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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 
 

гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 
 
 

 
 
 

 
АКТ 

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 
НА ОКРЪЖЕН СЪД – ГР. СТАРА ЗАГОРА 

 
На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, приетия план за 

провеждане на комплексна планова проверка от Инспектората към Висшия 
съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и следствените служби за 2009 г. 
и Заповед № 232/31.08.2009 г. на главния инспектор на Инспектората към 
Висшия съдебен съвет, в периода 10.09.09г. - 14.09.09г. се извърши 
комплексна проверка, относно работата по граждански дела в Окръжен съд 
гр.Стара Загора. 

Срок за извършване на проверката: от 01.09.2009 г. до 17.09.2009 г. 
Проверката е възложена на инспектор Незабравка Иванова Стоева и 

експерти – Мая Михайлова и Николай Илиев. 
Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на съдилищата, на 
организацията на образуването и движението на гражданските дела, както и 
приключването им в установените срокове, анализ на приключилите дела и 
констатиране на противоречива практика. 
  
 І. Проверка на организацията на административната дейност на 
съда на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
 

1. Щатна осигуреност. 
 
Към 31.12.08г. по щат в Окръжен съд гр.Стара Загора са работили 24 

съдии, в т.ч. административен ръководител – председател, трима 
зам.административни ръководители и зам.председатели. В Окръжен съд 
гр.Стара Загора са обособени: гражданско, търговско и наказателно отделение.  

Към 31.12.08г. числеността на съдебните служители в Окръжен съд 
гр.Стара Загора е 47 щатни длъжности.  

 

 Изх. №……………… 
 Дата: …………….… 
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2. Сграден фонд и техническа обезпеченост. 
 

Окръжен съд гр.Стара Загора се помещава в сградата на съдебната 
палата в гр.Стара Загора. Съгласно данните от отчетния доклад на съда за 2008 
г. през отчетната година са извършени няколко текущи ремонта, дооборудване 
на помещение за класифицирана информация и др.  

Информационната система за управление на съдебните дела САС 
„Съдебно деловодство” се използва от месец октомври 2004г. и към 
настоящия момент обхваща напълно дейността на деловодителите, 
секретарите във всички отделения, регистратурата и архива на съда. Окръжен 
съд гр.Стара Загора е обезпечен с необходимата компютърна техника и 
програмни продукти.  
 

3. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор по чл. 
9 ЗСВ. 

 
В Окръжен съд гр.Стара Загора е въведена компютърна програма за 

електронно разпределение на делата , съобразно поредността на постъпването 
им.  
 4. Съдебни книги и регистри, водени от съда. Информационно 
обслужване.  
 
 При проверка на срочните книги, съответно за открити съдебни 
заседания, срочна книга за проведени закрити заседания и описната книга, се 
установи че се водят съгласно изискванията на ПАРОАВАС.  

 
ІІ. Проверка на организацията по образуването, движението и 

приключването на делата на основание чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. 
 
През 2008г. в Окръжен съд гр.Стара Загора за постъпили общо 1490 

граждански дела, от които – 1311 въззивни дела, както и общо 597 търговски 
дела, от които 269 въззивни дела. Средната натовареност е както следва: за 
граждански дела – 12,43 и за търговски дела – 12,44. Първоинстанционните 
граждански дела за 2008г. са с 9,14 % по-малко от тези през 2007г., а при 
въззивните граждански дела се отчита увеличение с 76,68% спрямо 2007г. 
Постъплението на търговски дела през 2008г. също отбелязва увеличение, 
като тази тенденция е по-ясно изразена при първоинстанционните дела.  

През 2008г. в Окръжен съд гр.Стара Загора са свършени общо 1490 
граждански дела, от които 1343 въззивни дела, както и общо 579 търговски 
дела, от които 273 въззивни дела.  

По данни от отчетния доклад за 2008г. за първото шестмесечие на 2008г. 
Окръжен съд гр.Стара Загора е на първо място в страната по показателя 
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„натовареност по щат – свършени дела” – 11,60, при средни стойности за 
страната – 8,92. 

При общ брой свършени първоинстанционни граждански дела  - 147, 
като от тях общо 82 дела или 55,78 % са свършени до 3 месеца от 
образуването им. При въззивните граждански дела  1026 или 76,40 % от общия 
брой на свършените дела, са делата свършили до 3 месеца от образуването им. 
12,89% са обжалваните съдебни актове при гражданските дела първа и 
въззивна инстанция.  

При общ брой свършени първоинстанционни търговски дела  - 306, като 
от тях общо 194 дела или 63,40 % са свършени до 3 месеца от образуването 
им. При въззивните търговски дела 198 или 72,53 % от общия брой на 
свършените дела, са делата свършили до 3 месеца от образуването им. 16,93% 
са обжалваните съдебни актове при търговските дела първа и въззивна 
инстанция.  

 
         На случаен принцип бяха изискани и проверени следните дела: 
 

 Първоинстанционни висящи граждански дела 
 
 - гр. д. № 274/2008 г. /съдия Пламен Златев/ е образувано на 

29.09.2008 г. по искова молба по чл. 33 от СК, постъпила с вх. № 
16567/26.09.2008 г.  С разпореждане от 06.10.2008 г. съдът е оставил без 
движение исковата молба за внасяне възнаграждение за назначения особен 
представител. С определение от 21.10.2008 г. съдът е назначил особен 
представител и дал указания по чл. 131 от ГПК. По делото е постановено 
определение по чл. 140 от ГПК, с което е насрочено в открито съдебно 
заседание за 12.02.2009 г. Делото е отложено за 19.03.2009 г., след назначена 
съдебно-медицинска експертиза. На тази дата е назначена съдебно-
медицинска ДНК експертиза и делото е насрочено за 23.04.2009 г. С 
разпореждане от 15.04.2009 г. съдът е насрочил съдебно заседание по 
делегация пред Софийски районен съд за изслушване не експертите и 
приемане заключението на в. л. за 13.05.2009 г. С протоколно определение от 
23.04.2009 г. съдът е отложил делото за 28.05.2009 г., след като е приел, че 
същото не е изяснено от фактическа страна, тъй като не е приключило делото 
по делегация пред Софийски районен съд. По тази причина делото е отложено 
за 18.06.2009 г., 09.07.2009 г. и 24.09.2009 г. В съдебно заседание от 09.07.2009 
г. съдът е докладвал писмо вх. № 8509/29.06.2009 г. съдебна поръчка № 
53/2009 г. по описа на СРС е насрочена за 22.07.2009 г., с оглед на което е 
насрочил делото за 24.09.2009 г. 

 
 - гр. д. № 1011/2009 г. /съдия Пламен Златев/ е образувано на 

02.02.3009 г. по искова молба по чл. 41 от СК, постъпила с вх. № 
1320/30.01.2009 г. Разпореждане от 04.02.2009 г. за назначаване на особен 
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представител. Определение от 19.02.2009 г. по чл. 131 от ГПК, с което е 
назначен и особен представител на детето. С определение от 21.04.2009 г. 
исковата молба е оставена без движение и дадени указания на ищцата за 
внасяне депозит за възнаграждение на особения представител. Разпореждане 
от 27.04.2009 г. за втори адвокат за особен представител. С определение 
от19.05.2009 г. е назначен друг особен представител и повторно указания по 
чл. 131 от ГПК. Писмен отговор от втория особен представител е получен на 
26.06.2009 г. С определение от 02.07.2009 г. по чл. 140 от ГПК, с което делото 
е насрочено в открито съдебно заседание за 17.09.2009 г. 

 
 - гр. д. № 1020/2009 г. /съдия Пламен Златев/ е образувано на 

23.02.2009 г. по искова молба, постъпила с вх. № 2382/18.02.3009 г. С 
разпореждане от 25.02.3009 г. исковата молба е оставена без движение като е 
указано на ищеца отстраняването на констатирани нередовности. Ново 
разпореждане за оставяне без движение, постановено на 10.03.2009 г. 
Определение от 19.03.2009 г. по чл. 131 от ГПК. След изтичане на срока за 
писмен отговор е постановено определение от 20.07.2009 г. по чл. 140 от ГПК, 
с което делото е насрочено в открито съдебно заседание за 24.09.2009 г. 

 
 Граждански дела без движение  

 
- гр. д. № 1108/2009 г. /съдия Пламен Златев/ - Делото е образувано 

на 21.08.2009 г. по искова молба, постъпила на 10.08.09г. С разпореждане от 
07.09.09г. производството по делото е оставено без движение, с дадени 
указания за уточняване на правното основание и представяне на определени 
документи. Ищецът е уведомен на 09.09.09г.  

 
- гр. д. № 1105/2009 г. /съдия Пламен Златев/- Делото  е образувано 

на 24.08.2009 г. по искова молба, постъпила на 18.08.09г. С разпореждане от 
07.09.09г. производството по делото е оставено без движение, с дадени 
указания за уточняване на обстоятелствената част на исковата молба и 
представяне на определени документи. Не е изпращано съобщение до ищеца. 

 
- гр. д. № 1113/2009 г. /съдия Пламен Златев/ - Делото е образувано 

на 31.08.2009 г. по искова молба, постъпила на 25.08.09г. С разпореждане от 
07.09.09г. производството по делото е оставено без движение, с дадени 
указания за представяне на определени доказателства.  

 
 Спрени граждански дела 

 
- гр.д.№1031/2009г. / съдия Пламен Златев/ - Делото е образувано 

на 23.03.2009г. по постъпило с вх.№3879/19.03.09г. от Районен съд гр. 
Казанлък по компетентност гр.д.№2149/2008г. С разпореждане от 25.03.09г. е 
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разпоредено прилагане на приключило гр.д.№213/2004г. по описа на Районен 
съд гр. Казанлък и е указано на ищеца да представи доказателства за 
наличието на сочения от тях висящ преюдициален спор. Ищцата е уведомена 
със съобщение от 25.03.09г. на 02.04.09г. На 09.04.09г. е депозирана молба от 
наследник на починалата ищца за конституирането му като страна в 
производството. С определение №35/10.04.09г. на мястото на починалата 
ищца е конституиран като страна по делото единственият й наследник и 
производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК до 
приключване на гр.д.№2150/2008г. по описа на Районен съд гр. Казанлък. 
Страните са уведомени със съобщения от 10.04.09г. съответно на 21.04.09г. и 
на 11.05.09г. С писмо от 12.06.09г. на Окръжен съд гр.Стара Загора е 
изисквана справка за висящността на преюдициалния спор.  

 
- гр.д.№1008/2008г. / съдия Пламен Златев/ - Делото е образувано 

на 18.07.2008г. по постъпило с вх.№13303/11.07.08г. от ПАС гр.д.№617/2008г. 
по описа на ПАС и гр.д.№266/2008г. по описа на Окръжен съд гр.Стара 
Загора. Проведено е открито съдебно заседание на 07.10.08г., в което са 
приети доказателства, допуснати са свидетели и делото е отложено. В 
проведено на 11.11.08г. открито съдебно заседание на делото не е даден ход и 
производството по делото е спряно на основание чл.182, ал.1, б.”г” от ГПК 
/отм./ до приключване на производството по гр.д.№1519/2008г. по описа на 
Районен  съд гр.Стара Загора. С писма от 05.01.09г. и от 12.06.09г. на Окръжен 
съд гр.Стара Загора е изисквана справка за висящността на преюдициалния 
спор.  

 
- гр. д. № 529/2007 г. /съдия Румяна Бончева, съдия Румяна Танева/ е 

образувано на 12.11.2007 г. по искова молба, депозирана с вх. № 
17290/08.11.2007 г. По делото е депозирано на 22.11.2007 г. удостоверение от 
Районен съд-Казанлък, в уверение на това, че е заведено НОХД № 540/2007 г. 
срещу ответника. С Определение № 441/27.11.2007 г., постановено в закрито 
съдебно заседание от съдия Бончева, съдът е спрял производството по делото 
на основание чл. 182, ал. 1, б. “д” от ГПК /отм./. Правени са справки относно 
делото, послужило като основание за спиране на настоящото производство. 

 
- гр. д. № 1001/2009 г. /съдия Пламен Златев/ е образувано на 

13.01.2009 г. по искова молба, изпратена по подсъдност от Районен съд-Стара 
Загора, постъпила с вх. № 21294/23.12.2008 г. Исковата молба е оставяна без 
движение и давани указания за отстраняване на констатирани нередовности. 
Постановено определение от 11.03.2009 г. по чл. 131 и сл. от ГПК, съобщено 
на страните на 16.03.2009 г. С определение от 15.05.2009 г. по чл. 140 от ГПК 
е насрочено съдебно заседание за 25.06.2009 г. По делото е постъпила молба, 
подписана от страните, за спиране на производството по делото на основание 
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чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. С протоколно определение от 25.06.2009 г. съдът е 
спрял производството по делото с указания за последиците по чл. 231 от ГПК. 
 

 Приключени първоинстанционни граждански дела, минали през 
въззивна инстанция 

  
- гр.д.№881/2007г. /съдия Пламен Златев/  - Делото е образувано на 

17.12.2007г. по искова молба с вх.№19569/14.12.07г. С разпореждане от 
20.12.07г. производството по делото е оставено без движение, с дадени 
указания в седемдневен срок за уточняване на определени обстоятелства и за 
внасяне на държавна такса. Ищецът е уведомен на 04.01.08г. със съобщение от 
20.12.07г. С определение №2/14.01.08г. след като е констатирал, че 
нередовностите на исковата молба не са отстранени в определения срок, съдът 
е прекратил производството по делото. На 15.01.08г. е депозирана молба с 
оглед на дадените указания. На 16.04.09г. е депозирана молба за връщане на 
всички доказателства, приложени към исковата молба. Процесуалният 
представител на ищеца е уведомен на 04.02.08г. със съобщение от 23.01.08г. С 
разпореждане от 16.04.09г. е разпоредено връщане на ищеца на 
оригиналните документи, съгласно изискванията на чл.129, ал.3 от 
ГПК/нов/, а на тяхно място да се оставят заверени ксерокопия. Върнат е 
включително и оригинала на исковата молба. Направено е отбелязване за 
получаване на 34 листа от делото на 20.04.09г. Частна жалба срещу 
постановеното разпореждане е постъпила с вх.№2414/07.02.08г. С 
разпореждане от 07.02.08г. е разпоредено изпращане на препис от жалбата на 
другата страна. На 19.02.08г. е постъпило възражение по частната жалба. 
Делото е постъпило на 21.02.08г. в Апелативен съд гр.Пловдив, където е 
образувано ч.гр.д.№169/2008г. по описа на ПАС. С определение 
№77/25.02.08г. е потвърдено определението, постановено от Окръжен съд 
гр.Стара Загора. Страната е уведомена на 10.03.08г. със съобщение от 
26.02.08г. Частна жалба против определението на ПАС е постъпила с 
вх.№1059/12.03.08г. След изпращането й във ВКС е образувано 
ч.пр.№1927/2008г. по описа на ВКС. С определение №42/29.01.09г. не е 
допуснато касационното обжалване на определението на ПАС.  

 
- гр.д.№957/2008г. /съдия Пламен Златев/  - Делото е образувано на 

14.04.2008г. по постъпило с вх.№7198/10.04.08г. по подсъдност 
гр.д.№54/2008г. по описа на Районен съд гр.Стара Загора. С определение 
№13/18.04.08г., с оглед на постъпилата молба още в производството през 
Районен съд гр.Стара Загора за оттегляне на иска, на основание чл.119, ал.1 
ГПК /отм./ производството по делото е прекратено. Страните са уведомени със 
съобщения от 23.04.08г. съответно на 07.05.08г. На 13.05.08г. е постъпила 
молба от ответника за присъждане на направените по делото разноски. С 
разпореждане от 16.05.08г. е разпоредено изпращане на препис от молбата на 
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ищеца за становище. Становище от ищеца е постъпило на 04.06.08г. С 
определение №16/06.06.08г. постъпилата молба е отхвърлена като 
неоснователна и недоказана. Страните са уведомени със съобщения от 
06.06.08г. съответно на 11.06.08г. и на 16.06.08г. Частна жалба срещу 
постановеното определение е постъпила с вх.№11943/17.06.08г. С 
разпореждане от 18.06.08г. е разпоредено изпращане на препис от жалбата на 
другата страна. На 02.07.08г. е постъпило възражение по частната жалба. 
Делото е постъпило на 16.07.08г. в Апелативен съд гр.Пловдив, където е 
образувано ч.гр.д.№690/2008г. по описа на ПАС. С определение 
№509/07.08.08г. е потвърдено определението, постановено от Окръжен съд 
гр.Стара Загора. Частна жалба против определението на ПАС е постъпила с 
вх.№16921/03.10.08г. на Окръжен съд гр.Стара Загора. След изпращането й 
във ВКС е образувано ч.пр.№24/2009г. по описа на ВКС. С определение 
№45/03.02.09г. е оставена без уважение частната касационна жалба срещу 
определението, постановено от ПАС.  

