009г. – образувано на 26.09.2009г. по въззивна жалба от 
ищеца срещу решението по гр.д. №541/2009г. на Пернишкия районен съд. 
Производството е по реда на чл.258-чл.273 ГПК. Докладчик – съдия 
Л.Пейчева. С определение от з.з. на 28.09.2009г. съдът докладва 
въззивната жалба, постъпилият отговор и направените доказателствени 
искания  и на основание чл.267, ал.1 приема жалбата за допустима и 
насрочва делото в о.с.з. на 22.10.2009г. Искането за допускане на гласни 
доказателства във въззивното производство оставя без уважение като 
преклудирано, предвид разпоредбата на чл.266, ал.1 ГПК. Делото е 
обявено за решаване на 22.10.2009г., като съдът  посочва, че ще обяви 
решението си на  23.11.2009г.  В срока за произнасяне постъпва молба за 
спиране на производството от пълномощника на жалбоподателя –ищец с 
приложен препис-извлечение от акт за смърт, издаден на 25.10.2009г. от 
община -Перник, от който е видно, че жалбоподателят е починал на 
24.10.2009г. С определение от з.з. на 19.11.2009г. съдът отменя 
протоколното си определение от 22.10.2009г., с което е обявил устните 
състезания за приключени и е посочил, че ще обяви решението си на 
23.11.2009г. и спира производството по делото на основание чл.229, ал.1, 
т.2 ГПК. Нарежда от община –Перник да се изиска удостоверение за 
наследници на починалия жалбоподател, в което удостоверение да се 
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посочат трите имена и адресите на наследниците за конституирането им 
като жалбоподатели във въззивното производство. След постъпване на 
удостоверението от общината, съдът с определение от з.з. на 14.12.2009г. 
възобновява производството по делото, конституира наследниците на 
жалбоподателя като страни и насрочва делото в о.с.з. на 14.01.2010г., 
когато го отлага за 11.02.2010г., а тогава – за 11.03.2010г. 
         Съгласно разпоредбата на чл.229, ал.2, пр.2, в случаите на ал.1, т.2 –
смърт на някоя от страните, ако е било завършено съдебното дирене, 
производството се спира след постановяване на решението по делото. 
В.гр.д. №677/2009г. – Образувано на 01.10.2009г. Производството е по 
реда на ГПК/отм./ Докладчик – съдия Л.Пейчева. С решение постановено 
по гр.д. №2316/2008г. на първо гражданско отделение на Върховния 
касационен съд е отменено решение по в.гр.д. №985/2007г. на Пернишкия 
окръжен съд в частта, с която е прекратено  производството по предявен 
иск с правно основание чл.22, ал.3 СК /отм./ и делото е върнато на ПОС за 
постановяване на решение по същество. Делото е насрочено в о.с.з. на 
29.10.2009г., когато е даден ход и е обявено за решаване. С определение 
№322 от з.з. на 02.12.2009г. съдът намира, че ответникът по жалбата е бил 
нередовно призован  за с.з. на 29.10.2009г., поради което не е следвало да 
се дава ход на делото и то да се обявява за решаване и като отменя 
определението за даване ход на делото по същество, го насрочва за 
29.12.2009г. Едва в срока за произнасяне съдът констатира, че върнатата 
на 10.10.2009г. призовка до ответника по жалбата е с отбелязване, че е 
връчена при отказ на пълнолетна жена от адреса, която отказва да 
подпише призовката, но се задължава да я предаде. Името на тази жена не 
е отбелязано върху призовката, а като свидетел е посочено лице с три 
имена и адрес, което не се е подписало. При връчването са смесени  
хипотезите на чл.46, ал.2 и чл.47, ал.1 ГПК/отм./. Делото е приключено в 
с.з. на 29.12.2009г. и на 29.01.2010г. е постановено решение №382. 
В.гр.д. №82/2009г. – Образувано на 29.01.2009г. по въззивна жалба срещу 
решение на Пернишкия районен съд,  производството се движи по реда на 
ГПК/отм./. Докладчик – съдия М.Даскалова. С определение от з.з. на 
30.01.2009г. съдът приема жалбата за допустима, произнася се по 
доказателствените искания и насрочва делото за разглеждане в о.с.з. на 
04.03.2009г. Делото е обявено за решаване в с.з. на 25.03.2009г. С 
определение  от з.з. на 06.07.2009г. съдът отменя протоколното 
определение от 25.03.2009г. с което е даден ход на делото по същество и 
без да насрочва с.з., насрочва оглед на място  за 18.09.2009г. Съдът 
приема, че делото не е изяснено от фактическа страна и от огледния 
протокол на Пернишкия районен съд, както и от заключението на в.л. не 
може да се установи къде точно се намира процесния имот, предмет на 
иска по чл.53, ал.2 ЗКИР. Делото е приключено на 30.10.2009г. и 
решението е постановено на 30.11.2009г. 
В.гр.д. №429/2008г. – Образувано на 30.04.2008г. по въззивна жалба 
срещу решение по гр.д. №64/2007г. на Радомирския районен съд. 
Производството се движи по реда на ГПК/отм./. Докладчици – съдия 
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М.Даскалова до м. октомври 2008г.  и  съдия К.Павлова до приключване 
на делото. С определение от з.з. на 17.05.2008г. съдът приема жалбата за 
допустима, произнася се по доказателствените искания и насрочва делото 
в о.с.з. на 29.05.2008г. До 05.02.2009г., когато производството по делото е 
спряно на основание чл.182, ал.1, б.”а” ГПК/отм./- по взаимно съгласие на 
страните, са проведени и отложени осем съдебни заседания. Основна 
причина за отлагане на с.з. е поведението на назначеното в.л., което не 
изпълнява задължението си да представи заключение в срок, както и 
направени от страните нови доказателствени искания във връзка с 
наведени пред въззивната инстанция нови фактически твърдения. С 
определение от з.з. на 31.03.2009г. съдът възобновява производството по 
делото  и го насрочва в о.с.з. на 30.04.2009г., когато го обявява за 
решаване. С определение от з.з. на 09.07.2009г. съдът приема, че делото не 
е изяснено от фактическа страна и отменя определението за даване ход на 
делото по същество, назначава служебно съдебно-техническа експертиза, 
чиято задача формулира, задължава въззивника да представи 
доказателства коя е съпругата на наследодателя и удостоверение за 
наследници на същата, задължава въззиваемия да представи 
удостоверение за наследници  и насрочва делото в о.с.з. на 17.09.2009г. 
Делото е приключено в с.з. на 01.10.2009г. и решението е постановено на 
30.10.2009г.  
В.гр.д. №128/2009г. – Образувано на 12.02.2009г. по въззивна жалба 
срещу решение по гр.д. №154/2005г. на Радомирския районен съд. 
Производството се движи по реда на ГПК/отм./. Докладчик – съдия 
К.Павлова. С определение от з.з. на 17.02.2009г. съдът приема жалбата за 
допустима, произнася се по доказателствените искания и насрочва делото 
за разглеждане в о.с.з. на 19.03.2009г., когато го обявява за решаване. С 
определение № 85 от з.з. на 10.07.2009г. съдът отменя определението за 
даване ход на делото по същество и оставя производството без движение 
до конкретизиране на исковата молба чрез посочване на обстоятелствата, 
на които се основава иска и към кой момент е спорът за собственост, 
както и чрез привеждане на петитума на иска в съответствие с 
обстоятелствената част на исковата молба. След като на 27.07.2009г. в 
съда постъпва молба от ищеца в първоинстанционното производство, 
съдът с определение от з.з. на 28.07.2009г. отново оставя производството 
по делото без движение и дава подробни указания за конкретизиране на 
твърденията и исканията по исковата молба, предвид неизпълнените 
указания от предишното определение. На 28.09.2009г. постъпва нова 
молба от ищеца и с определение от з.з. на 06.10.2009г. съдът допуска 
конкретизация на исковата молба, така както е посочено в двете молби  от 
27.07.2009г. и от 28.09.2009г. и насрочва делото за 12.11.2009г. С 
протоколно определение от публичното заседание съдът отново оставя без 
движение исковата молба до привеждане на петитума в съответствие с 
обстоятелствената част, тъй като  с двете молби на ищеца се навеждали 
основания както за иск по чл.14, ал.4 ЗСПЗЗ, така и за иск по чл.108 ЗС. С 
молба от 19.11.2009г. от пълномощника на въззиваемия ищец  петитума на 



 24

исковата молба е уточнен и с определение от з.з. на 24.11.2009г. съдът 
допуска конкретизация на петитума на иска, така както е посочено в 
молбата и насрочва делото за разглеждане в о.с.з. на 17.12.2009г., когато 
го обявява за решаване и решението е постановено на 30.12.2009г. Към 
датата на проверката се администрира подадената срещу въззивното 
решение касационна жалба. 
Гр.д. №294/2008г. – Образувано на 17.03.2008г. по постъпила в съда на 
29.02.2008г. искова молба – искове с правно основание чл.431, ал.2, чл.97 
и чл.498 от ГПК/отм./ . Производството е по реда на отменения ГПК. 
Докладчик – съдия Р.Ковачка.  с разпореждане от 18.03.2008г. делото е 
насрочено за разглеждане в о.с.з. на 23.04.2008г. След провеждане на пет 
с.з., в последното с.з. на 10.06.2009г. делото е обявено за решаване. С 
определение №51 от з.з. на  26.06.2009г. е отменено протоколното 
определение за даване ход на делото по същество, с което съдът е уважил 
постъпилата на 22.06.2009г. молба с приложени към нея писмени 
документи, за които се твърди, че са от значение за решаване на спора 
между страните. Тъй като с уважаването на молбата се стига до отмяна на 
хода по същество и до ново насрочване за разглеждане на делото и 
събиране на доказателства, които страната при добра грижа е могла да 
ангажира своевременно, съдът й налага глоба. В с.з. на 23.09.2009г. съдът 
спира производството по делото на основание чл.182, ал.1, б.”г” ГПК/отм./ 
до приключване на гр.д. №1407/2008г. по описа на СГС, ГО, І-4 състав, 
съгласно представеното към молбата от 22.06.2009г. съдебно 
удостоверение. С определение №45/30.12.2009г. по ч.гр.д. №3008/2009г. 
САС, ГК, VІ състав отменя определението от 23.09.2009г. за спиране на 
производството и връща делото за продължаване на 
съдопроизводствените действия. Към датата на проверката делото е 
насрочено за 17.02.2010г.  
В.гр.д. №170/2009г. – Образувано на 09.03.2009г. по въззивна жалба 
срещу решение на Радомирския районен съд. Производството се  движи  
по чл.258 – чл.273 ГПК. Докладчик – съдия Г.Гусев. С определение от з.з. 
на 10.03.2009г. съдът насрочва делото за разглеждане в о.с.з. на 
07.04.2009г., когато го обявява за решаване. С определение от з.з. на 
21.04.2009г., като взема предвид подадена на същата дата молба и 
приложеното към нея съдебно удостоверение, съдът отменя 
определението за даване ход на делото по същество и спира 
производството по делото на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК вероятно до 
решаване на посоченото в удостоверението гражданско дело по описа на 
Радомирския районен съд. С определение върху съобщението от ВКС за 
изпращане на решение с дела, съдът насрочва делото за 15.09.2009г. 
Заседанието е пренасрочено за 13.10.2009г., когато делото е обявено за 
решаване и решението е постановено на 29.10.2009г. Постъпила е 
касационна жалба, която се администрира. 
В.гр.д. №699/2009г. – Образувано на 09.10.2009г. по въззивна жалба 
срещу решение на Пернишкия районен съд. Производството е по чл.258- 
чл.273 ГПК. Докладчик – съдия М.Даскалова.  Делото е обявено за 
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решаване в с.з. на 04.11.2009г. С определение от з.з. на 04.12.2009г. е 
отменено определението за даване ход на делото по същество, тъй като 
съдът е приел, че пред въззивната инстанция следва да бъде конституиран 
нов ответник – необходим другар, който не е участвал в 
първоинстанционното производство. След изпълнение на дадените 
указания, с  определение от з.з. на 02.02.2010г. съдът конституира новия 
ответник по иска и изпълнява процедурата по чл.131 ГПК. Към датата на 
проверка се чака писмен отговор от новоконституирания ответник. 
В.гр.д. №633/2009г. – Образувано на 11.09.2009г. по въззивна жалба 
срещу решение на Пернишкия районен съд. Производството се движи по 
реда на ГПК/отм./. Докладчик – съдия К.Петров.  С разпореждане от 
25.09.2009г. делото е насрочено в о.с.з. на 03.11.2009г. и след проведени 
още две с.з., на 19.01.2010г. е обявено за решаване. С определение №12 от 
з.з. на 29.01.2010г. е отменено протоколното определение за даване ход на 
устните състезания, тъй като в срока за произнасяне съдът приема, че 
делото не е напълно изяснено от фактическа страна. Съдът служебно 
допуска съдебно-икономическа експертиза, формулира задачата й и 
насрочва делото за 02.03.2010г. 
В.гр.д. №191/2009г. – Образувано по въззивна жалба срещу решение на 
Пернишкия районен съд. Производството се движи по реда на ГПК/отм./ 
Докладчик по делото – съдия М.Величков. С разпореждане от 17.03.2009г. 
делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 23.04.2009г., когато 
въззивният съд е приключил събирането на доказателствата, дал е ход на 
делото по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение. С 
определение от з.з. на 03.06.2009г. съдът отменя горецитираните 
определения след като констатира, че дадените с решение  
№2348/02.12.2004г. по гр.д. №2135/2003г. на ВКС на РБ указания, 
задължителни за долните инстанции, не са изпълнени и посочената 
конкретизация на иска не е направена. Оставя производството по делото 
без движение до отстраняване на нередовностите по исковата молба. 
Делото е приключено на 15.10.2009г. и решението е постановено на 
10.11.2009г. 
         Приложение №8 – Справка за делата с отменен ход по същество за 
периода от 01.01.2009г. до 31.01.2010г., копия от определенията, с които 
е отменен ходът по същество по всички проверени граждански дела. 