 
- гр.д.№756/2007г. /съдия Пламен Златев/  - Делото е образувано на 

29.10.2007г. по искова молба с вх.№16475/24.10.07г. С определение 
№239/02.11.07г. на основание  чл.128, ал.1, т.5 от ЗОДОВ във вр. с § 98 и § 142 
от ПЗР на АПК производството по делото е прекратено и делото е изпратено 
по подсъдност на Административен съд гр. Ст.Загора. По постъпилото с 
вх.№643/19.02.08г. е образувано адм.д.№147/2008г. по описа на 
Административен съд гр.Ст.Загора. С определение № 109/26.01.08г. е 
прекратено производството по делото и е повдигнат спор за подсъдност пред 
ВАС. С определение № 60/01.04.08г., постановено по адм.д.№53/2008г. по 
описа на ВАС определен за компетентен да се произнесе по предявения иск е 
Окръжен съд гр.Стара Загора. С разпореждане от 14.04.08г. е разпоредено 
изискването на три наказателни дела. Проведено е открито съдебно заседание 
на 03.06.08г., в което на делото е даден ход, приети са доказателства, 
допуснати са свидетели и делото е отложено. Проведено е открито съдебно 
заседание на 17.06.08г., в което на делото не е даден ход, поради неявяване на 
ищеца, процесуалния му представител и допуснатите до разпит свидетели и 
делото е отложено. Проведено е открито съдебно заседание на 01.07.08г., в 
което на делото е даден ход, разпитани са свидетели и на делото е даден ход 
по същество. Постановено е решение №56/01.07.08г., с което Прокуратурата 
на РБългария е осъдена да заплати сумата от 15 000 лв. ведно със законната 
лихва от датата на увреждането и разноските по делото. Ответникът – 
Прокуратурата на РБългария не се е явил лично, не е изпратил процесуален 
представител, не е взел становище по иска, не е искал събиране на 
доказателства и не е пледирал пред Окръжен съд гр.Стара Загора. Жалба 
срещу постановеното решение е постъпила с вх.№15633/29.08.08г. С 
разпореждане от 25.09.08г. е разпоредено изпращане на препис от жалбата на 
другата страна. Делото е постъпило на 30.10.08г. в Апелативен съд 
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гр.Пловдив, където е образувано в.гр.д.№1104/2008г. по описа на ПАС. 
Постановено е решение №757/19.01.09г., с което е оставено в сила решението, 
постановено от Окръжен съд гр.Стара Загора. Касационна жалба срещу 
постановеното от ПАС решение е постъпила с вх.№1266/23.02.09г. на ПАС. 
След изпращането й във ВКС е образувано к.гр.д.№750/2009г. по описа на 
ВКС. С определение №999/05.08.09г. не е допуснато касационното обжалване 
на въззивното решение на ПАС.  

 
 - гр. д. № 2/2007 г. /съдия Румяна Танева/ е образувано на 08.01.2007 

г. по искова молба по чл. 45, ал. 1 и чл. 84, вр. с  чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, постъпила 
с вх. № 16376/29.12.2006 г. В печат върху исковата молба е отбелязано,че 
делото е насрочено в първо съдебно заседание за 28.02.2007 г. В първото 
съдебно заседание, след като е допусната съдебно-техническа експертиза, 
съдът е насрочил делото за 04.04.3007 г. По доказателствата делото е 
пренасрочено за 06.06.2007 г. Ново съдебно заседание е насрочено за 
25.09.2007 г. В съдебното заседание, проведено на 25.09.2007 г., съдът е 
приключил съдебното дирене и е даден ход на делото по същество. 
Постановено Решение № 79/29.02.2008 г./пет месеца след последното 
съдебно заседание/, с което са отхвърлени предявените искове. На 17.03.2008 
г. и 14.04.2008 г. решението е съобщено на страните по делото. По делото са 
проведени четири съдебни заседания, като е отлагано за събиране на 
доказателства. С Решение № 743/19.12.2008 г., постановено по гр. д. № 
668/2008 г., Пловдивският апелативен съд е потвърдил обжалвания съдебен 
акт. 

 - гр. д. № 844/2006 г. /съдия Румяна Танева/ е образувано на 
24.10.2006 г. по искова молба, изпратена по подсъдност от Районен съд-Стара 
Загора и постъпило с вх. № 12139/18.10.2006 г. По делото е проведено първо 
съдебно заседание на 16.01.2007 г., на която дата, по събиране на 
доказателства, делото е отложено и насрочено за 06.02.3007 г. В следващо 
съдебно заседание е назначена съдебно-техническа експертиза, като делото е 
отложено за 06.03.2007 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е приключил 
съдебното дирене и е дал ход по същество. Постановено Решение № 
17/11.06.2007 г., с което е уважен предявения иск. С Решение № 
644/16.01.2008 г., постановено по гр. д. № 997/2007 г., Пловдивският 
апелативен съд е потвърдил обжалвания съдебен акт. 

 
 - гр. д. № 26/2007 г. /съдия Румяна Танева/ е образувано на 08.01.2007 

г. по молба по чл. 2, т. 4 от ЗОДВПГ, постъпила с вх. № 16317/28.12.2006 г. С 
разпореждане от 22.02.2007 г. съдът е оставил исковата молба без движение за 
уточняване пасивната процесуална легитимация. В изпълнение на дадените 
указания, на 12.03.2007 г., е депозирана молба от ищеца. С разпореждане от 
19.03.2007 г. са дадени нови указания в този смисъл. Първо съдебно заседание 
по делото е проведено на 22.05.2007 г., като за събиране на доказателства е 
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насрочено за 26.09.2007 г. Делото е пренасрочено за 23.10.2007 г. с 
разпореждане, постановено в закрито съдебно заседание от 10.08.2007 г. На 
23.10.2007 г., за събиране на доказателства, е отложено и насрочено за 
12.12.2007 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е приключил съдебното 
дирене и дал ход по същество. Постановено съдебно Решение 
№125/17.03.2008 г., с което е отхвърлен предявения иск. С Решение № 
464/13.10.2008 г., постановено по гр. д. № 664/2008 г., Пловдивският 
апелативен съд е оставил в сила решението на Окръжен съд-Стара Загора. С 
Определение № 772/14.07.2009 г. по гр. д. № 285/2009 г. е отказал да допусне 
касационно обжалване. 

 
 - гр. д. № 219/2007 г. /съдия Румяна Танева/ е образувано на 

19.03.2007 г. по искова молба, изпратена по подсъдност от Районен съд-Стара 
Загора и постъпило с вх. № 4652/15.03.2007 г. С Определение № 
126/16.05.2007 г. Окръжен съд-Стара Загора е повдигнал препирня за 
подсъдност. Пловдивският апелативен съд е постановил определение от 
07.07.2007 г., с което е определил, че компетентен да разгледа спорът е 
Окръжен съд гр.Стара Загора. С разпореждане от 24.09.2007 г. делото е 
насрочено в открито съдебно заседание за 24.10.2007 г. Съдебни заседания по 
делото са провеждани на 24.10.2007 г., 28.11.2007 г., 23.01.2008 г., 05.03.2008 
г. и 01.04.2008 г. В съдебно заседание от 01.04.2008 г. съдът е дал ход по 
същество. Постановено решение от 01.07.2008 г. С Решение № 3/28.01.2009 г., 
постановено по гр. д. № 1180/2008 г., Пловдивският апелативен съд е оставил 
в сила решението на Окръжен съд-Стара Загора. 

 
 - гр. д. № 745/2007 г. /съдия Румяна Танева/ е образувано на 

19.10.2007 г. по искова молба, постъпила с вх. № 15939/15.10.2007 г. Съдебни 
заседания са проведени на 11.12.2007 г., 05.02.2008 г., 04.03.2008 г., 25.03.2008 
г., 07.05.2008 г. и 10.06.2008 г. По делото са разпитвани свидетели и 
назначавани експертизи-отлагано и пренасрочвано за събиране на 
доказателства. В съдебно заседание, проведено на 10.06.2008 г. е даден ход по 
същество. Постановено решение от 10.07.2008 г. По делото е подавана частна 
жалба срещу определение на съда от 22.10.2007 г., с което е допуснато 
обезпечение по исковата молба на ищеца.С Определение № 145/01.04.2008 г., 
постановено по в. ч. гр. д. № 152/2008 г., Пловдивският апелативен съд 
частично е отменил допуснатото обезпечение. 

 
Изводи за работата на Окръжен съд гр.Стара Загора по граждански 

дела – първа инстанция:  
 Повечето дела са образувани в срок до пет дни от постъпването на 

исковата молба. Инцидентно е констатирано и образуване на дела в по-дълъг 
срок.  
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 Проверка за редовността на исковата молба и допустимостта на иска 
при повечето проверени дела е извършвана своевременно.  

 Съдебните заседания са отлагани през период от един до три месеца. 
 Спрените дела са администрирани редовно, като редовно са 

извършвани справки за хода на преюдициалните спорове, в случаите на 
спиране на производството на основание чл.182, ал.1, б. «г» от ГПК /отм./ или 
чл.229, ал.1, т.4 от ГПК 

 По-голяма част от съдебните актове се постановят в сроковете по чл. 
235, ал.5 от ГПК и чл.190 от ГПК/ отм./. 

 Срочните книги са водени пълно и редовно. 
 Констатирани са следните дела, по които производството по делото е 

възобновено, след даване на ход по същество: 
- гр.д.№587/2007г. / съдия Пламен Златев/ - в открито съдебно 

заседание, проведено на 21.10.08г. на делото е даден ход по същество. С 
определение от 21.11.08г. е отменено определението за даване на делото на 
ход по същество и исковата молба е оставена без движение.  

- гр.д.№962/2008г. / съдия Минчев/ - в открито съдебно заседание, 
проведено на 11.11.08г. на делото е даден ход по същество. С определение от 
11.12.08г. е отменено определението за даване на делото на ход по същество и 
исковата молба е оставена без движение.  

- гр.д.№783/2007г. / съдия Пламен Златев/ - в открито съдебно 
заседание, проведено на 11.11.08г. на делото е даден ход по същество. С 
определение от 11.12.08г. е отменено определението за даване на делото на 
ход по същество и исковата молба е оставена без движение.  

- гр.д.№961/2008г. / съдия Пламен Златев/ - в открито съдебно 
заседание, проведено на 02.12.08г. на делото е даден ход по същество. С 
определение от 03.01.08г. е отменено определението за даване на делото на 
ход по същество и исковата молба е оставена без движение.  

 
   Към момента на извършване на проверката всички първоинстанционни 

граждански дела се разглеждат от съдия Пламен Златев. Считано от 27.05.08г. 
съдия Румяна Бончева е в продължителен отпуск по майчинство. На нейно 
място в Търговско отделение е определена съдия Румяна Танева. Със заповед 
на председателя на Окръжен съд гр.Стара Загора от 16.06.08г. останалите 
несвършени граждански първоинстанционни дела на съдия Румяна Танева са 
преразпределени на съдия Пламен Златев. По отношение на работата на съдия 
Румяна Танева по граждански първоинстанционни дела се констатираха 
дела, по които съдебните актове са постановявани извън законоустановения 
срок, както следва:  
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 Дело № Дата на 
провеждане на 

съдебното 
заседание, в което 
на делото е даден 
ход по същество 

Дата на 
постановяване на 

съдебното 
решение 

Срок, в който не е 
постановено решението 

1. 2/2007 г. 25.09.2007 г. 29.02.2008г. 5 месеца 
2. 844/2006 г. 06.03.2007 г. 11.06.2007 г. над 3 месеца 
3.  26/2007 г. 12.12.2007 г. 17.03.2008 г над 3 месеца 
4. 219/2007 г. 01.04.2008 г. 01.07.2008 г. 3 месеца 
5. 368/2007г. 19.02.2008г. 01.08.2008г. над 5 месеца 
6. 567/2007г. 05.03.2008г. 01.08.2008г. 5 месеца 
7.  782/2007г. 19.03.2008г. 18.07.2008г. 4 месеца 
8. 923/2008г.   в срок от 3 месеца 
5. 784/2007г.   в срок от 3 месеца 
6. 369/2007г.   в срок от 3 месеца 
7.  219/2008г.   в срок от 3 месеца 
8. 602/2007г.   в срок от 3 месеца 

 
 

 Висящи първоинстанционни търговски дела 
 
- т.д.№135/2008г. / съдия Димитър Христов/ - Делото е образувано на 

24.03.2008г. по постъпило на 28.02.08г. по подсъдност гр.д.№35/2007г. С 
протоколно определение от 27.02.08г. 4-ти състав на Административен съд 
гр.Ст.Загора е прекратил производството по образуваното на 13.12.07г. 
гр.д.№35/2007г. на основание чл.135, ал.1 и ал.2 от АПК. С разпореждане от 
04.03.08г. на Окръжен съд гр.Стара Загора производството по делото е 
оставено без движение, с дадени указания за внасяне на държавна такса. С 
оглед на дадените указания е депозирана молба на 21.03.08г. Проведено е 
открито съдебно заседание на 21.04.08г., в което производството по делото е 
прекратено и е повдигната препирня за подсъдност, с оглед на което е 
разпоредено делото да се изпрати на ВКС за определяне на компетентния за 
разгледа делото съд. Т.д.№135/2008г. по описа на Окръжен съд гр.Стара 
Загора и гр.д.№35/2007г. по описа на Административен съд гр.Ст.Загора са 
постъпили във ВКС с вх.№5792/30.04.08г. Образувано е ч.пр.№283/2008г. по 
описа на ВКС. Петчленен смесен състав на ВКС и ВАС с определение 
№39/20.07.09г. е определил за компетентен да разгледа предявения иск 
Окръжен съд гр.Стара Загора. Делото е постъпило в Окръжен съд гр.Стара 
Загора с вх.№9639/23.07.09г. С разпореждане от 27.07.09г. делото е насрочено 
за 05.10.09г. Видно от приложения списък на призованите лица съобщения са 
изпратени на 28.07.09г.  

 
- т.д.№432/2009г. / съдия Димитър Христов/ - Делото е образувано на 

31.08.2009г. по искова молба с вх.№10317/11.08.09г. С разпореждане от 
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07.09.09г. е разпоредено изпращане на препис от исковата молба на ответната 
страна за отговор.  

 
- т.д.№479/2009г. / съдия Димитър Христов/ - Делото е образувано на 

01.09.2009г. по искова молба с вх.№10720/20.08.09г. С разпореждане от 
07.09.09г.е производството по делото е оставено без движение, с дадени 
указания за внасяне на държавна такса. Видно от приложения списък на 
лицата с изготвени съобщения и уведомени по т.д.№479/2009г. съобщение до 
ищеца е изпратено на 09.09.09г.  

 
- т.д.№59/2009г. /съдия Анна Трифонова/ - Делото е образувано на 

30.01.2009г. по искова молба постъпила с вх.№1271/30.01.09г.  С 
разпореждане от 02.02.09г. е разпоредено да се изиска и приложени 
ч.гр.д.№3055/2008г. по описа на Районен съд гр.Стара Загора. Писмо до 
Районен съд гр.Стара Загора е изпратено на 03.02.09г. С разпореждане от 
26.02.09г. е разпоредено да се изпрати препис от исковата молба на ответната 
страна за отговор. Съобщение до ответника от 27.02.09г. е върнато в цялост с 
отбелязване от 05.03.09г., че адресатът не пребивава на адреса. С 
разпореждане от 06.03.09г. производството по делото е оставено без 
движение, с дадени указания са представяне на данни са настоящия и 
постоянния адрес на ответника. С оглед на дадените указания е депозирана 
молба на 13.03.09г. С разпореждане от 16.03.09г. е разпоредено уведомяване 
на ответника по реда на чл.47, ал.1 от ГПК. С молба от 29.05.09г. ищецът е 
посочил нов адрес за призоваване на ответника. С разпореждане от 08.06.09г. е 
разпоредено да се изпрати съобщение до ответника на посочения адрес. 
Ответникът е уведомен на 15.06.09г. със съобщение от 09.06.09г. Определение 
№579/19.08.09г. – чл.374 ГПК, делото е насрочено за 16.09.09г. Видно от 
приложения списък на призованите лица съобщения са изпратени на 21.08.09г.  

 
- т.д.№135/2009г. /съдия Анна Трифонова/ - Делото е образувано на 

16.03.2009г. по искова молба с вх.№3525/12.03.09г.  С разпореждане от 
24.03.09г. производството по делото е оставено без движение, с дадени 
указания на ищеца да представи УАС. Ищецът е уведомен на 03.04.09г. със 
съобщение от 24.03.09г. С оглед на дадените указания от ищеца е депозирана 
молба на 09.04.09г.  С разпореждане от 14.04.09г. е разпоредено да се изпрати 
препис от исковата молба на ответната страна за отговор. Ответникът е 
уведомен на 24.04.09г. със съобщение от 15.04.09г. На 08.05.09г. е постъпил 
отговор на исковата молба. С разпореждане от 18.05.09г. е разпоредено препис 
от отговора и приложенията да се връчат на ищеца за допълнителна искова 
молба. Ищецът е уведомен на 26.05.09г. със съобщение от 18.05.09г. 
Определение №575/18.08.09г. – чл.374 ГПК, делото е насрочено за 23.09.09г. 
Видно от приложения списък на призованите лица съобщения са изпратени на 
20.08.09г.  
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- т.д.№171/2009г./съдия Анна Трифонова/ - Делото е образувано на 

31.03.2009г. по искова молба с вх.№4379/30.03.09г.  С разпореждане от 
10.04.09г. производството по делото е оставено без движение, с дадени 
указания на ищеца да представи представи справка по чл.366 от ГПК. Ищецът 
е уведомен на 13.05.09г. със съобщение от 30.04.09г. С оглед на дадените 
указания от ищеца е депозирана молба на 19.05.09г.  С разпореждане от 
25.05.09г. е разпоредено да се изпратят препис от исковата молба и молбата от 
19.05.09г. на ответната страна за отговор. Съобщение до ответника от 
26.05.09г. е върнато на 20.06.09г. невръчено. С разпореждане от 10.06.09г. е 
разпоредено да се извърши уведомяване на ответника по реда на чл.47, ал.1 от 
ГПК. Определение №571/18.08.09г. – чл.374 ГПК, делото е насрочено за 
30.09.09г. Видно от приложения списък на призованите лица съобщения са 
изпратени на 20.08.09г.  

 
- т. д. № 166/2009 г. /съдия Стефан Саранеделчев/ е образувано на 

27.03.2009 г. по молба, депозирана с вх. № 4327/27.03.2009 г. По делото е 
постановено Разпореждане № 230/31.03.2009 г. по чл. 367 от ГПК, съобщено 
на 08.04.2009 г. Писмен отговор е депозиран с вх. № 5349/21.04.2009 г. Препис 
от отговора е изпратен на ищеца на 30.04.2009 г. и получена на 08.05.2009 г. 
по чл. 372 от ГПК, с указване на възможността за подаване на допълнителна 
искова молба. Допълнителна искова молба е постъпила с вх. № 
6466/18.05.2009 г. С разпореждане от 19.05.2009 г. е указано изпращане на 
ответника на препис от допълнителната искова молба и възможността за 
писмен отговор в двуседмичен срок. Разпореждането е съобщено на 
28.05.2009 г. Отговор на допълнителната искова молба е постъпил с вх. № 
7660/11.06.2009 г. С разпореждане 12.06.2009 г. отговорът е оставен без 
движение, като е указано на ответника да представи преписи от за ищеца. По 
делото е постановено Определение № 434/25.06.2009 г. по чл. 374 от ГПК, с 
което делото е насрочено в открито съдебно заседание за 15.09.2009 г. 

 
- т. д. № 426/2009 г. /съдия Стефан Саранеделчев/ е образувано на 

31.08.2009 г. по молба, постъпила с вх. № 9803/27.08.2009 г. Разпореждане от 
01.09.2009 г. по чл. 367 от ГПК, съобщено на 07 и 08.09.2009 г. 

 
- т. д. № 513/2009 г. /съдия Стефан Саранеделчев/ е образувано на 

08.09.2009 г. по молба по чл. 625, във вр. С чл. 608, ал. 1 от ТЗ, постъпила с вх. 
№ 11229/07.09.2009 г. С разпореждане от 08.09.2009 г. съдът е насрочил 
делото в открито съдебно заседание за 23.09.2009 г., в съответствие с 
разпоредбата на чл. 629, ал. 2 от ТЗ. 

 
 - т. д. № 119/2009 г. /съдия Румяна Танева/ е образувано на 11.03.2009 

г. по искова молба, постъпила с вх. № 3315/10.03.2009 г. С разпореждане от 
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13.03.2009 г. исковата молба е оставена без движение за представяне на 
справка, съгласно чл. 366 от ГПК. Разпореждането съобщено на 16.03.2009 г. 
На 23.03.2009 г. е изпратено съобщение на ответника с указания по чл. 367 от 
ГПК-получено на 27.03.2009 г. Писмен отговор е постъпил по делото на 
10.04.2009 г. С разпореждане от 14.04.2009 г. е указано изпращане на препис 
от писмения отговор на ищеца и възможността за допълнителна искова молба. 
Допълнителна искова молба е постъпила с вх. № 5640/28.04.2009 г. 
Разпореждане от 28.04.2009 г. за изпращане на препис от допълнителната 
искова молба, съобщено на 09.05.2009 г. Допълнителен отговор е постъпил по 
делото на 21.05.2009 г. С Определение № 357/27.05.2009 г. съдът е спрял 
производството по делото, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, до 
приключване с влязъл в спира съдебен акт на т. д. № 568/2008 г. на Окръжен 
съд-Стара Загора. С Определение № 793/29.07.2009 г., постановено по в. ч. гр. 
д. № 660/2009 г., Пловдивският апелативен съд е отменил определението на 
Окръжен съд гр.Стара Загора в частта, с която производството по делото е 
спряно и върнал делото за продължаване на съдопроизводствените действия. 
С разпореждане от 02.09.2009 г. съдът е насрочил делото в открито съдебно 
заседание за 02.09.2009 г. 

 
 - т. д. № 484/2009 г. /съдия Румяна Танева/ е образувано на 01.09.2009 

г. по искова молба, постъпила с вх. № 11041/31.08.2009 г. По делото е 
постановено разпореждане от 09.09.2009 г. за изпращане на препис от 
исковата молба с приложенията до ответника със съобщение по образец-
приложение № 14 към чл. 2 от Наредба № 7/2008 г. на МП с всички указания 
по образеца. 

 
 - т. д. № 375/2009 г. /съдия Румяна Танева/ е образувано на 14.07.2009 

г. по молба по чл. 625, във вр. С чл. 629, ал. 1 от ТЗ, постъпила с вх. № 
8342/24.06.2009 г. С разпореждане от 24.06.2009 г. молбата е оставена без 
движение за отстраняване на констатирани нередовности. С молба от 
13.07.2009 г. са отстранени констатираните нередовности на молбата. С 
разпореждане от 16.07.2009 г. делото е насрочено в открито съдебно заседание 
за 04.08.2009 г. С протоколно определение от 04.08.2009 г. съдът е назначил 
съдебно-счетоводна експертиза и насрочил делото за 24.08.2009 г. На тази 
дата с оглед изготвянето на съдебната експертиза делото е насрочено за 
17.09.2009 г. 

 
 Търговски дела без движение  

 
- т.д.№285/2009г. /съдия Анна Трифонова/ - Делото е образувано на 

11.06.09г. по искова молба, постъпила на 10.06.09г. С определение от 
19.08.09г. производството по делото е оставено без движение, с дадени 
указания за представяне на удостоверение за актуално състояние на ответника 
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и уточняване на определени обстоятелства, обуславящи солидарна 
отговорност на двамата ответници. Ответниците са уведомени на 11.09.09г. 
със съобщение от 01.09.09г.  

 
- т.д.№429/2009г. /съдия Стефан Саранеделчев / - Делото е 

образувано на 10.08.09г. по искова молба, постъпила на 06.08.09г. С 
разпореждане  от 02.09.09г. производството по делото е оставено без 
движение.  

 
- т.д.№471/2009г. /съдия Димитър Христов / - Делото е образувано 

на 01.09.09г. по искова молба, постъпила на 14.08.09г. С разпореждане  от 
07.09.09г. производството по делото е оставено без движение.  

 
 Спрени търговски дела 

 
- т.д.№199/2009г. / съдия Стефан Саранеделчев/ - Делото е 

образувано на 14.04.2009г. по искова молба с вх.№4896/09.04.09г. С 
определение №262/14.04.09г. е разделено разглеждането на исковете 
предявени с исковата молба. Разпореждане от 14.04.09г. – чл.367, ал.1 от ГПК 
– препис от исковата молба на ответника. Ответникът е уведомен със 
съобщение от 14.04.09г. на 21.04.09г. Писмен отговор на исковата молба е 
постъпил на 12.05.09г. С разпореждане от 13.05.09г. е разпоредено изпращане 
на препис от отговора на ищеца с указания, че може да подаде допълнителна 
искова молба. Ищецът е уведомен на 18.05.09г. със съобщение от 15.05.09г. 
Определение – чл.374 ГПК - №389/05.06.09г. На 18.06.09г. е депозирано 
заключението на назначеното по делото вещо лице. На 30.06.09г. са 
депозирани молби и от двете страни по делото за спиране на производството 
на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК. Проведено е открито съдебно заседание 
на 30.06.09г., в което на делото е даден ход и на основание чл.229, ал.1 от ГПК 
производството по делото е спряно, като е разпоредено делото да се докладва 
на 30.12.09г., ако до тази дата никоя от страните не подаде молба за 
възобновяване на производството.  

 
- т. д. № 60/2008 г. /съдия Анна Трифонова/ е образувано на 12.02.2008 

г. по молба по чл. 625 от ТЗ, постъпила с вх. № 2718/11.02.2008 г. По делото са 
проведени съдебни заседания на 05.03.2008 г., 10.03.2008 г., 02.04.2008 г. и 
23.04.2008 г. С протоколно определение от 23.04.2008 г. съдът е спрял 
производството по делото на основание чл. 182, ал. 1, б. “г” от ГПК /отм./. 
Редовно са правени справки за хода на преюдициалното дело. 
 

 Приключени първоинстанционни търговски дела, минали през 
въззивна инстанция 
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- т.д.№31/2008г. /съдия Димитър Христов/ - Делото е образувано на 
29.01.2008г. по искова молба с вх.№1530/25.01.08г. Проведено е открито 
съдебно заседание на 18.02.08г., в което на делото е даден ход, приети са 
доказателства и е допусната експертиза. На 29.02.08г. е депозирано 
заключението на вещото лице. На 06.03.08г. е депозирана молба от ищеца за 
увеличаване на размера на иска на основание чл.214 от ГПК. Проведено е 
открито съдебно заседание на 07.03.08г., в което са приети доказателства и 
производството по делото е спряно на основание чл.111 и чл.182, ал.1, б.”г” от 
ГПК /отм./ до приключване на производството по т.д.№168/2007г. по описа на 
Окръжен съд гр.Стара Загора. Частна жалба срещу постановеното протоколно 
определение е постъпила с вх.№4784/10.03.08г. С разпореждане от 12.03.08г. е 
разпоредено изпращане на препис от жалбата на другата страна. Делото е 
постъпило на 28.03.08г. в Апелативен съд гр.Пловдив, където е образувано 
ч.гр.д.№291/2008г. по описа на ПАС. С определение №197/10.04.08г. е 
потвърдено определението, постановено от Окръжен съд гр.Стара Загора. На 
09.04.08г. в Окръжен съд гр.Стара Загора е депозирана  молба от ищеца за 
прекратяване на производството по делото, тъй като спорът е уреден 
извънсъдебно. С определение №169/09.05.08г. производството по делото е 
прекратено на основание чл.119 от ГПК /отм./ поради отказ от иска. Страните 
са уведомени със съобщения от 14.05.08г. съответно на 19.05.08г. и на 
22.05.08г.  

 
- ч.т.д.№258/2008г. /съдия Димитър Христов/ - Делото е образувано на 

23.05.2008г. по молба с правно основание чл.390, ал.3 от ГПК с 
вх.№10086/21.05.08г. С определение №196/26.05.08г. е оставена без уважение 
постъпилата молба, като неоснователна. Молителят е уведомен на 28.05.08г. 
със съобщение от същата дата. Жалба срещу постановеното определение е 
постъпила с вх.№10990/04.06.08г. С разпореждане от 09.06.08г. е разпоредено 
изпращане на препис от жалбата на другата страна. Делото е постъпило на 
26.06.08г. в Апелативен съд гр.Пловдив, където е образувано 
ч.гр.д.№621/2008г. по описа на ПАС. С определение №436/07.07.08г. е 
потвърдено определението, постановено от Окръжен съд гр.Стара Загора.  

 
- т.д.№346/2008г. /съдия Димитър Христов/ -Делото е образувано на 

10.07.2008г. по искова молба с вх.№12134/20.06.08г. С разпореждане от 
23.06.08г. производството по делото е оставено без движение, с дадени 
указания ищецът да посочи факс, телекс и телефон. Ищецът е уведомен на 
04.07.08г. със съобщение от 24.06.08г. Данни за факс и телефон на ищеца 
фигурират в исковата молба. В изпълнение на дадените указания от ищеца е 
депозирана молба с вх.№13.07.08г. С разпореждане от 15.07.08г. е разпоредено 
изпращане на препис от исковата молба на ответника за отговор. Ответникът е 
уведомен на 22.07.08г. със съобщение от 15.07.08г. Определение 
№450/23.09.08г. – чл. 374, ал.1 от ГПК. Страните са уведомени със съобщения 
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от 25.09.08г. съответно на 08.10.08г. и на 10.10.08г. Проведено е открито 
съдебно заседание на 27.10.08г., в което на делото е даден ход по същество. 
Постановено е решение №27/27.11.08г., с което предявеният иск е отхвърлен. 
Страните са уведомени със съобщения от 27.11.08г. на 15.12.08г. Въззивна 
жалба срещу постановеното решение е постъпила с вх.№20770/12.12.08г. С 
разпореждане от 17.12.08г. е разпоредено изпращане на препис от жалбата на 
другата страна. Писмен отговор по въззивната жалба е постъпил на 20.01.09г. 
Делото е постъпило на 28.01.09г. в Апелативен съд гр.Пловдив, където е 
образувано в.гр.д.№83/2009г. по описа на ПАС. С решение №69/13.03.09г. е 
оставено в сила решението, постановено от Окръжен съд гр.Стара Загора. 

 
- т.д.№29/2008г. /съдия Стефан Саранеделчев /- Делото е образувано на 

24.01.2008г. по искова молба с вх.№1362/24.01.08г. Проведено е открито 
съдебно заседание на 19.02.08г., в което на основание чл.103, ал.2 от ГПК е 
разделено производството по предявените с исковата молба за съвместно 
разглеждане искове. Проведено е открито съдебно заседание на 18.03.08г., в 
което на делото е даден ход, приети са доказателства и е допусната СИЕ. На 
08.04.08г. е депозирано заключението на вещото лице. Проведено е открито 
съдебно заседание на 15.04.08г., в което на делото е даден ход, изслушано е 
вещото лице, разпитани са свидетели и на делото е даден ход по същество. 
Постановено е решение №43/15.05.08г. Страните са уведомени със съобщения 
от 16.05.08г. съответно на 20.05.08г. и на 26.05.08г. Въззивна жалба срещу 
постановеното решение е постъпила с вх.№11249/09.06.08г. С разпореждане 
от 10.06.08г. производството по жалбата е оставено без движение, с дадени 
указания за внасяне на държавна такса. След отстраняване на констатираните 
нередовности с разпореждане от 23.06.08г. е разпоредено изпращане на препис 
на другата страна за възражение. Възражение е постъпило на 02.07.08г. Делото 
е постъпило на 16.07.08г. в Апелативен съд гр.Пловдив, където е образувано 
в.гр.д.№703/2008г. по описа на ПАС. С решение №476/31.10.08г. е потвърдено 
решението, постановено от Окръжен съд гр.Стара Загора. На 21.01.09г. в 
Окръжен съд гр.Стара Загора е депозирана молба за издаване на изпълнителен 
лист. Издаден е изпълнителен лист на 27.01.09г. На 24.02.09г. е депозирана 
молба за издаване на изпълнителен лист по отношение на присъдените 
разноски. Издаден е изпълнителен лист на 25.02.09г.  

 
- т.д.№532/2008г. /съдия Стефан Саранеделчев /- Делото е образувано 

на 17.11.2008г. по постъпила с писмо с вх.№19443/17.11.08г. на Агенцията по 
вписванията жалба срещу отказ на Агенцията по вписванията. Постановено е 
решение №26/21.11.08г., с което е отменен отказа на АВ. Страните са 
уведомени със съобщение от 24.11.08г. съответно на 25.11.08г. и на 05.01.09г. 
С молба от 05.12.08г. процесуалният представител на ищеца на основание 
чл.248 от ГПК за допълване на поставеното решение в частта за разноските. С 
определение №565/12.12.08г. е оставена без уважение постъпилата молба. 
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Ищецът е уведомен на 15.12.08г. със съобщение от същата дата. Частна жалба 
срещу постановеното определение е постъпила с вх.№21271/22.12.08г. С 
разпореждане от 29.12.08г. производството по жалбата е оставено без 
движение, с дадени указания за внасяне на държавна такса. Делото е 
постъпило на 16.01.09г. в Апелативен съд гр.Пловдив, където е образувано 
ч.гр.д.№37/2009г. по описа на ПАС. С определение от 28.01.09г. е оставено в 
сила определението, постановено от Окръжен съд гр.Стара Загора.  