 
Е. ДЕЛА ОТ НАСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ  
В съда са въведени тетрадки-календар за насрочените  в с.з. дела за 

всеки въззивен състав. В Пернишкия окръжен съд  има три въззивни 
състава, съответно: І състав- съдиите Пейчева, Величков и Павлова; ІІ 
състав-съдиите Гусев, Тошева и Петров и  ІІІ състав – съдиите Даскалова, 
Александрова и Ковачка. Въведена е практика, според която въззивните 
граждански дела се насрочват преди обяд на съответната дата, а 
първоинстанционните граждански дела  - след обяд. Предвид неголемите 
постъпления в едно съдебно заседание се насрочват максимум  до десет 
дела. 
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Проверени са всички дела, насрочени в с.з. на 17.02.2010г.: 
Адм. д. №738/2009г. – Образувано на 27.10.2009г., след като с решение от 
23.10.2009г. по адм.д. №5639/2009г. на ВАС, Четвърто отделение  е 
отменено решението на ПОС от 20.02.2009г. по адм.д. №778/2004г. и 
делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда. Приложен 
протокол за избор на докладчик – съдия М.Даскалова. С разпореждане от 
28.10.2009г. делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 02.12.2009г. В 
съдебните заседания на 02.12.2009г. и на 13.01.2010г. ход на делото не е 
даден поради нередовна процедура по призоваването. 
Гр.д. №294/2008г. – делото е описано и в буква Д  - дела с отменен ход по 
същество. Исковата молба е постъпила в съда на 29.02.2008г. и 
производството се движи по реда на ГПК/отм./ Делото  е образувано на 
17.03.2008г., след като исковата молба е оставена без движение до внасяне 
на дължимата д.т. В с.з. на 23.04.2008г. не е даден ход на делото поради 
нередовно връчване на преписи от исковата молба  и приложенията към 
нея. В с.з. на 14.05.2008г. съдът конституира трети лица- помагачи на 
страната на ответника,  като всички трети лица са с адрес в чужбина. С.з. 
на 09.07.2008г. е отложено по доказателства за 24.09.2008г. Това 
заседание не  е проведено, тъй като делото се е намирало последователно 
в САС и ВКС по частна жалба срещу определение на ПОС от 22.05.2008г., 
с което на основание чл.176, ал.2 ГПК/отм./ е отменено определението от 
14.05.2008г. за конституиране на третите лица – помагачи. След връщане 
на делото от САС на 07.05.2009г. с разпореждане от 11.05.2009г. делото е 
насрочено в с.з. на 10.06.2009г., когато е обявено за решаване. Ходът по 
същество е отменен и производството по делото е спряно. С определение  
№45/30.12.2009г. по ч.гр.д. №3008/2009г. Софийският апелативен съд, ГК, 
VІ състав е отменил определението за спиране на производството и е 
върнал делото за продължаване на съдопроизводствените действия, като е 
приел, че се касае не до преюдициален спор, а до идентично съдебно 
производство между едни и същи страни, еднакъв предмет и еднакво 
основание. След отмяна на определението за спиране на производството, 
делото е насрочено за 17.02.2010г.   
В.гр.д. №56/2010г. – Образувано на 02.02.2010г. по постъпила в съда на 
същата дата въззивна жалба срещу решение по гр.д. №2387/2009г. на 
Пернишкия районен съд, с което са уважени обективно съединени искове 
с правно основание чл.344, ал.1, т.1, т.2 и т.3 КТ. Докладчик – съдия 
Ковачка. С определение от з.з. на 02.02.2010г. по чл.267 ГПК, съдът 
насрочва делото за разглеждане в о.с.з. на 17.02.2010г. 
Гр.д. №576/2009г. – Образувано на 17.08.2009г. по постъпила в съда на 
същата дата искова молба. Предявени искове с правно основание  чл.424, 
ал.1 ГПК и чл.389, ал.1 ГПК. Докладчик – съдия Ковачка. С разпореждане 
от 18.08.2009г. съдът  открива процедурата по чл.131 ГПК. Съобщението е 
получено от ответника на 04.09.2009г. С отделно определение 
№393/18.08.2009г. съдът допуска исканото обезпечение на предявения  
иск чрез налагане на обезпечителна мярка „спиране на изпълнението”.  С 
определение от 08.10.2009г., след изтичане на едномесечния срок за 
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отговор от ответника, който не постъпва, съдът не се произнася по 
редовността и допустимостта на исковата молба и иска, произнася се по 
относимостта и допустимостта на доказателствата и насрочва делото за 
разглеждане в о.с.з. на 11.11.2009г., когато докладва молба от ответника за 
отлагане на делото и молба по чл.64 ГПК за възстановяване на срока за 
писмен отговор. Не дава ход на делото и насрочва с.з. за  разглеждане на 
молбата по чл.64 ГПК на 27.11.2009г. В с.з. на 27.11.2009г. съдът не дава 
ход на делото, като констатира, че подадената молба за възстановяване на 
срока е нередовна. Към нея не е приложен неподадения в срок писмен 
отговор и поради това я оставя без движение, като указва писменият 
отговор да бъде представен в седмичен срок. Съгласно разпоредбата на 
чл.65, ал.2 ГПК книжата, за подаването на които се иска възстановяване 
на срока, се подават едновременно с молбата. Със същото определение   
съдът насрочва същинското дело на 20.01.2010г., като се позовава на 
разпоредбата на чл.65, ал.3 ГПК. След отстраняване на указаните от съда 
нередовности, с определение от з.з. на 08.12.2009г. съдът насрочва о.с.з. за 
разглеждане на молбата по чл.64 ГПК. Вместо в насроченото за 
29.12.2009г. с.з. съдът разглежда молбата в о.с.з. на 23.12.2009г., поради 
допусната в призовките грешка в датата на с.з и предвид изричното 
съгласие на явилите се страни. С определение от 29.12.2009г. съдът 
уважава  молбата и възстановява пропуснатия срок за подаване на писмен 
отговор на исковата молба по делото. Съдът не се произнася с ново 
определение по чл.140 ГПК. В с.з. на 20.01.2010г.съдът изяснява фактите 
от значение по делото, прави подробен доклад, приканва страните към 
спогодба и за събиране на допуснатите доказателства насрочва следващо 
с.з. на 17.02.2010г. 
В.гр.д. №848/2009г. – Образувано на 18.12.2009г., след като с решение  
№892/15.12.2009г. по гр.д. №4853/2008г. на ВКС, четвърто гражданско 
отделение частично е обезсилено решението на Пернишкия окръжен съд 
по в.гр.д. №782/2007г. и делото е върнато за ново разглеждане от друг 