 
- т.д.№589/2008г. /съдия Стефан Саранеделчев /- Делото е образувано 

на 23.12.2008г. по искова молба с вх.№21248/22.12.08г. С вх.№ 
21247/22.12.08г. е депозирана молба за допускане налагането на 
обезпечителна мярка. С определение №579/29.12.08г. е допуснато обезпечение 
по предявения иск чрез налагане на запор на 75 % от капитала на ответното 
дружество до размера на цената на иска, като е определена гаранция в размер 
на 1000 лв. Частна жалба срещу постановеното определение в частта, в която е 
определено депозирането на гаранция, е постъпила с вх.№610/19.01.09г. 
Делото е постъпило на 01.04.09г. в Апелативен съд гр.Пловдив, където е 
образувано ч.гр.д.№307/2009г. по описа на ПАС. С определение 
№271/03.04.09г. е оставена без разглеждане частната жалба, след като е 
констатирано, че Окръжен съд гр.Стара Загора сам е констатирал, че е 
допуснал грешка и на основание чл.253 от ГПК с определение №26/19.01.09г. 
е изменил обжалваното определение. Определение №111/20.02.09г. – чл.374 
ГПК. На 13.03.09г. е депозирано заключение на назначеното вещо лице. 
Проведено е открито съдебно заседание на 24.03.09г., в което на делото е 
даден ход, изслушано е вещото лице и производството по делото е оставено 
без движение, с дадени указания на ищеца за уточняване на петитума на 
исковата молба. С оглед на дадените указания е депозирана молба от ищеца на 
21.04.09г. С определение №309/13.05.09г. делото е насрочено за 02.06.09г. 
Проведено е открито съдебно заседание на 02.06.09г., в което на делото е 
даден ход по същество. Постановено е решение №76/30.06.09г., с което 
предявеният иск е уважен. На 03.08.09г. в Окръжен съд гр.Стара Загора е 
депозирана молба за издаване на изпълнителен лист. Издаден е изпълнителен 
лист на 27.01.09г. На 24.02.09г. е депозирана молба за издаване на 
изпълнителен лист по отношение на присъдените разноски. Издаден е 
изпълнителен лист на 10.08.09г. 

 
 - т. д. № 461/2007 г. /съдия Анна Трифонова/ е образувано на 

03.10.2007 г. по искова молба по чл. 74 от ТЗ, постъпила с вх. № 
15128/01.10.2007 г. В първо съдебно заседание, проведено на 07.11.2007 г., е 
даден ход по същество. Постановено Решение № 148/07.03.2008 г. С Решение 
№ 635/19.01.2009 г., постановено по гр. д. № 712/2008 г., Пловдивският 
апелативен съд е оставил в сила решението на Окръжен съд-Стара Загора. 
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 - т. д. № 83/2008 г. /съдия Димитър Христов, съдия Анна Трифонова/ 
е образувано на 25.02.2008 г. по искова молба, постъпила с вх. № 
3656/25.02.2008 г. По делото са проведени съдебни заседания на 07.04.2008 г., 
11.06.2008 г., 18.06.2008 г., 22.04.2009 г. и 20.05.2009 г. В първото съдебно 
заседание е направен отвод на съдия Христов. С Определение № 
509/07.11.2008 г. съдът, след като е счел, че е налице хипотезата на чл. 224, ал. 
2 от ГПК /отм./, е прекратил производството по делото. С молба, постъпила с 
вх. № 20237/02.12.2008 г., е направено искане от процесуалния представител 
на ответника съдът да се произнесе по направените разноски. С Определение 
№ 563/12.12.2008 г. съдът се е произнесъл по направеното искане. С 
Определение № 204/12.03.2009 г., постановено по в. ч. гр. д. № 215/2009 г., 
Пловдивският окръжен съд е отменил обжалваните определения № 
509/07.11.2008 г. и № 563/12.12.2008 г. и върнал делото на Окръжен съд-Стара 
Загора за разглеждане на предявения иск по същество. В съдебно заседание от 
20.05.2009 г. е даден ход на делото по същество. По делото е постановено 
Решение № 36/27.07.2009 г. 

 
 - т. д. № 322/2008 г. /съдия Анна Трифонова/ е образувано на 

23.06.2008 г. по искова молба, постъпила с вх. № 12143/20.06.2008 г. С 
разпореждане на съда, положено върху самата искова молба, е указано 
изпращане на препис от молбата заедно с приложенията за ответника и 
подаване на писмен отговор в двуседмичен срок, съгласно разпоредбата на чл. 
367 от ГПК. Съобщение в този смисъл е изпратено от съда на 04.07.2008 г. и 
получено от ответника на 09.07.2008 г. По делото е постановено Определение 
№ 415/11.08.2008 г. по чл. 374 от ГПК, с което делото е насрочено в открито 
съдебно заседание за 15.10.2008 г. Писмен отговор е постъпил с вх. № 
14262/30.07.2008 г. Върху отговора е положена писмена резолюция на съда, в 
която е отразено, че същият е докладван на съда след постановяване на 
Определение № 415/11.08.2008 г. В съдебно заседание от 15.10.2008 г. е 
докладвано делото, допусната съдебно-счетоводна експертиза, дадена е 
възможност на ответника, който не се явява, да се запознае и вземе становище 
по доклада на съда и делото е насрочено за 19.11.2008 г. На тази дата е 
докладвана молба от вещото лице, че поради частично внесен депозит, не е 
изготвено заключението, с оглед на което делото е отложено за 17.12.2008 г. В 
съдебно заседание от 17.12.2008 г. е приключено съдебното дирене и даден 
ход по същество. По делото е постановено Решение № 8/19.01.2008 г. С 
Определение № 153/04.03.2009 г. съдът е оставил без разглеждане молбата на 
ответника за предоставяне на правна помощ и освобождаване от държавна 
такса за въззивно обжалване по същото дело. С Определение № 316/22.04.2009 
г., постановено по в. ч. гр. д. № 329/2009 г., Пловдивският апелативен съд е 
отменил акта на Окръжен съд-Стара Загора, като е приел, че молбата за правна 
помощ е допустима и подлежи на разглеждане по същество. С Определение № 
333/22.05.2009 г., постановено по гр. д. № 322/2008 г., Окръжен съд – Стара 
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Загора е оставил молбата без уважение. С Определение № 691/09.07.2009 г. по 
в. ч. гр. д. № 667/2009 г., ПАС е потвърдил горното. С Разпореждане № 
424/23.06.2009 г., съдът, след като е констатирал неизпълнение на дадени 
указания за внасяне на държавна такса по въззивна жалба, е върнал жалбата 
срещу Решение № 8/19.01.2009 г., поради неотстраняване на нередовностите в 
срок. 

 
 - т. д. № 555/2007 г. /съдия Румяна Бончева, съдия Румяна Танева/ е 

образувано на 03.12.2007 г. по искова молба по чл. 327, ал. 1 от ТЗ, постъпила 
с вх. № 16279/19.10.2007 г. С разпореждане от 22.10.2007 г. исковата молба е 
оставена без движение, като е указан 7-дневен срок за отстраняване на 
констатираните нередовности. По делото са проведени съдебни заседания на 
24.01.2008 г., 14.02.2008 г., 11.03.2008 г., 22.05.2008 г. С молба, постъпила на 
03.12.2008 г., са изпълнени дадените от съда указания, като към този 
момент е образувано и насрочено в открито съдебно заседание делото. В 
съдебно заседание, проведено на 22.05.2008 г., съдът е приключил съдебното 
дирене и е дал ход по същество. По делото е постановено Решение № 
58/02.06.2008 г. С Решение № 730/21.01.2009 г., постановено по т. д. № 
1107/2008 г., Пловдивският апелативен съд частично е отменил решението на 
Окръжен съд-Стара Загора. С Определение № 309/22.05.2009 г., постановено 
по т. д. № 411/2009 г., ВКС е отказал да допусне касационно обжалване. 

 
 - т. д. № 93/2008 г. /съдия Румяна Бончева, съдия Румяна Танева/ е 

образувано на 27.02.2008 г. по искова молба по чл. 327, ал. 1 от ТЗ, постъпила 
с вх. № 3779/26.02.2008 г. По делото са проведени открити съдебни заседания 
на 03.04.2008 г. и 29.04.2008 г. С молба, постъпила с вх. № 4189/29.02.2008 г., 
ищецът е поискал, на основание чл. 308 от ГПК /отм./ допускане на 
обезпечение. С Определение № 77/05.03.3008 г. съдът е допуснал исканото 
обезпечение, определил гаранция и постановил издаване на обезпечителна 
заповед. Обезпечителната заповед е издадена на 18.03.2008 г., след като на 
тази дата, по делото, е представено доказателство за внасяне на определената 
гаранция. В съдебно заседание от 29.04.2009 г. е даден ход по същество и е 
приключило съдебното дирене. По делото е постановено Решение № 
48/10.05.2008 г. С Решение № 608/25.11.2008 г., постановено по т. д. № 
641/2008 г., Пловдивският апелативен съд частично е отменил решението на 
Окръжен съд-Стара Загора. 

 
 - т. д. № 274/2009 г. /съдия Румяна Танева/ е образувано на 09.06.2009 

г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила с вх. № 7449/08.06.2009 г. С 
Определение № 393/10.06.2009 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, чрез 
налагане на запор върху банкови сметки на длъжника, определил е гаранция в 
размер на 30 000,00 лв.и едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск от 
датата на постановяване на определението. Срещу определението, в частта 
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касаеща определената парична гаранция, е подадена частна жалба. С 
Определение № 610/23.06.2009 г, постановено по гр. д. № 596/2009 г., 
Пловдивският окръжен съд е потвърдил определението на Окръжен съд-Стара 
Загора. С Определение № 540/05.08.2009 г. е отменил служебно допуснатото 
обезпечение, поради непредставяне на доказателство за предявяване на 
бъдещия иск. 

 
Изводи за работата на Окръжен съд гр.Стара Загора по търговски 

дела – първа инстанция:  
 Повечето дела са образувани в срок до пет дни от постъпването на 

исковата молба. Инцидентно е констатирано и образуване на дела в по-дълъг 
срок – до десет дни.  

 Проверка за редовността на исковата молба и допустимостта на иска 
при повечето проверени дела е извършвана своевременно.  

 Съдебните заседания са насрочвани през около един до два месец. 
 Спрените дела са администрирани редовно, като редовно са 

извършвани справки за хода на преюдициалните спорове, в случаите на 
спиране на производството на основание чл.182, ал.1, б. «г» от ГПК /отм./ или 
чл.229, ал.1, т.4 от ГПК 

 Инцидентно са констатирани дела, при които е възобновявано 
производството по делото, след като на делото е бил даден ход по същество. 

 По-голяма част от съдебните актове се постановят в сроковете по чл. 
235, ал.5 от ГПК и чл.190 от ГПК/ отм./. Инцидентно се констатираха и 
съдебни актове, постановени след изтичането на законоустановения срок, като 
например:  

- т. д. № 461/2007 г. /съдия Анна Трифонова/ - решение по делото е 
постановено пет месеца след като на делото е даден ход по същество. 

 
 Висящи въззивни граждански дела 

 
- в.гр.д.№438/2009г. / съдия Иванела Караджова/ - Делото е 

образувано на 06.08.2009г. по постъпила в Окръжен съд гр.Стара Загора с 
вх.№9880/29.07.09г. въззивна жалба срещу постановеното от РС Раднево 
решение №48/19.06.09г. по гр.д.№112/2009г. Въззивната жалба е постъпила в 
РС Раднево на 02.07.09г. С разпореждане от 09.09.09г. делото е насрочено за 
15.10.09г., като е разпоредено призоваване на страните и на ДСП гр.Раднево. 
Видно от приложения списък на призованите лица съобщения са изпратени на 
11.09.09г.  

 
- в.гр.д.№455/2009г. / съдия Иванела Караджова/ - Делото е 

образувано на 19.08.2009г. по постъпила в Окръжен съд гр.Стара Загора с 
вх.№10393/12.08.09г. въззивна жалба срещу постановеното от РС Казанлък 
решение №414/25.06.09г. по гр.д.№626/2008г. Въззивната жалба е постъпила в 
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РС Казанлък на 14.07.09г. С разпореждане от 09.09.09г. делото е насрочено за 
15.10.09г. Видно от приложения списък на призованите лица съобщения са 
изпратени на 10.09.09г.  

 
- в.гр.д.№426/2009г. / съдия Иванела Караджова/ - Делото е 

образувано на 27.07.2009г. по постъпила в Окръжен съд гр.Стара Загора с 
вх.№9489/20.07.09г. въззивна жалба срещу постановеното от Районен съд 
гр.Стара Загора решение №10/10.06.09г. по гр.д.№565/2009г. Въззивната 
жалба е постъпила в Районен съд гр.Стара Загора на 17.07.09г. С разпореждане 
от 30.07.09г. делото е насрочено за 13.10.09г. Видно от приложения списък на 
призованите лица съобщения са изпратени на 04.08.09г.  
 

- в.гр.д.№402/2009г. /съдия Трифон Минчев / - Делото е образувано 
на 20.07.2009г. по постъпила в Окръжен съд гр.Стара Загора с 
вх.№9361/16.07.09г. въззивна жалба срещу постановеното от РС Казанлък 
решение №335/28.05.09г. по гр.д.№1687/2008г. Въззивната жалба е постъпила 
в РС Казанлък на 29.06.09г. Определение 23.07.09г. – чл.267 от ГПК, делото 
е насрочено за 20.10.09г. Видно от приложения списък на призованите лица 
съобщения са изпратени на 24.07.09г.  

 
- в.гр.д.№441/2009г. /съдия Трифон Минчев / - Делото е образувано 

на 06.08.2009г. по постъпила в Окръжен съд гр.Стара Загора с 
вх.№9884/29.07.09г. въззивна жалба срещу постановеното от РС Раднево 
решение №27/25.05.09г. по гр.д.№327/2008г. Въззивната жалба е постъпила в 
РС Раднево на 12.06.09г. С разпореждане от 13.08.09г. делото е насрочено за 
29.10.09г. Видно от приложения списък на призованите лица съобщения са 
изпратени на 14.08.09г.  
 

- в.гр.д.№381/2009г. /съдия Трифон Минчев / - Делото е образувано 
на 08.07.2009г. по постъпила в Окръжен съд гр.Стара Загора с 
вх.№8731/02.07.09г. въззивна жалба срещу постановеното от РС Казанлък 
решение №260/24.04.09г. по гр.д.№201/2009г. Въззивната жалба е постъпила в 
РС Казанлък на 22.05.09г. С разпореждане от 23.07.09г. делото е насрочено за 
06.10.09г. Видно от приложения списък на призованите лица съобщения са 
изпратени на 24.07.09г.  
 

- в.гр.д.№360/2009г. /съдия Мариана Мавродиева/ - Делото е 
образувано на 29.06.2009г. по постъпила в Окръжен съд гр.Стара Загора с 
вх.№8447/26.06.09г. въззивна жалба срещу постановеното от Районен съд 
гр.Стара Загора решение №87/10.03.09г. по гр.д.№1335/2008г. Въззивната 
жалба е постъпила в Районен съд гр.Стара Загора на 13.04.09г. Определение 
15.07.09г. – чл.267 от ГПК, делото е насрочено за 01.10.09г. Видно от 
приложения списък на призованите лица съобщения са изпратени на 12.08.09г.  
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- в.гр.д.№349/2009г. /съдия Мариана Мавродиева/ - Делото е 

образувано на 22.06.2009г. по постъпила в Окръжен съд гр.Стара Загора с 
вх.№8045/19.06.09г. въззивна жалба срещу постановеното от РС Казанлък 
решение №215/30.03.09г. по гр.д.№924/2008г. Въззивната жалба е постъпила в 
РС Казанлък на 14.04.09г. Определение 29.06.09г. – чл.267 от ГПК, делото е 
насрочено за 30.09.09г. Видно от приложения списък на призованите лица 
съобщения са изпратени на 01.07.09г.  

 
- в.гр.д.№425/2009г. /съдия Мариана Мавродиева/ - Делото е 

образувано на 27.07.2009г. по постъпила в Окръжен съд гр.Стара Загора с 
вх.№9645/23.07.09г. въззивна жалба срещу постановеното от РС Раднево 
решение №17/31.03.09г. по гр.д.№237/2008г. Въззивната жалба е постъпила в 
РС Раднево на 27.04.09г. Определение 31.07.09г. – чл.267 от ГПК, делото е 
насрочено за 15.10.09г. Видно от приложения списък на призованите лица 
съобщения са изпратени на 06.08.09г.  
 