състав на съда. Докладчик – съдия Р.Ковачка. С разпореждане от 
19.12.2009г. делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 13.01.2010г., 
когато на в.л. е поставена допълнителна задача и следващото с.з. е 
насрочено за 17.02.2010г. 
Т.д. №627/2009г. – несъстоятелност. Постъпила  на 04.08.2009г. молба от 
търговско дружество – кредитор  за откриване на производство по 
несъстоятелност и обявяване в несъстоятелност на търговско дружество в 
ликвидация – чл.607, чл.611, ал.3, чл.625 и др. ТЗ. С разпореждане от 
същата дата молбата е оставена без движение до внасяне на  д.т. и 
представяне на пълномощно за подписалия молбата адвокат.  Молбата с 
исканите документи постъпва в съда на 03.09.2009г. Делото е образувано 
на 07.09.2009г. и е разпределено на съдия Б.Александрова. С определение 
от з.з. на 08.09.2009г. съдът приема, че молбата отговаря на изискванията 
на чл.127 и чл.128 ГПК, на чл.628, ал.2 и ал.3 ТЗ и започва изпълнение на 
процедурата по чл.131 ГПК, като дава на ответника едномесечен срок за 
отговор. С резолюция от  07.10.2009г. върху върнатото съобщение на 
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ответника, съдът приема същото за редовно връчено на 23.09.2009г.при 
условията на чл.50, ал.2 ГПК и разпорежда делото да се докладва на 
26.10.2009г. С определение от 28.10.2009г.  на основание чл.140 ГПК  
съдът докладва делото, приема доказателствата, назначава съдебно-
икономическа експертиза и насрочва делото за 02.12.2009г., когато дава 
ход при закрити врати и отлага за изпълнение на задачата от вещото лице, 
като насрочва следващо с.з. на 17.02.2010г. На 06.01.2010г. съдът  с 
определение допуска поисканото с молба от същата дата обезпечение на 
молбата за откриване на производството по несъстоятелност и налага 
предварителни обезпечителни мерки- възбрана върху недвижим имот, 
запор върху банковите сметки на длъжника и спиране на изпълнението по 
две конкретно посочени изпълнителни дела. Вещото лице по делото е 
заменено на 13.01.2010г., тъй като е подало молба да бъде освободено от 
възложената задача по здравословни причини. 
Гр.д. №774/2009г. – Образувано на 17.11.2009г. по постъпила в съда на 
09.11.2009г. искова молба. Предявен е иск от Окръжна прокуратура – 
Перник с правно основание чл.336, ал.1 ГПК за поставяне под запрещение 
на ответника. Исковата молба е оставена без движение с разпореждане от 
09.11.2009г. до представяне на препис от епикризата. Делото е образувано 
след отстраняване на нередовността с молба от 16.11.2009г. Докладчик – 
съдия М.Даскалова. С определение от 23.11.2009г. съдът приема, че 
исковата молба отговаря на изисквания на чл.127 и чл.128 ГПК и на 
основание 131 ГПК изпраща препис от нея и приложенията на ответника 
за писмен отговор, какъвто в едномесечния срок от получаване на 
съобщението /07.12.2009г./ не постъпва. С определение от 15.01.2010г. 
съдът приема и прилага като доказателства по делото представените с 
исковата молба документи, допуска до разпит посочените в исковата 
молба свидетели, допуска психиатрична експертиза и назначава вещо 
лице, задължава АС при АК – Перник да определи адвокат , който да бъде 
назначен за особен представител на ответника и насрочва делото за 
разглеждане в о.с.з. на 17.02.2010г. 
Гр.д. №364/2009г. – Образувано на 18.05.2009г. по въззивна жалба срещу 
решение по гр.д. №7232/2006г. на Пернишкия районен съд. Докладчик – 
съдия М.Даскалова. С разпореждане от 19.05.2009г. делото е насрочено за 
разглеждане в о.с.з. на 17.06.2009г., когато ход не е даден поради 
нередовна процедура по призоваването. С определение от 30.06.2009г. 
съдията-докладчик се отвежда от разглеждане на делото и същия ден е 
определен друг докладчик – съдия Павлова. С.з. на 01.07.2009г. е 
отложено за събиране на доказателства за 16.09.2009г., когато делото е 
обявено за решаване. С решение №248/16.10.2009г. ПОС оставя в сила 
решението на ПРС за допускане на делба. На 17.11.2009г. е постъпила 
касационна жалба срещу въззивното решение. С определение от 
25.01.2010г. съдът насрочва делото в о.с.з. на 17.02.2010г. за разглеждане 
на молба за възстановяване на определения с разпореждане от 30.11.2009г. 
срок за отстраняване нередовностите на касационната жалба.   
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Гр.д. №645/2009г. – Образувано на 18.09.2009г. след като с решение 
№1228/14.09.2009г. по гр.д. №4168/2007г. по описа на ВКС, второ 
гражданско отделение частично е отменено решение на ПОС от 
17.05.2007г. по в.гр.д. №1267/2005г. и делото е върнато за ново 
разглеждане от друг състав на съда. Производството е по реда на ГПК 
/отм./. Докладчик – съдия Александрова. С разпореждане от 24.09.2009г. 
делото е насрочено в о.с.з. на 21.10.2009г., когато е даден ход на делото и 
е отложено за събиране на доказателства. С.з. на 25.11.2009г. е отложено 
за изготвяне на едно от заключенията на в.л. С определение от з.з. на 
16.12.2009г. по молба на страна и на основание чл.174 ГПК/отм./ съдът 
конституира трето лице – помагач.  В с.з. на 23.12.2009г. ход на делото не 
е даден поради нередовна процедура по призоваването на третото лице- 
помагач. В следващото с.з. на 06.01.2010г. са наведени нови обстоятелства 
и са направени нови доказателствени искания, които съдът е допуснал и 
делото е отложено за 17.02.2010г. 
Гр.д. №856/2009г. – На 15.12.2009г. в съда е постъпила въззивна жалба 
срещу решение по гр. дело за делба №16/2008г.  на Районен съд – Брезник. 
С разпореждане от същата дата в.ж. е оставена без движение до внасяне на 
дължима д.т. След внасяне на таксата, делото е образувано на 30.12.2009г. 
Има приложен протокол за избор на докладчик – съдия Б.Александрова. С 
разпореждане от 05.01.2010г. делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 
17.02.2010г. Производството е по реда на ГПК/отм./ - исковата молба за 
делба е подадена в РС – Брезник на 18.02.2008г., но изпратените по делото 
призовки и съобщения са новите образци за книжата и документите по 
действащия ГПК.   