- в.гр.д.№408/2009г. / съдия Даниела Телбизова – Янчева/ -   Делото 
е образувано на 20.07.2009г. по постъпила в Окръжен съд гр.Стара Загора с 
вх.№9156/13.07.09г. въззивна жалба срещу постановеното от Районен съд 
гр.Стара Загора решение №86/12.05.09г. по гр.д.№935/2009г. Въззивната 
жалба е постъпила в Районен съд гр.Стара Загора на 27.05.09г. Определение 
29.07.09г. – чл.267 от ГПК, делото е насрочено за 08.10.09г. Видно от 
приложения списък на призованите лица съобщения са изпратени на 30.07.09г.  

 
- в.гр.д.№382/2009г. / съдия Даниела Телбизова – Янчева/ -  Делото е 

образувано на 08.07.2009г. по постъпила в Окръжен съд гр.Стара Загора с 
вх.№8772/03.07.09г. въззивна жалба срещу постановеното от Районен съд 
гр.Стара Загора решение №74/07.05.09г. по гр.д.№1453/2008г. Въззивната 
жалба е постъпила в Районен съд гр.Стара Загора на 02.06.09г. Определение 
03.08.09г. – чл.267 от ГПК, делото е насрочено за 07.10.09г. Видно от 
приложения списък на призованите лица съобщения са изпратени на 10.08.09г.  

 
- в.гр.д.№400/2009г. / съдия Даниела Телбизова – Янчева/ -  Делото е 

образувано на 20.07.2009г. по постъпила в Окръжен съд гр.Стара Загора с 
вх.№9408/17.07.09г. въззивна жалба срещу постановеното от Районен съд 
гр.Стара Загора решение №61/01.06.09г. по гр.д.№106/2009г. Въззивната 
жалба е постъпила в Районен съд гр.Стара Загора на 23.06.09г. Определение 
29.07.09г. – чл.267 от ГПК, делото е насрочено за 08.10.09г. Видно от 
приложения списък на призованите лица съобщения са изпратени на 10.08.09г.  

 
- в. гр. д. № 1020/2009 г. /съдия Румяна Тихолова/ е образувано на 

22.06.2009 г. по жалба срещу Решение № 8/07.04.2009 г. по гр. д. № 72/2008 г. 
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на Районен съд-Раднево, постъпила в съда с вх. № 7956/18.06.2009 г. Преписи 
от жалбата са изпратени на страните по делото за писмен отговор в 
двуседмичен срок, в съответствие с разпоредбите на чл. 259, 260 и 261 от ГПК. 
Делото е насрочено в открито съдебно заседание 23.09.2009 г. 

 
 - в. гр. д. № 371/2009 г. /съдия Румяна Тихолова/ е образувано на 

08.07.2009 г. по жалба срещу Решение № 126/24.02.2009 г. по гр. д. № 
1463/2008 г. на Районен съд-Казанлък, постъпила в съда с вх. № 
8717/07.07.2009 г. На 14.05.2009 г. изпратено съобщение за дадени от съда 
указания за оставяне без движение на жалбата и срок за отстраняване на 
констатирани нередовности. Преписи от жалбата, съгласно разпореждане на 
съда от 03.06.2009 г., са изпратени на страните по делото за писмен отговор в 
двуседмичен срок, в съответствие с разпоредбите на чл. 259, 260 и 261 от ГПК. 
Писмен отговор е постъпил на 24.06.2009 г. Делото е насрочено в открито 
съдебно заседание 24.09.2009 г. 

 
 - в. гр. д. № 354/2009 г. /съдия Румяна Тихолова/ е образувано на 

22.06.2009 г. по жалба срещу Решение № 9/30.04.2009 г. по гр. д. № 245/2008 г. 
на Районен съд-Чирпан, постъпила в съда с вх. № 7957/18.06.2009 г. На 
20.05.2009 г. изпратено съобщение от съда за писмен отговор в двуседмичен 
срок, в съответствие с разпоредбите на чл. 259, 260 и 261 от ГПК. Делото е 
насрочено в открито съдебно заседание 30.09.2009 г. 

 
 - в. гр. д. № 459/2009 г. /съдия Маргарита Саранеделчева/ е 

образувано на 19.08.2009 г. по жалба срещу Решение № 34/28.05.2009 г. по гр. 
д. № 416/2008 г. на Районен съд-Стара Загора, постъпила в съда с вх. № 
10362/12.08.2009 г. С разпореждане от 08.04.2009 г. е указано изпращане на 
препис от жалбата за възражение в едноседмичен срок. Делото е насрочено в 
открито съдебно заседание 15.10.2009 г. 

 
 - в. гр. д. № 452/2009 г. /съдия Маргарита Саранеделчева/ е 

образувано на 10.08.2009 г. по жалба срещу Решение № 58/01.06.2009 г. по гр. 
д. № 1641/2008 г. на Районен съд-Стара Загора, постъпила в съда с вх. № 
10048/04.08.2009 г. С разпореждане от 08.07.2009 г.-жалбата е оставен без 
движение като е указано внасяне на държавна такса. Указанията са изпълнени 
на 29.07.2009 г. С разпореждане от 22.06.2009 г. са дадени указания за 
изпращане на препис от въззивната жалба и писмен отговор в двуседмичен 
срок, в съответствие с разпоредбите на чл. 259, 260 и 261 от ГПК. Делото е 
насрочено в открито съдебно заседание 15.10.2009 г. 

 
 - в. гр. д. № 423/2009 г. /съдия Маргарита Саранеделчева/ е 

образувано на 27.07.2009 г. по жалба срещу Решение № 291/12.05.2009 г. по 
гр. д. № 2/2008 г. на Районен съд-Казанлък, постъпила в съда с вх. № 
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3482/20.07.2009 г. С определение от 10.08.2009 г. делото е насрочено в 
открито съдебно заседание 20.10.2009 г. 
 

 Висящи въззивни търговски дела 
 

- в.т.д.№509/2009г. /съдия Анна Трифонова/ - Делото е образувано на 
07.09.2009г. по постъпила в Окръжен съд гр.Стара Загора с 
вх.№11102/01.09.09г. въззивна жалба срещу постановеното от Районен съд 
гр.Стара Загора решение №6/10.07.09г. по гр.д.№170/2009г. Въззивната жалба 
е постъпила в Районен съд гр.Стара Загора на 29.07.09г. С разпореждане от 
07.09.09г. делото е насрочено за 07.10.09г. Видно от приложения списък на 
призованите лица съобщения са изпратени на 08.09.09г. 

 
- в.т.д.№384/2009г. /съдия Анна Трифонова/ - Делото е образувано на 

14.07.2009г. по постъпила в Окръжен съд гр.Стара Загора с 
вх.№9098/10.07.09г. въззивна жалба срещу постановеното от Районен съд 
гр.Стара Загора решение №91/14.05.09г. по гр.д.№1248/2008г. Въззивната 
жалба е постъпила в Районен съд гр.Стара Загора на 11.06.09г. С разпореждане 
от 13.07.09г. делото е насрочено за 23.09.09г. Видно от приложения списък на 
призованите лица съобщения са изпратени на 15.07.09г. 

 
- в.т.д.№364/2009г. /съдия Анна Трифонова/ - Делото е образувано на 

08.07.2009г. по постъпила в Окръжен съд гр.Стара Загора с 
вх.№8567/30.06.09г. въззивна жалба срещу постановеното от Районен съд 
гр.Стара Загора решение №55/27.04.09г. по гр.д.№322/2009г. Въззивната 
жалба е постъпила в Районен съд гр.Стара Загора на 25.05.09г. С разпореждане 
от 08.07.09г. делото е насрочено за 23.09.09г. Видно от приложения списък на 
призованите лица съобщения са изпратени на 09.07.09г. 
 

- в.т.д.№509/2009г. / съдия Стефан Саранеделчев/ - Делото е 
образувано на 01.09.2009г. по постъпила в Окръжен съд гр.Стара Загора с 
вх.№10105/05.08.09г. въззивна жалба срещу постановеното от Районен съд 
гр.Стара Загора решение №66/26.06.09г. по гр.д.№1135/2009г. Въззивната 
жалба е постъпила в Районен съд гр.Стара Загора на 10.07.09г. С разпореждане 
от 01.09.09г. делото е насрочено за 01.10.09г. Видно от приложения списък на 
призованите лица съобщения са изпратени на 03.09.09г. 

 
- в.т.д.№397/2009г. / съдия Стефан Саранеделчев/ - Делото е 

образувано на 20.07.2009г. по постъпила в Окръжен съд гр.Стара Загора с 
вх.№9404/17.07.09г. въззивна жалба срещу постановеното от Районен съд 
гр.Стара Загора решение №69/02.06.09г. по гр.д.№926/2009г. Въззивната 
жалба е постъпила в Районен съд гр.Стара Загора на 16.06.09г. С разпореждане 
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от 20.07.09г. делото е насрочено за 30.09.09г. Видно от приложения списък на 
призованите лица съобщения са изпратени на 21.07.09г. 

 
- в.т.д.№366/2009г. / съдия Стефан Саранеделчев/ - Делото е 

образувано на 08.07.2009г. по постъпила в Окръжен съд гр.Стара Загора с 
вх.№8651/01.07.09г. въззивна жалба срещу постановеното от РС Казанлък 
решение №240/08.04.09г. по гр.д.№252/2009г. С разпореждане от 08.07.09г. 
делото е насрочено за 30.09.09г. Видно от приложения списък на призованите 
лица съобщения са изпратени на 09.07.09г. 

 
 - в. т. д. № 383/2009 г. /съдия Димитър Христов/ е образувано на 

14.07.2009 г. по въззивна жалба срещу Решение № 67/30.04.2009 г., 
постановено по гр. д. № 1590/2008 г. на Районен съд-Стара Загора, постъпила 
с вх. № 3039/09.07.2009 г. Съобщение на Районен съд-Стара Загора, изпратено 
на 30.05.2009 г., получено на 05.06.2009 г., съдържащо указания по чл. 259, 
260 и 261 от ГПК. Писмен отговор постъпил с вх. № 13164/23.06.2009 г. на 
Районен съд-Стара Загора. Делото е насрочено в Окръжен съд-Стара Загора за 
23.09.2009 г. 

 
 - в. т. д. № 365/2009 г. /съдия Димитър Христов/ е образувано на 

08.07.2009 г. по въззивна жалба срещу Решение № 59/29.04.2009 г., 
постановено по гр. д. № 13/2009 г. на Районен съд-Стара Загора, постъпила с 
вх. № 8368/30.06.2009 г. Съобщение на Районен съд-Стара Загора, изпратено 
на 05.06.2009 г., получено на 11.06.2009 г., съдържащо указания по чл. 259, 
260 и 261 от ГПК. Делото е насрочено в Окръжен съд-Стара Загора за 
23.09.2009 г. 

 - в. т. д. № 486/2009 г. /съдия Димитър Христов/ е образувано на 
01.09.2009 г. по въззивна жалба срещу Решение № 30/25.05.2009 г., 
постановено по гр. д. № 9/2009 г. на Районен съд-Раднево, постъпила с вх. № 
9881/29.08.2009 г. Съобщение на Районен съд-Стара Загора, изпратено на 
25.06.2009 г., получено на 07.07.2009 г., съдържащо указания по чл. 259, 260 и 
261 от ГПК. Делото е насрочено в Окръжен съд-Стара Загора за 08.10.2009 г. 

 
 - в. т. д. № 367/2009 г. /съдия Румяна Танева/ е образувано на 

08.07.2009 г. по въззивна жалба срещу Решение № 66/30.04.2009 г., 
постановено по гр. д. № 171/2009 г. на Районен съд-Стара Загора, постъпила с 
вх. № 8771/03.07.2009 г. Съобщение за разпореждане от 29.05.2009 г. на 
Районен съд-Стара Загора, изпратено на 30.05.2009 г., получено на 04.06.2009 
г., съдържащо указания по чл. 259, 260 и 261 от ГПК. Делото е насрочено в 
Окръжен съд-Стара Загора за 23.09.2009 г. 

 
 - в. т. д. № 512/2009 г. /съдия Румяна Танева/ е образувано на 

07.09.2009 г. по въззивна жалба срещу Решение № 16/10.06.2009 г., 
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постановено по гр. д. № 1589/2008 г. на Районен съд-Стара Загора, постъпила 
с вх. № 11200/04.09.2009 г. Съобщение на Районен съд-Стара Загора, 
изпратено на 18.08.2009 г., получено на 24.08.2009 г., съдържащо указания по 
чл. 259, 260 и 261 от ГПК. Делото е насрочено в Окръжен съд-Стара Загора за 
07.10.2009 г. 

 
 - в. т. д. № 294/2009 г. /съдия Румяна Танева/ е образувано на 

16.06.2009 г. по въззивна жалба срещу Решение № 244/01.04.2009 г., 
постановено по гр. д. № 2041/2006 г. на Районен съд-Казанлък, постъпила с вх. 
№ 7497/09.06.2009 г. Съобщение на Районен съд-Казанлък, изпратено на 
15.05.2009 г., получено на 16.05.2009 г., съдържащо указания по чл. 259, 260 и 
261 от ГПК. Делото е насрочено в Окръжен съд-Стара Загора за 06.09.2009 г. 
 

 Спрени въззивни дела 
 

- в.гр.д.№348/2007г. / съдия Д.Телбизова/  - Делото е образувано на 
23.04.2007г. по постъпила в Окръжен съд гр.Стара Загора с 
вх.№6521/17.04.07г. въззивна жалба срещу постановеното от Районен съд 
гр.Стара Загора решение №12/05.03.07г. по гр.д.№1898/2005г. Въззивната 
жалба е постъпила в Районен съд гр.Стара Загора на 23.03.07г. С разпореждане 
от 03.05.07г. са приети доказателства и делото е насрочено за 06.06.07г. 
Проведено е открито съдебно заседание на 06.06.07г., в което на делото е 
даден ход, приети са доказателства и с оглед на направени доказателствени 
искания делото е отложено. С молба от 17.09.07г. процесуалният представител 
на въззивника по делото е направено искане за спиране на производството по 
делото. С определение от 20.09.07г. производството по делото е спряно на  
основание чл.182, ал.1, б.”г” от ГПК до приключване на производството по 
гр.д.№1027/2007г. по описа на Районен съд гр.Стара Загора. Страните са 
уведомени със съобщения от 20.09.07г. съответно на 25.09.07г. и на 01.10.07г. 
По делото е приложен лист с отбелязвания за извършваните справки по 
делото, видно от който е че справки за висящността на преюдициалния спор за 
извършвани на 23.01.09г., 09.03.09г., 30.04.09г., 01.07.09г., 24.08.09г. и на 
04.09.09г. В графата “резултат” няма извършено отбелязване.  

 
 Приключени въззивни дела 
 
- в. ч. гр. д. № 213/2007 г. /съдия Анна Трифонова/ - делото е 

образувано на 02.05.2007 г. по частна жалба срещу определението, 
постановено по ч. гр. д. № 7/2007 г. по описа на Районен съд гр.Гълъбово. 
Жалбата е постъпила в Окръжен съд-Стара Загора с вх. № 51/11.04.2007 г. По 
делото, в закрито съдебно заседание, е постановено Определение № 
166/03.05.2007 г., с което, след като съдът е счел, че е претендирано не 
обезпечаване на бъдещ иск, а отмяна на влязъл в сила съдебен акт, поради 
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което и съдът не е могъл да прецени дали са налице предпоставките, 
предвидени в чл. 309 от ГПК- е отменил определението на Районен съд-
Гълъбово. 

 
  - в. ч. гр. д. № 379/2008 г. /съдия Танева/- Делото е образувано 
06.08.2008 г. по частна жалба срещу определението, постановено по ч. гр. д. № 
120/2008 г. по описа на Районен съд гр.Гълъбово. С Определение № 
409/07.08.2008 г. Окръжен съд – Стара Загора е констатирал, че районният съд 
не е изпълнил задълженията си, регламентирани с чл. 276, ал. 1 от ГПК, във 
вр. с чл. 396, ал. 2 от ГПК, която предвижда, че препис от жалбата е следвало 
да бъде изпратен на другата страна за отговор в едноседмичен срок, след което 
да бъде изпратена на горестоящия съд. С оглед направените констатации 
Старозагорският окръжен съд е прекратил производството и върнал делото 
Районен съд – Гълъбово за изпълнение на указанията. След повторното 
връщане на делото, вх. № 18350/31.10.2008 г., на 04.11.2008 г. е образувано в. 
ч. гр. д. № 520/2008 г. /съдия Танева/. По делото е постановено Определение 
№ 567/15.12.2008 г., с което производството по делото е прекратено, след като 
съдът е приел оттеглянето на частната жалба. 
 

 - в. гр. д. № 350/2008 г. /съдия Анна Трифонова/ - Делото е 
образувано на 10.07.2008 г. по въззивни жалби срещу решението, постановено 
от Районен съд – Гълъбово по гр. д. № 19/2008 г. Жалбите са постъпили в 
Старозагорски окръжен съд с вх. № 11748/16.06.2008 г. Жалбите са оставени 
без движение за внасяне на допълнителна държавна такса по сметка окръжния 
съд. Делото е насрочено в открито съдебно заседание за 17.09.2008 г. и 
отложено по доказателствата за 15.10.2008 г.  На 15.10.2008 г. е даден ход по 
същество. С молба, депозирана с вх. № 19970/27.11.2008 г. ищецът е направил 
отказ от двата обективно съединени искове. С Определение № 97/01.12.2008 г. 
Старозагорският окръжен съд е отменил протоколното си определение за 
даване ход на делото, обезсилил решението на Районен съд – Гълъбово и 
прекратил производството по делото. Прекратителното определение е 
съобщено на страните на 05 и 08.12.2008 г. 

 
 - в. ч. гр. д. № 861/2007 г. – Делото е образувано на 10.12.2007 г. по 

постъпила с вх. № 18865/05.12.2007 г. на Старозагорски окръжен съд частна 
въззивна жалба срещу определението, постановено от Районен съд – Гълъбово 
по гр. д. № 34/2007 г. С Определение № 286/20.12.2007 г. на Старозагорски 
окръжен съд е потвърден обжалвания съдебен акт на районния съд. Развило се 
е касационно производство, потвърдило определението на Старозагорският 
окръжен съд. 

 
 - в. гр. д. № 350/2008 г. - Делото е образувано на 20.08.2008 г. по жалба 

срещу постановеното от Районен съд – Гълъбово решение по гр. д. № 275/2007 
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г. Жалбата е постъпила в окръжния съд с писмо вх. № 7779/16.01.2008 г.С 
Определение № 479/16.05.2008 г. Старозагорският окръжен съд е констатирал, 
че в обжалваното решение районният съд погрешно е посочил датата на 
публичното заседание, липсва дата на постановяването му, както и е 
пропуснал да отрази в диспозитива формираната си воля, поради което е 
върнал делото за процедурата по поправка на явна фактическа грешка и 
допълване на непълно съдебно решение. 

 
 - в. ч. гр. д. № 561/2007 г. - Делото е образувано на 06.12.2007 г. по 

частна жалба срещу разпореждане от 31.10.2007 г. на Районен съд – Гълъбово, 
постановено по  гр. д. № 33/2007 г., за връщане на частна жаба срещу 
определение за даване ход на делото пред първоинстанционния съд.  С 
Определение № 56/21.02.2008 г. Старозагорският окръжен съд е отменил 
частично разпореждането в частта, с която е върната частната жалба срещу 
определение от 18.10.2007 г., и в частта с която е оставено без уважение 
възражението за подсъдност. 

 
- в.гр.д. № 836/2008г. / съдия Маргарита Саранеделчева/ – Делото е 

образувано по въззивна жалба срещу постановеното от Районен съд – 
Гълъбово по гр.д.№78/2008г. Въззивната жалба е постъпила с 
вх.№3997/14.07.08г. в ГРС. Делото е постъпило в Окръжен съд гр.Стара 
Загора с вх.№14643/08.08.08г. С разпореждане от 09.10.08г. делото е 
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 23.10.08г. Страните 
са уведомени със съобщения от 07.10.08г. съответно въззивника – на 16.10.08г. 
и въззиваемата страна – на 10.10.08г. Със съобщение от 07.10.08г. е уведомена 
и Дирекция “Социално подпомагане” гр. Гълъбово на 10.10.08г. При 
разглеждане на делото в открито съдебно заседание, проведено на 23.10.08г. са 
приети доказателства и е допуснат разпит на двама свидетели. При 
разглеждане на делото в открито съдебно заседание, проведено на 25.11.08г. са 
разпитани свидетели, на делото е даден ход по същество и съдът е обявил, че 
ще се произнесе с решение в законния срок. Постановено е решение 
№389/19.12.08г.,с което е потвърдено решението, постановено от Районен съд 
– Гълъбово. За постановеното решение страните са уведомени със съобщения 
от 23.12.08г. съответно на 07.01.09г. и 05.01.09г. Дирекция “Социално 
подпомагане” гр. Гълъбово е уведомена в качеството й на заинтересована 
страна на 07.01.09г.  

 
- в.ч.гр.д.№832/2008г. / съдия Иванела Караджова/ - Делото е 

образувано по частна жалба с вх.№3989/11.07.08г. срещу разпореждане 
№70/03.07.08г.,  постановеното от Районен съд – Гълъбово по гр.д.№57/2008г. 
С определение №10.09.08г. разпореждане №70/03.07.08г. на ГРС е 
потвърдено. За постановеното разпореждане страните са уведомени със 
съобщения от 12.09.08г. съответно на – 30.09.08г. и на – 16.09.08г.  
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- в.гр.д.№143/2008г. /съдия Стефан Саранеделечев/ – Делото е 

образувано по въззивната жалба, постъпило в Окръжен съд гр.Стара Загора с 
вх.№5669/20.03.08г. срещу постановеното от Районен съд – Гълъбово решение 
№5/06.02.08г. по гр.д.№629/2007г. Проведено е открито съдебно заседание на 
23.04.08г., в което на делото е даден ход по същество. Постановено е решение 
№52/08.05.08г., с което е оставено в сила, постановеното от Районен съд – 
Гълъбово решение.  
 

- в.гр.д.№514/2008г. / съдия Мариана Мавродиева/ - Делото е 
образувано по въззивна жалба, постъпило в Окръжен съд гр.Стара Загора с 
вх.№7944/16.04.08г. срещу постановеното от Районен съд – Гълъбово решение 
№ 130/04.01.08г. по гр.д.№465/2007г. Постановено е определение 
№293/16.05.08г., с което производството по делото е прекратено и делото е 
върнато на Районен съд – Гълъбово за изпълнение на процедурата по чл.247 и 
чл.250 от ГПК за поправка на очевидна фактическа грешка и за допълване на 
решението.  
 
  - в. гр. д. № 149/2008 г. е образувано на 29.02.2008 г., по постъпила на 
28.02.2008 г.  в Окръжен съд-Стара Загора въззивна жалба срещу 
постановеното от Районен съд гр.Раднево решение по гр. д. № 580/2006 г.  
Делото е насрочено за 09.04.2008 г., на която дата е отложено по 
доказателствата за 14.05.2008 г. Постановено съдебно решение на 13.06.2008 г. 
 
  - в. гр. д. № 144/2006 г. е образувано на 29.02.2008 г., по постъпила на 
28.02.2008 г. в Окръжен съд-Стара Загора въззивна жалба срещу 
постановеното от Районен съд гр.Раднево решение по гр. д. № 589/2006 г. В 
съдебно заседание, проведено на 03.04.2008 г., е даден ход по същество. 
Решение по делото е постановено на 24.04.2008 г. 
 
  - в. гр. д. № 788/2006 г. е образувано на 12.10.2006 г., по постъпила на 
14.09.2006 г. в Окръжен съд-Стара Загора въззивна жалба срещу 
постановеното от Районен съд гр.Раднево решение по гр. д. № 166/2006 г. 
Жалбата е била оставена без движение за внасяне на държавна такса. 
Насрочено в открито съдебно заседание за 28.11.2006 г. Решение по делото е 
постановено на 06.02.2007 г. /в тримесечен срок/. 
 
  - в. гр. д. № 812/2005 г. е образувано на 31.10.2005 г., по постъпила на 
24.10.2005 г. в Окръжен съд-Стара Загора въззивна жалба срещу 
постановеното от Районен съд гр.Раднево решение по гр. д. № 120/2005 г. 
Насрочено в открито съдебно заседание за 14.12.2005 г., даден на тази дата 
ход по същество и постановено решение на 03.01.2006 г. 
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  - в. гр. д. № 1598/2008 г. е образувано на 08.12.2008 г., по постъпила на 
03.12.2008 г. в Окръжен съд-Стара Загора въззивна жалба срещу 
постановеното от Районен съд гр.Раднево решение по гр. д. №  90/2008 г. 
Постановено е определение от 12.12.2008 г. по чл. 266, ал. 1 от ГПК, с което е 
оставено без уважение искане на въззивника за събиране на доказателства. В 
първото по делото съдебно заседание, проведено на 22.01.2009 г., е даден ход 
по същество. Постановено е съдебно решение на 23.01.2009 г. 
 
  - в. гр. д. № 58/2009 г. е образувано на 27.01.2009 г., по постъпила на 
23.01.2009 г. в Окръжен съд-Стара Загора въззивна жалба срещу 
постановеното от Районен съд гр.Раднево решение по гр. д. № 38/2008 г. 
Насрочено в открито съдебно заседание за 05.03.2009 г. и постановено 
съдебно решение на 20.03.2009 г. 
 
  - в. гр. д. № 1466/2008 г. е образувано на 15.09.2008 г., по постъпила на 
04.09.2008 г. в Окръжен съд-Стара Загора въззивна жалба срещу 
постановеното от Районен съд гр.Раднево решение по гр. д. № 277/2007 г. 
Делото насрочено за 18.10.2008 г. и постановено решение на 26.11.2008 г. 
 
  - в. гр. д. № 37/2008 г. е образувано на 21.01.2008 г., по постъпила на 
18.01.2008 г. в Окръжен съд-Стара Загора въззивна жалба срещу 
постановеното от Районен съд гр.Раднево решение по гр. д. № 633/2006 г. 
Делото насрочено в открито съдебно заседание за 12.03.2008 г., като на тази 
дата е даден ход по същество. С определение от 07.04.2008 г. е отменен хода 
по същество и делото насрочено за 14.05.2008 г. На тази дата делото е 
отложено за събиране на доказателства за 25.06.2008 г. На последната 
определена дата отново даден ход по същество. Постановено решение от 
22.07.2008 г. 
 
  - в. гр. д. № 1490/2008 г. е образувано на 07.10.2008 г., по постъпила на 
30.09.2008 г. в Окръжен съд-Стара Загора въззивна жалба срещу 
постановеното от Районен съд гр.Раднево решение по гр. д. № 374/2007 г. 
Делото е насрочено в открито съдебно заседание за 25.11.2008 г. На тази дата 
е даден ход по същество. С определение, постановено на 20.12.2008 г., делото 
е възобновено за събиране на доказателства и насрочено за 03.02.2009 г. На 
03.02.2009 г. е даден ход по същество и постановено решение на 04.03.2009 г. 
 
  - в. гр. д. № 230/2009 г. е образувано на 21.04.2009 г., по постъпила на 
17.04.2009 г. в Окръжен съд-Стара Загора въззивна жалба срещу 
постановеното от Районен съд гр.Казанлък решение по гр. д. № 1766/2008 г.  
С резолюция от 27.04.2009 г., жалбата е оставена  без движение, като са 
дадени указания за отстраняване на нередовностите й и делото е насрочено в 
открито съдебно заседание за 26.05.2009 г. На същата дата е даден ход по 
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същество на делото. По въззивното дело е постановено Решение № 
201/10.06.2009 г., с което е потвърдено решението на първоинстанционния 
съд. Съобщение за решението страните са получили на 18 и 24.06.2009 г. 
 

- в. гр. д. № 1581/2008 г. е образувано на 01.12.2008 г., по постъпила на 
26.01.2008 г.в Окръжен съд-Стара Загора въззивна жалба срещу постановеното 
от Районен съд гр.Казанлък решение по гр. д. № 671/2008 г. С Определение № 
645/08.12.2008 г. Окръжен съд-Стара Загора е оставил без разглеждане 
въззивната жалба като недопустима.Определението е съобщено на страните на 
11.12.2008 г. и 26.02.2009 г. 

 
- в. гр. д. № 138/2009 г. е образувано на 05.03.2009 г., по постъпила на 

25.02.2009 г. в Окръжен съд-Стара Загора въззивна жалба срещу 
постановеното от Районен съд гр.Казанлък решение по гр. д. № 1750/2008 г. 
На 16.04.2009 г. е проведено съдебно заседание , на която дата е даден ход по 
същество. Постановено е Решение № 150/13.05.2009 г., с което е потвърдено 
решението на първонстанционния съд. 
 

- ч.гр.д.№642/2008г.  /съдия Иванела Караджова/ - Делото е 
образувано на 26.05.08г., по постъпила частна жалба срещу постановеното 
определение от 09.05.08г. от Районен съд гр.Казанлък по ч.гр.д.№711/2008г.  
С определение от 11.06.08г. е отменено определението на Районен съд 
гр.Казанлък и делото е върнато за изпълнение на процедурата по чл.276 от 
ГПК. След изпълнение на процедурата по чл.276 от ГПК делото е изпратено с 
писмо изх.№1045/01.07.08г. в Окръжен съд-Стара Загора, където е образувано 
ч.гр.д.№734/2008г. /съдия Маргарита Саранеделчева/. С определение 
№570/07.10.08г. е отменена постановената от Районен съд гр.Казанлък заповед 
и делото е върнато с указания за издаване на заповед за изпълнение и за 
разноските направени от заявителя.  
 

- в.гр.д.№252/2009г. /съдия Трифонова/ - Делото е образувано по 
постъпила с писмо изх.№866/18.05.09г. на Районен съд гр.Казанлък въззивна 
жалба срещу постановеното решение №154/06.03.09г. от Районен съд 
гр.Казанлък по гр.д.№2/2009г. Проведено е открито съдебно заседание на 
24.06.09г., в което на делото е даден ход по същество. Постановено е решение 
№91/24.07.09г., с което е оставено в сила постановеното от Районен съд 
гр.Казанлък решение.  

 
- в.гр.д.№185/2009г. /съдия Тихолова / - Делото е образувано по 

постъпила с писмо изх.№447/16.03.09г. на Районен съд гр.Казанлък въззивна 
жалба срещу постановеното решение №63/26.01.09г. от Районен съд 
гр.Казанлък по гр.д.№1861/2008г.. Проведено е открито съдебно заседание на 
30.04.09г., в което на делото е даден ход по същество. Постановено е решение 
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№175/30.05.09г., с което е частично обезсилено решението на Районен съд 
гр.Казанлък и отменено в частта, с която общ. Казанлък е осъдена да заплати 
разноски.   

 
- в. ч.гр.д.№554/2008г. /съдия Саранеделчев / - Делото е образувано 

на 24.11.08г. по постъпила частна жалба срещу постановеното определение от 
Районен съд гр.Казанлък по ч.гр.д.№1682/2008г. С определение от 
№546/27.11.08г. е отменено определението на Районен съд гр.Казанлък и 
делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.  
 

- в.гр.д.№262/2009г. /съдия Телбизова / - Делото е образувано по 
постъпила с писмо изх.№716/27.04.09г. на Районен съд гр.Казанлък въззивна 
жалба срещу постановеното решение №173/13.03.09г. по гр.д.№2141/2008г. 
Проведено е открито съдебно заседание на 10.06.09г., в което на делото е 
даден ход по същество. Постановено е решение №228/08.07.09г., с което е 
потвърдено решението на Районен съд гр.Казанлък. 

 
- в. гр. д. № 154/2006 г. - Делото е образувано на 20.02.2006 г., по 

постъпила на 14.02.2006 г. въззивна жалба срещу постановеното решение от 
Районен съд гр.Казанлък по гр. д. № 684/2005 г. В съдебно заседание, 
проведено на 12.04.2006 г., е даден ход по същество на делото. С Решение № 
150/07.06.2006 г. Окръжен съд-Стара Загора е отменил решението на Районен 
съд гр.Казанлък.   

 
- в. гр. д. № 172/2009 г. - Делото е образувано на 14.03.2009 г. по 

постъпила на 10.03.2009 г. въззивна жалба срещу постановеното решение от 
Районен съд гр.Казанлък по гр. д. № 1468/2008 г. Проведено съдебно 
заседание на 28.04.2009 г., в което на делото е даден ход по същество. С 
Решение № 169/28.05.2009 г. Окръжен съд-Стара Загора е потвърдил 
обжалвания съдебен акт. 

 
- в. гр. д. № 24/2009 г.  - Делото е образувано на 12.01.2009 г. по 

постъпила на 09.01.2009 г. въззивна жалба срещу постановеното решение от 
Районен съд гр.Казанлък по гр. д. № 593/2008 г. Проведено съдебно заседание 
на 18.02.2009 г., в  което на делото е даден ход по същество. С Решение № 
74/17.03.2009 г. Окръжен съд-Стара Загора е потвърдил обжалвания съдебен 
акт. 

 
- в. гр. д. № 194/2008 г. - Делото е образувано на 31.03.2008 г. по 

постъпила на 24.03.2008 г. въззивна жалба срещу постановеното решение от 
Районен съд гр.Казанлък по гр. д. № 1759/2006 г. Проведено съдебно 
заседание на 30.04.2008 г., в  което на делото е даден ход по същество. С 
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Решение № 156/20.05.2008 г. Окръжен съд-Стара Загора е оставил в сила 
обжалваното решение. 