 Приложение №9 – протокол от 14.05.2008г. по гр.д. №294/2008г., 
определение №45/30.12.2009г. на САС по ч.гр.д. №3008/2009г. за отмяна 
на определение за спиране на производството по гр.д. №294/2008г. на 
ПОС,три броя протоколи и три броя определения по гр.д. №576/2009г. на 
ПОС, решение №892/15.12.2009г. по гр.д. №4853/2008г. на ВКС, четвърто 
г.о., три броя определения по т.д. №627/2009г. на ПОС, определение от 
15.01.2010г. по гр.д. №774/2009г. на ПОС 

 
Ж. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА 
Съдебните  актове, постановени по граждански,  търговски  и 

административни дела в ОС-Перник през 2009 г. са общо 941 броя. От тях 
след едномесечния срок са постановени 77 броя съдебни актове. По 4 от 
делата решенията са постановени извън тримесечния срок, като по 3 от 
тях актовете са постановени до 7 дни след изтичане на тримесечния срок. 
От останалите 73 дела по 25 броя дела просрочието е до 10 дни, по 35 дела 
просрочието е от 10 дни до 1 месец, а по останалите 13 дела актовете са 
постановени в срок до 3 месеца.  

 
Към 31.01.2010г.  11 броя дела са с   неизготвени в едномесечния 

срок съдебни актове както следва: 
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Съдия Вид и номер на 
делото 

Обявено да 
решаване 

Дата на 
съдебния акт 

Дата на 
връщане 

Борислава 
Александрова 

Гр. дело (В) 
661/2009 02.12.2009 07.01.2010 07.01.2010 

Гр. дело (В) 
074/2009 23.12.2009 27.01.2010 27.01.2010 

Капка 
Павлова 

Гр. дело 
332/2009 10.12.2009 11.02.2010 11.02.2010 

Гр. дело (В) 
711/2009 10.12.2009 04.02.2010 04.02.2010 

Гр. дело (В) 
719/2009 17.12.2009 22.01.2010 22.01.2010 

Гр. дело (В) 
270/2009 21.12.2009 12.02.2010 12.02.2010 

Кристиан 
Петров 

Гр. дело (В) 
145/1994 24.11.2009 11.01.2010 11.01.2010 

Людмила 
Пейчева 

Гр. дело (В) 
634/2009 12.11.2009 22.01.2010 22.01.2010 

Милена 
Даскалова 

Гр. дело (В) 
382/2009 16.12.2009 29.01.2010 29.01.2010 

Рени  
Ковачка 

Гр. дело (В) 
155/2009 02.12.2009 27.01.2010 27.01.2010 

Гр. дело (В) 
570/2009 25.11.2009 22.01.2010 22.01.2010 

 
Към 31.01.2010 година с  ненаписани съдебни актове са 3 броя дела с 

докладчик -  съдия Капка Павлова, като към момента на проверката 
решенията са постановени и обявени. 
         
        Приложение №10 – Справка за съдебните актове, постановени след 
едномесечния срок за периода от 01.01.2009г. до 31.01.2010г. в Окръжен 
съд – Перник. 

 
 

3. ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 
 
        През 2009 г. гражданските  дела с влязло в сила определение по 
молби за обезпечение на бъдещи искове са общо 35 броя, от които по  22 
броя дела е допуснато обезпечение на бъдещ иск и по 13 броя дела, 
молбите са оставени без уважение.  
        Образуваните по молби за обезпечение на бъдещ иск дела в Окръжен 
съд – Перник, за периода от 01.01.2010г. до 31.01.2010г., са две.  
         
        При извършената на случаен принцип проверка на частни граждански 
дела, образувани по молби за обезпечение на бъдещ иск, се установи: 
        Спазва се стриктно определената от закона родова подсъдност по 
делата за обезпечение. 
        Изследват се предвидените в закона предпоставки за обезпечаване на 
иска като се анализират представените по делото доказателства относно 



 31

вероятната основателност на бъдещия иск 
/ч.гр.д.№430/09г.,ч.гр.д.№701/09г./ 
        Често се определя парична гаранция при допускане на обезпечението. 
        При искане за спиране на изпълнението съдиите оставят без уважение  
молбата , тъй като липсват представени доказателства за внесена 
гаранция/ч.гр.д.№646/2009г./ 
        Няма яснота за момента, от който следва да тече срокът за 
предявяване на бъдещия иск /ч.гр.д.№672/2009г./. По някои от делата  се 
определя моментът, считано от който тече едномесечният срок за 
предявяване на бъдещия иск.  В други случаи, в определението не е 
посочен моментът, от който следва да тече срокът за предявяване на 
бъдещия иск /ч.гр.д.№776/2009г./ 
        Следи се  стриктно за предявяване на бъдещия иск и служебно се 
отменят определенията за допускане на обезпечение като се обезсилва 
издадената обезпечителна заповед. /ч.гр.д.№673/09г./ 
        По ч.гр.д.№349/2009г не е определен срок за предявяване на бъдещия 
иск. 
        С изписването на ръка на определенията за допускане на обезпечение 
на бъдещ иск, съдия Георги Гусев не се произнася по необходимата 
предпоставка за допускане на обезпечението на бъдещия иск, а именно 
вероятната му основателност, което и е послужило като основание за 
отмяната на допуснатото обезпечение от по-горната инстанция. 
/ч.гр.д./266/20009г./ 
        Не е определен момент, от който започва да тече срокът за 
предявяване на бъдещия иск. Има различни моменти на връчване на 
заповедта, на връчване на съобщението, а с определение е отменено 
допуснатото обезпечение поради непредявяване в срок на бъдещия иск. 
/ч.гр.д.№339/2009г./ 

Приложение №11 – Справка за образуваните дела по постъпили 
молби за обезпечение на бъдещ иск за периода от 01.01.2009г. до 
31.01.2010г. в Окръжен съд – Перник. 

                                   - определение №1570/10.11.2009г. по ч.гр.д. 
№2564/2009г., определение №81/20.01.2010г. по ч.т.д. №854/2009г., на 
ВКС, ТК, Първо отделение, определение №512/15.10.2009г. по ч.т.д. 
№417/2009г. на ВКС, ТК, Първо отделение. 

 
 И З В О Д И : 
 

      Организацията на административната дейност на Пернишкия окръжен 
съд е добра и това в голяма степен се дължи на усилията на председателя 
на съда. Отделните служби работят ефективно, при добро взаимодействие 
и административното обслужване на гражданите е на много добро ниво. 
        Организацията на дейността по образуването и движението на 
гражданските дела също е добра, въпреки констатираните дребни 
пропуски и изключения от общите практики. 
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        Регистратурата и деловодството работят добре и постъпващите книжа 
своевременно се вписват, обработват, подготвят за доклад и се докладват. 
Своевременно се изготвят и се изпращат на страните призовките и 
съобщенията по делата. Върнатите призовки и съобщения се проверяват и 
своевременно се докладват на съответния съдия. 
       Книжата, по които се образуват дела, се предават в деня или най-
късно на следващия ден от постъпването им на зам. административния 
ръководител на съда – съдия М.Даскалова за тяхното образуване, 
определяне на вида им и съдията-докладчик съобразно принципа на 
случайния подбор. Следва да се отбележи, че в редица случаи по 
граждански и търговски дела, образуването им се извършва в един по-
късен етап /след 10 дни до един месец от постъпването им/, като преди 
това исковата молба, молбата, въззивната или частна жалба се оставят без 
движение от зам. председателя на съда с указания за внасяне на дължима 
държавна такса. Тези дела се образуват в деня на постъпване на молбата с 
приложен документ за платената държавна такса и в деня на образуването 
им се определя и съдията-докладчик, който след обстойно запознаване с 
делото понякога го обездвижва  и  поради допуснати други нередовности 
в исковата молба, молбата или жалбата. По този начин се нарушава и 
разпоредбата на чл.9, ал.1 ЗСВ, която изисква разпределението на делата и 
преписките в органа на съдебната власт да се извършва съобразно 
поредността на постъпването им, а не на образуването им. 
        Разпределението на делата се извършва съобразно принципа на 
случайния избор, като предоставената от ВСС програма се експлоатира 
коректно. Изключение от този принцип на разпределение на делата е 
допуснато само през периода на съдебната ваканция, когато  определен 
вид дела се разпределят по дежурство. Делата се разпределят от зам. 
председателя на съда, в изпълнение на заповед на административния 
ръководител и съобразно разпоредбата на чл.46, ал.1 ПАРОАВАС. 
        Зам. председателят на съда следва да  обърне внимание на 
съответните служители да не  смесват образците на съобщенията и 
призовките, използвани по отменения ГПК и утвърдените нови образци по 
действащия ГПК, тъй като това може да доведе до объркване на страните. 