 
- в. гр. д. № 586/2006 г.  - Делото е образувано на 10.07.2006 г. по 

постъпила на 04.07.2006 г. въззивна жалба срещу постановеното решение от 
Районен съд гр.Казанлък по гр. д. № 1071/2004 г. Проведено съдебно 
заседание на 05.10.2006 г. и 28.02.2007 г., в  което на делото е даден ход по 
същество. С Решение № 73/28.03.2007 г. Окръжен съд-Стара Загора е отменил 
частично обжалваното решение  

 
- в. гр. д. № 24/2008 г.  - Делото е образувано на 15.01.2008 г. по 

постъпила на 15.01.2008 г. въззивна жалба срещу постановеното решение от 
Районен съд гр.Казанлък по гр. д. № 1847/2006 г. Проведено съдебно 
заседание на 18.03.2008 г., на което е даден ход по същество. С Решение № 
85/29.04.2008 г. Окръжен съд-Стара Загора е оставил в сила Решение № 
83”б”/18.06.2007 г. Делото се е забавило пред Окръжен съд-Стара Загора 
поради развили се частни производство пред ВКС, срещу актове на окръжния 
съд. 

 
- в.гр.д.№ 279/2009г. / съдия Мариана Мавродиева / - Делото е 

образувано на 18.05.09г. по постъпила въззивна жалба срещу постановеното 
решение от Районен съд гр.Стара Загора по гр.д.№1664/2008г. Определение от 
25.05.09г. – чл.267 ГПК. Страните са уведомени със съобщения от 26.05.09г. 
на 27.05.09г. Проведено е открито съдебно заседание на 17.06.09г. 
Постановено е решение №238/13.07.09г., с което е отменено решението на 
Районен съд гр.Стара Загора в частта, относно вината за прекратяване на 
брака. Страните са уведомени със съобщения от 13.07.09г. съответно на 
13.07.09г. и на 20.07.09г. 

 
- в.гр.д.№ 212/2009г. / съдия Трифон Минчев / - Делото е образувано 

на 06.04.09г. по постъпила въззивна жалба срещу постановеното решение от 
Районен съд гр.Стара Загора по гр.д.№812/2008г. Делото е насрочено за 
22.04.09г. Страните са уведомени със съобщения от 24.04.09г. С разпореждане 
от 08.05.09г. делото е пренасрочено, поради служебна ангажираност за 
04.06.09г. Страните са уведомени със съобщения от 13.05.09г. Проведено е 
открито съдебно заседание на 04.06.09г. Постановено е решение 
№217/02.07.09г., с което е потвърдено решението на РССЗ. Страните са 
уведомени със съобщения от 06.07.09г. съответно на 14.07.09г., 07.07.09г.  и на 
03.08.09г. 

 
- в.гр.д.№ 220/2009г. / съдия Трифон Минчев / - Делото е образувано 

на 13.04.09г. по постъпила с вх.№4914/10.04.09г. въззивна жалба срещу 
постановеното решение от Районен съд гр.Стара Загора по гр.д.№1550/2008г.  
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Определение от 16.05.09г. – чл.267 ГПК. Страните са уведомени със 
съобщения от 18.05.09г. Проведено е открито съдебно заседание на 11.06.09г. 
Постановено е решение №236/07.07.09г., с което е потвърдено решението на 
Районен съд гр.Стара Загора. Страните са уведомени със съобщения от 
08.07.09г. съответно на 09.07.09г. 
 

- ч.в.гр.д.№ 214/2008г. / съдия Мариана Мавродиева / - Делото е 
образувано на 04.04.09г. по постъпила с вх.№6484/01.04.09г. частна жалба 
срещу постановеното определение от Районен съд гр.Стара Загора по 
гр.д.№1798/2007г. С разпореждане от 13.03.08г. е разпоредено изпращане на 
препис от частната жалба на другата страна. Изпратено е съобщение на 
13.03.08г., редовно връчено на 24.03.08г. С определение №120/07.05.08г., 
постановено в закрито заседание, е оставено в сила определението на Районен 
съд гр.Стара Загора. С вх.№10384/27.05.08г. е постъпила частна касационна 
жалба. Делото е постъпило във  ВКС с вх.№14129/28.10.08г. На 30.10.08г. е 
образувано ч.гр.д.№ 1875/2008г. С определение №501/17.08.09г. на ВКС е 
оставен в сила постановения от Окръжен съд гр.Стара Загора съдебен акт.  

 
- в.гр.д.№ 654/2008г. / съдия Иванела Караджова / - Делото е 

образувано на 02.06.08г. по постъпила с вх.№10624/29.05.08г. въззивна жалба 
срещу постановеното решение от Районен съд гр.Стара Загора по 
гр.д.№1661/2007г. С определение от 16.06.08г. въззивникът е освободен от 
внасянето на държавна такса и делото е насрочено за 30.09.08г. В проведено 
на 30.09.08г. открито съдебно заседание на делото не е даден ход, с оглед на 
постъпила молба от въззивника, че не може да се яви поради заболяване с 
приложени доказателства. Проведено е открито съдебно заседание на 
06.11.08г., в което на делото е даден ход, изслушани са свидетели и делото е 
отложено за представяне на заключението на назначената по делото СГЕ. 
Проведено е открито съдебно заседание на 11.12.08г., в което на делото е 
даден ход по същество. Постановено е решение №412/12.01.09г., с което е 
оставено в сила решението на Районен съд гр.Стара Загора. Страните са 
уведомени със съобщения от 19.01.09г. съответно на 26.01.09г., 20.01.09г. и 
21.01.09г. С вх.№2570/20.02.09г. е постъпила касационна жалба. Делото е 
постъпило във  ВКС с вх.№7166/27.04.09г. На 30.04.09г. е образувано к.гр.д.№ 
686/2009г. С определение №1168/25.08.09г. на ВКС не е допуснато 
касационното обжалване на постановеното от Окръжен съд гр.Стара Загора 
решение.  

 
- ч.в.гр.д.№ 342/2009г. / съдия Димитър Христов / - Делото е 

образувано на 30.06.09г. по постъпила с вх.№8361/25.06.09г. частна жалба 
срещу постановеното определение от Районен съд гр.Стара Загора по 
ч.гр.д.№1224/2009г. С определение №514/24.07.09г. е потвърдено 
постановеното от Районен съд гр.Стара Загора разпореждане.   
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- в.гр.д.№ 267/2009г. / съдия Трифон Минчев / - Делото е образувано 

на 18.05.09г. по постъпила с вх.№6621/30.03.09г. въззивна жалба срещу 
постановеното решение от Районен съд гр.Стара Загора по гр.д.№1034/2008г. 
С определение от 16.05.09г. делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 18.06.09г. Проведено е открито съдебно заседание на 
18.06.09г. Постановено е решение №242/17.07.09г., с което е потвърдено 
решението на РССЗ. Страните са уведомени със съобщения от 21.07.09г. 
съответно на 21.07.09г. и на 27.07.09г. 
 

- в.ч.гр.д.№ 401/2009г./ съдия Иванела Караджова / - Делото е 
образувано на 20.07.09г. по постъпила с вх.№9411/17.07.09г. частна жалба 
срещу постановеното определение от Районен съд гр.Стара Загора по 
гр.д.№2563/2009г. С определение №142/24.07.09г. частната жалба е оставена 
без уважение. Страните са уведомени със съобщения от 24.07.09г. съответно 
на 28.07.09г.  

 
- в. гр. д. № 1493/2008 г. - Делото е образувано на 07.10.2008 г. по 

частна жалба срещу постановеното решение от Районен съд гр.Стара Загора 
по гр. д. № 872/2007 г. Делото е насрочено в открито съдебно заседание за 
17.12.2008 г. На тази датата е даден ход по същество. Постановено е Решение 
№ 427/16.01.2009 г., с което решението на първоинстанционния съд е 
отменено частично и потвърдено в останалата му част. 

 
 
-  в. гр. д. № 295/2009 г. - Делото е образувано на 20.05.2009 г. по 

въззивна жалба срещу постановеното решение от Районен съд гр.Стара Загора 
по гр. д. № 939/2007 г. На 23.06.2009 г. е проведено съдебно заседание, в което 
на делото е даден ход по същество. Постановено Решение № 247/10.07.2009 г., 
с което е потвърден обжалвания съдебен акт, постановен от 
първоинстанционния съд. 

 
- в. гр. д. № 224/2009 г. - Делото е образувано на 21.04.2009 г. по 

постъпила на 13.04.2009 г. въззивна жалба срещу постановеното решение от 
Районен съд гр.Стара Загора по гр. д. № 1099/2008 г. На 26.05.2009 г. е 
проведено открито съдебно заседание, на което е даден ход по същество. 
Постановено Решение № 202/16.06.2009 г., с което е потвърдено 
първоинстанционното решение. 

 
- в. гр. д. № 154/2008 г. - Делото е образувано на 10.03.2008 г. по 

постъпила на 06.03.2008 г. въззивна жалба срещу постановеното решение от 
Районен съд гр.Стара Загора по гр. д. № 8/2007 г. Проведени са две съдебни 
заседания - на 24.04.2008 г. и 19.06.2008 г. На 24.04.2008 г. е даден ход по 
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същество. В срока за постановяване на съдебно решение, съдът, с определение 
от 30.05.2007 г. е отменен хода по същество, след като е констатирал, че по 
делото не са призовани всички участници. На 19.06.2008 г. отново е даден ход 
по същество. Постановено Решение № 201/14.07.2008 г., с което е потвърдено 
първоинстанционното. С определение № 397/13.05.2009 г., постановено по гр. 
д. № 679/2009 г. Върховният касационен съд е отказал касационно обжалване. 

 
- в. гр. д. № 1597/2008 г. - Делото е образувано на 08.12.2008 г. по 

постъпила на 04.12.2008 г. въззивна жалба срещу постановеното решение от 
Районен съд гр.Стара Загора по гр. д. № 1708/2006 г. В първото открито 
съдебно заседание, проведено на 12.02.2009 г., съдът е приключил съдебното 
дирене и дал ход по същество. Постановено Решение № 69/12.03.2009 г., с 
което е потвърден обжалвания пръвоинстанционен съдебен акт. 

 
- в. гр. д. № 590/2007 г.  - Делото е образувано на 20.07.2007 г. по 

постъпила на 18.07.2007 г. въззивна жалба срещу постановеното решение от 
Районен съд гр.Стара Загора по гр. д. № 1694/2006 г. Във връзка с направено 
изявление за спиране на производството по делото, на основание чл. 182, ал. 1, 
б. „г” от ГПК /отм./, съдът е отложил и насрочил делото от 30.10.2007 г. за 
29.11.2007 г. На последната дата е даден ход по същество. Постановено 
Решение № 450/25.02.2008 г., с което е потвърдено решението на РС-Стара 
Загора. С Определение № 887/18.08.2009 г., постановено по гр. д. № 698/2009 
г., Върховният касационен съд е отказал да допусне касационно обжалване. 

 
- в. гр. д. № 87/2009 г. - Делото е образувано на 02.02.3009 г. по 

постъпила на 27.01.2009 г. въззивна жалба срещу постановеното решение от 
Районен съд гр.Стара Загора по гр. д. № 1520/2007 г. В първото съдебно 
заседание проведено на 24.03.2009 г., е приключено съдебното дирене и е 
даден ход по същество. Постановено Решение № 123/24.04.2009 г., с което е 
потвърден обжалвания първоинстанционен акт. 

 
- в. гр. д. № 293/2007 г. - Делото е образувано на 02.04.3007 г. по 

постъпила на 26.03.2007 г. въззивна жалба срещу постановеното решение от 
Районен съд гр.Стара Загора по гр. д. № 6461/2006 г. Проведени са две 
открити съдебни заседания. В съдебно заседание проведено на 14.06.2007 г., е 
приключено съдебното дирене и е даден ход по същество. Постановено 
Решение № 249/13.07.2007 г., с което е потвърден обжалвания 
първоинстанционен акт. 

 
- в. гр. д. № 95/2009 г. - Делото е образувано на 09.02.2009 г. по 

постъпила на 06.02.2009 г.въззивна жалба срещу постановеното решение от 
Районен съд гр.Стара Загора по гр. д. № 124/2007 г. В първото открито 
съдебно заседание, проведено на 25.03.2009 г., е приключено съдебното 
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дирене и е даден ход по същество. Постановено Решение № 126/27.04.2009 г., 
с което е оставен в сила обжалвания акт на първоинстанционния съд. 

 
- в. гр. д. № 10/2009 г.- Делото е образувано на 07.01.2009 г. по 

постъпила на 18.12.2008 г. въззивна жалба срещу постановеното решение от 
Районен съд гр.Стара Загора по гр. д. № 529/2008 г. В първото съдебно 
заседание проведено на 11.02.2009 г., е приключено съдебното дирене и е 
даден ход по същество. Постановено Решение № 62/09.03.2009 г., с което е 
потвърден обжалвания първоинстанционен акт. С Определение № 
709/31.07.2009 г., постановено по гр. д. № 672/2009 г., Върховният касационен 
съд е отказал да допусне касационно обжалване. 

 
- в. гр. д. № 282/2009 г. - Делото е образувано на 18.05.2009 г. по 

постъпила на 13.05.2009 г.  въззивна жалба срещу постановеното решение от 
Районен съд гр.Стара Загора по гр. д. № 818/2008 г.  В първото съдебно 
заседание, проведено на 24.06.2009 г., е приключено съдебното дирене и е 
даден ход по същество. Постановено Решение № 249/09.06.2009 г., с което е 
потвърден обжалваното първоинстанционно решение. 

 
- в. гр. д. № 268/2009 г. - Делото е образувано на 11.05.2009 г. по 

постъпила на 08.05.2009 г. въззивна жалба срещу постановеното решение от 
Районен съд гр.Стара Загора по гр. д. № 529/2009 г. В първото съдебно 
заседание, проведено на 18.06.2009 г., е приключено съдебното дирене и е 
даден ход по същество. Постановено Решение № 243/10.07.2009 г., с което е 
отменено обжалваното първоинстанционно решение. 

 
- в. гр. д. № 94/2009 г. - Делото е образувано на 09.02.2009 г. по 

постъпила на 03.02.2009 г. въззивна жалба срещу постановеното решение от 
Районен съд гр.Стара Загора по гр. д. № 1273/2008 г. В първото съдебно 
заседание проведено на 11.03.2009 г., е приключено съдебното дирене и е 
даден ход по същество. Постановено Решение № 103/10.04.2009 г., с което е 
потвърден обжалвания първоинстанционен акт. 

 
- в. гр. д. № 20/2009 г. - Делото е образувано на 07.01.2009 г. по 

постъпила на 18.12.2008 г. въззивна жалба срещу постановеното решение от 
Районен съд гр.Стара Загора по гр. д. № 641/2008 г. В първото съдебно 
заседание проведено на 05.03.2009 г., е приключено съдебното дирене и е 
даден ход по същество. Постановено Решение № 94/03.04.2009 г., с което е 
потвърдено обжалваното първоинстанционно решение. 

 
Изводи за работата на Окръжен съд гр.Стара Загора по въззивни 

граждански и търговски дела:  
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   Бързо администриране на всички въззивни жалба от всички районни 
съдилища при спазване на изискванията на чл.263 от ГПК.  

 Повечето дела са образувани в срок до седем дни от постъпването на 
въззивната жалба. Инцидентно е констатирано и образуване на дела в по-
дълъг срок.  

 Проверка за редовността на допустимостта на жалбите при повечето 
проверени дела е извършвана своевременно.  

 Делата са насрочвани за разглеждане в открито съдебно заседание до 
три месеца, считано от датата на образуване на въззивното дело, в изпълнение 
на изискванията на чл.267 от ГПК.  

 Въззивните производства приключват в едно съдебно заседание. 
Изключение са въззивни дела, които се разглеждат в повече от едно съдебно 
заседание – най-често поради събиране на доказателства.  

 Спрените дела са администрирани редовно.  
 По-голяма част от съдебните актове се постановят в сроковете по чл. 

235, ал.5 от ГПК и чл.190 от ГПК/ отм./. 
 
 Обезпечителни производства 
 
 - ч. гр. д. 979/2008 г. /съдия Румяна Танева/ е образувано на 

28.05.2008 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила с вх. № 10562/28.05.2009 
г. С определение от 28.05.2008 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, като 
е определил внасяне на гаранция в размер на 2500,00 лв. и едномесечен срок за 
представяне на доказателство, че бъдещият иск е предявен. Определението за 
допускане на обезпечението е получено от процесуален представител на 
02.06.2008 г. С определение от 28.07.2008 г. съдът е отменил служебно 
допуснатото обезпечение, след като е констатирал, че в дадения срок не е 
представено доказателство за предявяване на бъдещия иск, съобщено на 
страните на 11.08.2008 г.. По делото не е представени и доказателство за 
внасяне на определената от съда гаранция, което не е обсъдено в 
мотивите на определението за отмяна.  