Съдиите, разглеждащи граждански дела се произнасят по всяко 
направено искане своевременно- в деня на постъпването му или най-късно 
до седем дни от постъпването в съда. 

Първото о.с.з. по първоинстанционните и въззивните граждански 
дела, а така също и по търговските дела се насрочва в рамките на около 
един месец от образуването на делото или от отстраняването на 
констатираните при обездвижване на производството нередовности по 
молбите и жалбите. При отлагане на делата, следващите с.з. се насрочват в 
рамките на един месец или най-много до два месеца. В същия ритъм се 
движат и все още несвършените административни дела. Констатирани са и 
изключения, при които по отложените дела следващото о.с.з. се насрочва 
до три или четири месеца.  



 33

Като се има предвид неголемия брой постъпления от дела, движени 
по общия исков ред, твърде малък е процентът на делата, приключени в 
тримесечен срок. 

При образуването на делата, видът им се определя съобразно 
правилата, като ясно се разграничават гражданските първоинстанционни 
дела от търговските дела. Производствата по търговски спорове, 
образувани съобразно приложимата уредба на чл.365 ГПК се движат по 
реда на глава Тридесет и втора ГПК и предвидените срокове се спазват от 
всички съдии. Изключение се констатира по т.д. №369/2009г. с докладчик 
– съдия Павлова, която дава едномесечен срок за писмен отговор на 
назначения служебен защитник на ответника по делото. По т.д. 
№627/2009г. – несъстоятелност, с докладчик – съдия Б.Александрова, 
производството се движи по общия исков ред, като съдията се произнася с 
разпореждане по чл.131 ГПК и определение по чл.140 ГПК и  не се 
спазват предвидените в разпоредбата на чл.629 ТЗ срокове. По гр.д. 
№680/2009г. с докладчик – съдия Н.Тошева  размяната на книжата започва 
с разпореждане на съдията по чл.131 ГПК и след получаване на 
отговорите от ответниците продължава по чл.372 ГПК. 

При проверката на ненасрочените граждански и търговски дела се 
констатират основателни причини за това. Касае се до обездвижени 
нередовни искови молби или въззивни жалби, процедури по размяна на 
книжата, процедури по назначаване на особени представители на 
уведомените при хипотезата на чл.47 ГПК ответници. В почти всички 
случаи се касае до дела, образувани от м.октомври 2009г. до м. януари 
2010г. Твърде продължителен подготвителен етап по делото за 
насрочването му в съдебно заседание се констатира по т.д. №369/2009г., 
което е образувано на 21.05.2009г. и към датата на проверката – 
16.02.2010г. все още не е насрочено, но забавата от около девет месеца се 
дължи по-скоро на обективни причини, свързани с оставяне на исковата 
молба без движение, призоваване на ответника, назначаване на особен 
представител и процедурата по двойната размяна на книжата. По т.д. 
№709/2009г., образувано на 15.10.2009г.  и  по гр.д. №797/2009г., 
образувано на 27.11.2009г. исковите молби са оставени без движение след 
като ищецът не се възползва от правото си на допълнителна искова молба, 
респ. след  получаване на отговора на ответника, което е наложило 
повтаряне на процедурата по размяна на книжата.  

Делата, по които производството е спряно на основание чл.182, ал.1, 
б.”г”  ГПК/отм./, респ. – чл.229, ал.1, т.4 ГПК се следят и периодично се 
правят справки по движението на преюдициалните дела, като при 
отпадане на причината за спиране на производството, то своевременно се 
възобновява. Изключение от тази добра практика се констатира по гр.д. 
№144/2003г. с докладчик – съдия  Г.Гусев. Производството по делото е 
спирано на три пъти, веднъж на основание чл.182, ал.1, б.”г” ГПК/отм./ и 
два пъти на основание чл.182, ал.1, б.”б” ГПК/отм./. Делото все още не е 
приключено, като производството необосновано е забавено за години 
наред. Поради това, че не са извършвани справки по движение на 
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преюдициалното дело, при първото спиране производството е забавено с 
около две години, а поради неизвършване на предписаните действия, 
съгласно разпоредбата на чл.183, ал.2 ГПК/отм./ при спиране на 
производството по чл.182, ал.1, б.”б” ГПК, производството е забавено с 
още около четири години. Поради несвоевременно извършени справки по 
движението на преюдициалното дело, възобновяването на спряното 
производство по в.гр.д. №39/2007г. е забавено с около шест месеца. 
Докладчик по делото е бил съдия Димитров. 

След инспектиране на неприключените, образувани преди 
01.01.2009г. дела и на делата с отменен ход по същество се налага извод, 
че съдиите не проучват достатъчно подробно и в пълнота разпределените 
им дела. Отмяната на хода по същество в болшинството от случаите се 
дължи на недобрата подготовка на делото за разглеждането му в открито 
с.з. или до обявяването му за решаване. Като последица от това са 
определения от открити заседания за оставяне на искови молби и въззивни 
жалби без движение или определения за отмяна на хода по същество и 
обездвижване на производството до отстраняване на нередовности в 
исковите молби и то във въззивното производство, или до отмяна на хода 
по същество поради неизясняване на делото от фактическа страна. Следва 
да се отбележи, че подобни пропуски са констатирани предимно във 
въззивните производства по реда на ГПК/отм./ Въззивният съд би 
трябвало още при преценката по допустимостта на въззивната жалба 
служебно да следи и за редовността на исковата молба в 
първоинстанционното дело, чието решение се обжалва. 