 
 - гр. д. № 987/2008 г. /съдия Пламен Златев/ е образувано на 

12.06.2008 г. по мотивирано искане по чл. 22, ал. 1 от ЗОПДИППД, във вр. с 
чл. 390, ал. 1 от ГПК от Комисията за установяване на имущество придобито 
от престъпна дейност, постъпило с вх. № 11560/12.06.2008 г. С Определение 
№ 18/13.06.2008 г. съдът е допуснал исканото обезпечение на бъдещ иск, като 
е указал 1-месечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от датата на 
постановяване на определението. Издадена Обезпечителна заповед от 
13.06.2008 г., получена на същата дата. По делото липсват доказателства 
за предявяване на бъдещия иск, както и акт на съда за отмяна на 
допуснатото обезпечение.  
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 - ч. т. д. 501/2009 г. /съдия Стефан Саранеделчев/ е образувано на 
07.09.2009 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила с вх. № 11026/31.08.2009 
г. С разпореждане на съда от същата дата молбата е оставена без движение, 
като е указано на ищеца да конкретизира ответника, като е посочено, че 
обстоятелствата и правното основание на бъдещия иск не са изложени точно, 
поради което на съда не е ясно какъв ще е бъдещия иск-дали по чл. 79, ал. 1 от 
ЗЗД или по чл. 55, ал. 1 от ЗЗД. Указано е в едноседмичен срок от получаване 
на съобщението нередовностите да бъдат отстранени с допълнителна молба. 
Допълнителна молба е депозирана на 04.09.2009 г., с която е уточнено, че 
бъдещия иск ще е с правно основание по чл. 79 от ЗЗД. С Определение № 
605/08.09.2009 г. съдът е допуснал обезепечение на бъдещ иск с цена 
893 374,00 лв. чрез налагане на възбрана върху недвижим имот, собственост 
на ответника, определя гаранция в размер на 5000,00 лв. и едномесечен срок за 
предявяване на бъдещи иск от датата на настоящото. Определението е 
съобщено на 10.09.2009 г. 

 
 - ч. т. д. 418/2009 г. /съдия Анна Трифонова/ е образувано на 

12.08.2009 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила с вх. № 10312/11.08.2009 
г. С молбата се иска обезпечаване на бъдещ отрицателен установителен иск 
чрез спиране на изпълнението по изп. Д. № 740/2009 г. на ЧСИ К. А., с район 
на действие гр. Стара Загора. С Определение № 360/13.08.2009 г. съдът е 
допуснал исканото обезпечение, като е определил, на основание чл. 391, ал. 3 
от ГПК, гаранция в размер на 200 000,00 лв., издаване на обезпечителна 
заповед след представяне на платежни документи за внасяне на гаранцията и 
определен едномесечен срок за предявяване на иска и представяне на 
доказателства в този смисъл. Съобщения за определението са изпратени на 
страните на 14.08.2009 г. Ответникът е уведомен на 01.09.2009 г., като към 
момента на проверката няма върнато съобщение за уведомяването на 
молителя. 

 
Изводи за работата на Окръжен съд гр.Стара Загора по 

обезпечителните производства: 
 
 Едни състави оставят молбите по чл.390 от ГПК без движение, 

когато молителите не са конкретизирали обстоятелствата, на които се 
основава бъдещия иск или когато бъдещият иск не е ясен по размер и по 
основание и дават срок за отстраняване на нередовностите с поправена молба, 
а други отхвърлят такива молби като неоснователни.  

 Едни състави приемат и допускат обезпечителна мярка „запор” 
върху банкови сметки на длъжника, когато е посочена конкретна негова 
обслужваща банка, а други търсят конкретизация на банкова сметка с IBAN и 
ПИН, в противен случаи отхвърлят молбата като неоснователна. 
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 Не се следи редовно за изтичането на срока по чл.390, ал.2, изр.2 от 
ГПК. 

 Не се изследва и не е доказана обезпечителната нужда. 
 По част от делата се констатира несъответствие между цената на 

бъдещия иск и допуснатите обезпечителни мерки – наложен „запор” върху 
няколко банкови сметки до размера на бъдещия иск. 

 
 Дела по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, 

придобито от престъпна дейност 
 
 - гр. д. № 1065/2008 г. /съдия Пламен Златев/ е образувано на 

04.12.2008 г. по мотивирано искане по чл. 3, ал. 1, т. 23 от ЗОПДИППД от 
Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност, 
постъпило с вх. № 04.12.2008 г. С Определение № 45/05.12.2008 г. са 
допуснати обезпечителни мерки и издадена Обезпечителна Заповед № 
45/05.12.2008 г. С определение от 08.12.2008 г. са дадени указания по чл. 131 
от ГПК и чл. 133 от ГПК. С разпореждане от 09.01.2009 г. съдът е указал  
изискването на справки от Дирекция “ГРАО” за постоянните и настоящите 
адреси на всички ответници с оглед получаването на книжата. С разпореждане 
от 04.02.3009 г. съдът е указал на ищеца /комисията/ да внесе депозити за 
възнаграждение на 2 броя особени представители на двама от ответниците, 
съобщено на 06.02.3009 г.. С разпореждане от 04.02.2009 г. е разпоредено 
делото да се докладва на съда след 24.02.2009 г. за насрочване в съдебно 
заседание и публикуване на обявлението в ДВ. Депозитът за особените 
представители е внесен с молба, депозирана в съда на 06.02.2009 г. С 
разпореждане от 09.02.2009 г. съдът е указал да се изискат от АК-Стара Загора 
определяне на двама адвокати за особени представители. С писма от 
16.02.2009 г. АК-Стара Загора е уведомила съда за определените процесуални 
представители. С определения от 18.02.3009 г. съдът е назначил особени 
представители и указал изпращането на преписи от мотивираното искане за 
писмен отговор по чл. 131 от ГПК. Особените представители са уведомени на 
23 и 27.02.2009 г. Писмен отговор и инцидентен установителен иск от един от 
ответниците постъпил на 20.02.3009 г. По инцидентния иск съдът е давал 
указания за отстраняване на нередовности-внасяне на държавна такса и 
преписи от същия. След изтичане на срока за писмени отговори, съдът, с 
разпореждане от 07.05.2009 г. е изискал приключили дела, след което е указал 
да се докладва за насрочване на делото в открито съдебно заседание. С 
определение от 20.05.2009 г. по чл. 140 от ГПК делото е насрочено в открито 
съдебно заседание за 01.10.2009 г. и разпоредено изпращането на официално 
писмено уведомление до редакцията на “Държавен вестник” за публикуването 
му в съответствие с чл. 28, ал. 2 от ЗОПДИППД. Съобщението е обнародвано 
в “Държавен вестник”, бр. 43/09.06.2009 г. 
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 - гр. д. № 1052/2008 г. /съдия Пламен Златев/ е образувано на 
04.11.2008 г. по мотивирано искане по чл. 22, ал. 1 от ЗОПДИППД, във вр. с 
чл. 390, ал. 1 от ГПК от Комисията за установяване на имущество придобито 
от престъпна дейност, постъпило с вх. № 18364/31.10.2008 г. С Определение 
№ 34/06.11.2009 г. съдът е допуснал исканите обезпечения, като е указал 1-
месечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от датата на 
приключването на предварителното производство по № ЗМ-100/2008 г. по 
описа на РПУ-Казанлък. Издадена Обезпечителна заповед от 06.11.2008 г. С 
молба, постъпила на 13.07.2009 г. е поискана отмяна на допуснатото 
обезпечение. Със съобщение, изпратено на 15.07.2009 г., молбата е изпратено 
на комисията и Окръжна прокуратура-Стара Загора за писмен отговор в 1-
седмичен срок. С Определение № 64/07.09.2009 г. е отменено допуснатото 
обезпечение на бъдещ иск.  

 
- гр.д. №951/2008г. / съдия Р.Танева, съдия Пламен Златев/ - Делото 

е образувано на 03.04.2008г. по мотивирано искане от КУИППД на основание 
чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД, постъпило с вх.№СП-6/03.04.08г. С решение 
№292/28.11.07г. на КУИППД е взето решение за внасяне в Окръжен съд 
гр.Стара Загора на мотивирано искане за налагане на обезпечителни мерки 
върху имущество придобито от престъпна дейност. Обезпечението е 
допуснато с определение №274/12.12.2007г. и обезпечителна заповед от 
12.12.07г. Ответниците са уведомени със съобщения от 03.06.08г. на 05.06.08г. 
С разпореждане от 18.06.08г. на председателя на Окръжен съд гр.Стара Загора, 
поради преместване на съдия Румяна Танева в търговско отделение, 
разглеждането на делото е възложено на съдия Пламен Златев. С 
вх.№12977/04.07.08г. е постъпил отговор на исковата молба.  С разпореждане 
от 07.07.08г. е разпоредено изпращане на препис от постъпилия отговор на 
ищеца, насрочване на делото в съдебно заседание и публикуване в ДВ. С 
определение от 08.07.09г. / на осн. чл.124, ал.1, пр.2 във вр. с чл.131-133 и 
чл.140 от ГПК и чл.28 от ЗОПДИППД/ делото е насрочено за разглеждане в 
открито съдебно заседание на 20.11.08г., разпоредено е да се изпрати 
официално писмено уведомление до редакцията за публикуването му в ДВ по 
реда на чл.28, ал.2 от ЗОПДИППД като е даден срок до 19.11.08г. на 
заинтересованите лица да предявят евентуалните си претенции, оставено е без 
уважение искането за разпит на свидетели. Изготвеното обявление е изпратено 
на редакцията на ДВ с изх.№951/09.07.2008г. на Окръжен съд гр.Стара Загора. 
Обявлението е публикувано в бр. 66/25.07.08г. на ДВ. Страните са уведомени 
със съобщения от 09.07.08г. съответно КУИППД – на 14.07.08г. и ответниците 
– на 14.07.08г. и Окръжна прокуратура гр. Стара Загора – на 09.07.08г. 
Проведено е открито съдебно заседание на 20.11.08г., в което на делото е 
даден ход и делото е отложено, след като е разпоредено изискването на 
приключилото НОХД №761/2007г. по описа на Районен съд гр.Стара Загора. 
Проведено е открито съдебно заседание на 16.12.08г., в което на делото е 
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даден ход по същество. С решение №99/19.01.09г. е уважено изцяло искането 
на КУИППД. С вх.№939/26.01.09г. е депозирана молба от процесуалния 
представител на  КУИППД за допълване на постановеното решение в частта за 
разноските. С разпореждане от 29.01.09г. е разпоредено изпращане на препис 
от молбата на ответниците за писмен отговор. Ответниците са уведомени със 
съобщения от 30.01.09г. на 02.02.09г. С вх.№1408/02.02.09г. е постъпила 
жалба срещу постановеното по делото решение. С разпореждане от 03.02.09г. 
производството по делото е оставено без движение с дадени указания за 
внасяне на държавна такса. Ответниците са уведомени със съобщение от 
03.02.09г. на 04.02.09г. С вх.№2011/11.02.09г. е депозирана молба от 
ответниците за освобождаване от държавна такса с приложени декларации – 2 
бр., които удостоверяват, че ответниците не работят, нямат постоянни доходи, 
грижат се за двете си непълнолетни лица и не могат да продадат част от 
имуществото си,  тъй като същото е запорирано по искане на КУИППД. С 
разпореждане от 13.02.09г. производството по делото е оставено без 
движение, с дадени указания жалбоподателите да представят актове за 
раждане на децата си, документи за здравословното си състояние, документи 
за трудова заетост и други документи в подкрепа на твърденията им. На 
13.02.09г. е депозирана молба за удължаване на срока за изпълнение на 
дадените указания, с оглед на депозираната молба за освобождаване от 
държавни такси. С разпореждане от 16.02.09г. е разпоредено докладване на 
молбата след изпълнение на указанията дадени с разпореждане от 13.02.09г. С 
молба от 25.02.09г. са депозирани 2 бр. удостоверения за раждане. С 
определение от 26.02.09г. е удължен срокът за изпълнение на дадените 
указания за внасяне на държавна такса. С определение от 12.03.09г. е върната 
въззивната жалба, след като е установено, че дадените от съда указания не са 
изпълнени в определения от съда срок. Жалбоподателите са уведомени със 
съобщение от 13.03.09г. съответно на 17.03.09г. С вх.№4107/24.03.09г. е 
постъпила жалба срещу определението на съда от 12.03.09г. С разпореждане 
от 25.03.09г. производството по жалбата е оставено без движение с дадени 
указания за внасяне на държавна такса. На 03.04.09г. е депозирана молба с 
приложена квитанция за внесена държавна такса. С разпореждане от 06.04.09г. 
е разпоредено изпращане на препис от жалбата на КУИППД за писмен 
отговор. На 13.04.09г. е депозиран писмен отговор от процесуалния 
представител на КУИППД. С разпореждане от 15.04.09г. е разпоредено 
изпращане на делото на ПАС. В ПАС е образувано ч.гр.д.№491/2009г. по 
описа на ПАС  на 26.05.09г. С определение №501/04.06.09г. е отменено 
определението на Окръжен съд гр.Стара Загора от 12.03.09г. и делото е 
върнато на Окръжен съд гр.Стара Загора за произнасяне по молбата за 
освобождаване от държавна такса. Делото е върнато в Окръжен съд гр.Стара 
Загора с вх.№7480/09.06.09г. С разпореждане от 09.06.09г. е разпоредено 
изискване на официални справки за материалното положение на двамата 
въззивни жалбоподателите – ответници по иска: КАТ – МВР, Служба по 
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вписванията, ОСЗГ, ТД на НАП, Данъчна служба – общ. Ст.Загора. 
Официални справки са изискани с писма на Окръжен съд гр.Стара Загора от 
10.06.09г. С разпореждане от 01.09.09г. е разпоредено да се изпрати 
напомнително писмо до Данъчна служба гр. Ст. Загора. С разпореждане от 
07.09.09г. е разпоредено делото да се докладва след постъпване на повторно 
изисканите справки от Данъчна служба гр. Ст. Загора.  

 
В отчетния доклад за дейността на съдилищата от Старозагорския 

съдебен район през 2008г. са анализирани причините за забавяне и проблемите 
при движението на делата образувани по ЗОПДИППД, като са предложени и 
идеи за разрешаване на същестуващите проблеми, които изцяло се подкрепят 
от екипа, извършил настоящата проверка.  

 
От извършената проверка могат да бъдат направени следните 

изводи:  
 
 В Окръжен съд гр.Стара Загора не е издадена заповед, която да 

определя как се извършва разпределението на делата по видове. 
 Създадена е добра организация на работата и добро взаимодействие 

между отделните служби в Окръжен съд гр. Стара Загора. 
 Делата са разпределяни при спазване на принципа на случайния 

подбор чрез електронно разпределение на делата, уреден в чл.9 от ЗСВ. 
 Делата са образувани своевременно след постъпването на въззивната 

жалба. Проверка за редовността на въззивната жалба при повечето проверени 
дела е извършвана своевременно.  

 Различните въззивни състави нееднакво прилагат разпоредбата на 
чл.267 от ГПК – постановените актове са различни по вид и по форма. 

 Констатира се бързо образуване, насрочване и приключване на делата. 
Случаите, в които има забавяне, са изолирани, като причините за това са 
предимно от обективен характер, дължащи се на спецификата или предмета на 
делата.  

 Постъпилите молби по висящите дела се администрират 
своевременно. 

 Въззивните производства приключват в едно съдебно заседание. 
Изключение са въззивни дела, които се разглеждат в повече от едно съдебно 
заседание – най-често поради събиране на доказателства.  

 По-голяма част от съдебните актове се постановят в сроковете по чл. 
235, ал.5 от ГПК и чл.190 от ГПК/ отм./. 

 Книгите за открити и закрити съдебни заседания се водят пълно и 
точно. 
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                На основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС дава 
следните ПРЕПОРЪКИ на административния ръководител на Окръжен съд 
гр. Стара Загора: 

1. Административният ръководител на Окръжен съд гр. Стара 
Загора да упражни правомощията си по чл.86, ал.1, т.12 от ЗСВ по 
свикване на Общо събрание на съда и да сведе до знанието му 
констатациите по настоящия акт, като за изводите по обезпечителните 
производства се примат конкретни мерки. 

2. Административният ръководител на Окръжен съд гр. Стара 
Загора да упражни правомощията си по чл.86, ал.1, т.1 от ЗСВ и да 
упражни контрол върху работата на състава, при който с настоящия акт 
се констатираха постановени съдебни актове, извън разумния тримесечен 
срок. В случай на продължаваща подобна констатация да упражни 
правомощията си по чл.327 от ЗСВ. 
 
                В едномесечен срок от получаване на настоящия акт, 
административният ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора да 
предприеме мерки за изпълнение на дадените препоръки, за които следва да 
уведоми Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет. 
 

     На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ препис от акта да се изпрати на 
административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора Тоньо Тонев, 
на председателя на Апелативен съд гр.Пловдив и на Висшия съдебен съвет. 

 
 

 
     ИНСПЕКТОР: 
        /Н. СТОЕВА/ 