Необосновано е забавено производството по т.д. №841/2004г. – 
несъстоятелност, образувано на 27.07.2004г., по което решението за 
обявяване неплатежоспособността на длъжника и за откриване на 
производството по несъстоятелност е постановено на 28.01.2008г., т.е. не в 
предвидения тримесечен срок по чл.629 ТЗ, а три години и половина след 
образуването на делото. Поради невписани решения и определения на 
съда първото събрание на кредиторите е отсрочвано на няколко пъти. 
Съдът следва да прояви по-голяма активност  по делото и предприеме 
допустимите от закона мерки и действия с оглед по-скорошното му 
финализиране. 

Една от основните причини за отлагане на делата е нередовното 
връчване на призовките и съобщенията на страните. В тази връзка би 
следвало да се предприемат мерки за запознаване на служителите от 
Служба „ Връчване на призовки и съдебни книжа” с изискванията на 
процесуалните закони. 

От постановените през 2009г. 941  съдебни актове, след 
едномесечния срок по чл.235, ал.5  ГПК са постановени  77 съдебни 
актове, като само по 4 от делата решенията се постановени извън 
тримесечния срок  от датата, на която е приключило разглеждането им. 
Към датата на проверката няма ненаписани съдебни актове извън 
процесуалните срокове. Като се има предвид неголямата натовареност на 
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съдиите в Пернишкия окръжен съд би следвало те да полагат повече 
усилия за срочното изписване на съдебните си актове. 

 
Въз основа на направените констатации и изводи и на основание 

чл.58, ал.2 ЗСВ, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет дава 
следните  

 
П Р Е П О Р Ъ К И : 
 
1. Препоръчва на председателя на Окръжен съд – Перник 

да упражни правомощията си по чл.86, ал.1, т.12 ЗСВ 
като свика Общо събрание на съдиите, на което да се 
анализира и обобщи практиката на съда по частните 
граждански дела за обезпечение на бъдещ иск. 

2. Препоръчва на председателя на Окръжен съд – Перник 
да продължи  установената добра практика в съда 
ежемесечно да се следят и проверяват ненасрочените и 
несвършените граждански, търговски и 
административни дела, както и за ритмичното 
администриране на спрените производства по 
граждански дела. 

3. Препоръчва на зам. председателя на Окръжен съд – 
Перник да предприеме мерки и действия за запознаване 
на служителите от Службите ”Деловодство” и „Съдебни 
секретари” с различните изисквания и образци на 
призовки и съобщения, използвани по отменения и сега 
действащия ГПК. 

4. Препоръчва на зам. председателя на Окръжен съд – 
Перник да предприеме мерки и действия за запознаване 
на служителите от Служба ”Връчване на призовки и 
съдебни книжа” с изискванията относно връчване и 
оформяне на  призовки и съобщения по реда на  
действащия ГПК. 

5. Препоръчва по-задълбочена предварителна подготовка 
на делата преди насрочването им в открито съдебно 
заседание, с оглед констатирания голям брой искови 
молби, обездвижени  след насрочване на делото в о.с.з. 
или при отмяна на хода на делото по същество, вкл. и за 
събиране на нови доказателства. 

6. Препоръчва на съдиите, разглеждащи граждански дела  в 
ОС – Перник, да постановяват съдебните актове и 
особено по отношение на актовете, постановени по 
искове, които не са сложни от правна и фактическа 
страна в срок, съобразно изискването на чл.235, ал.5 
ГПК. Зам.председателят на съда, ръководещ 
гражданската колегия, следва да изпрати в началото на 
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м.юли 2010г. до ИВСС справка за ненаписаните в 
предвидения процесуален срок съдебни актове по съдии 
за периода от 01.02.2010г. до 31.06 2010г. 

7. Предвид неголемия обем работа, препоръчва на съдиите 
от Пернишкия окръжен съд отлагане на делата, 
образувани по общия исков ред в по-кратки срокове, 
както и приключването им в рамките на тримесечен 
срок. 

8. Препоръчва на съдиите – докладчици по: т. дело 
№841/2004г. – несъстоятелност,  в.гр.д. №39/2007г.,   
в.гр.д. №750/2007г., в.гр.д. №144/2003г., адм. д. 
№655/2002г., адм.д. №641/2000г., както и   по останалите 
неприключени административни дела  да предприемат 
нужните мерки за приключване на делата в разумни 
срокове, прилагайки и използвайки предвидените 
процесуални правила за дисциплиниране на участниците 
в процеса. 

 
Препоръките по т.т.1,3 и 4 следва да се изпълнят в срок от 
два месеца, считано от датата на връчване на настоящия акт 
за резултати от извършена проверка. Препоръката по т.6 
следва да се изпълни в посочения в същата точка срок. За 
препоръките по останалите точки срокът е постоянен. 
 

          На основание чл.58, ал.4 ЗСВ, председателят и зам. председателят на 
Окръжен съд – Перник да уведомят Главния инспектор на Инспектората 
към ВСС за изпълнението на препоръките. 
 
          На основание чл.58, ал.3 ЗСВ екземпляр от настоящия акт за 
резултати от извършена проверка да се изпрати на председателя на 
Окръжен съд – Перник , който да запознае с него съдиите, разглеждащи 
граждански дела. 
 
          На  основание чл.54, , ал.1, т.5 ЗСВ екземпляр от акта да се изпрати 
на Висшия съдебен съвет. 
 
                                                
                                                     ИНСПЕКТОР: 
 
                                                                               / М. ИТОВА / 


