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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 
 

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

 
 
 
 
 

АКТ 
 
 

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 
НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД 

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

провеждане на комплексна планова проверка от Инспектората към Висшия 
съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и следствените служби в 
Апелативен район – гр. Велико Търново и Заповед № 128/01.09.2008 г. на 
Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

се извърши комплексна проверка относно работа по граждански дела 
на: Районен съд – гр. Тетевен, Районен съд – гр. Луковит, Районен съд – гр. 
Троян, Районен съд – гр. Ловеч, Окръжен съд – гр. Ловеч и Апелативен съд – 
гр. Велико Търново, с обхват на проверката от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г. 

Срок за извършване на проверката от 02.09.2008 г. до 12.09.2008 г. 
Проверяващи: 
инспектор – Незабравка Иванова Стоева и експерти – Николай Иванов 

Костадинов и Николай Ичев Илиев. 
Обхват на проверката: 
 - разпределението на делата на случаен принцип, в съответствие с чл. 

9, ал. 1 от Закона за съдебната власт; 
 - непосредствена проверка на деловодните книги; 
 - срокове за изготвяне на съдебните актове; 
 - спрени дела; 
 - проверка на дела на случаен принцип; 
 - индивидуални беседи и разговори; 

 Изх. №……………… 
 Дата: …………….… 
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 - изискване на статистически данни от ръководителите на съответните 
съдилища. 

 
Направени констатации: 
 
Великотърновският апелативен съд е разделен на три отделения – 

наказателно, гражданско и търговско. Председател на Великотърновски 
апелативен съд е Йорданка Неделчева. Съдиите, назначени в гражданско и 
търговско отделение са следните Лидия Чобанова – зам. председател на 
гражданско отделение, Пенка Китанова – зам. председател на търговско 
отделение и съдии Златка Петкова, Пиликсена Георгиева, Даниела 
Делисъбева, Бончо Бонев, Илияна Попова, Христина Даскалова. На 
териториален принцип от гражданското и търговското отделение са 
сформирани два състава: 

Първи състав- разглеждащ постъпилите въззивни дела от Плевенски, 
Ловешки и Габровски окръжни съдилища, включващ съдиите Чобанова, 
Георгиева, Попова и Даскалова; 
Втори състав- разглеждащ делата, постъпил от Русенски и В.Търновски 
окръжни съдилища със съдии: Китанова, Петкова, Делисъбева и Бонев. 

Съдиите са включвани в организираните от НИП семинари за 
повишаване на квалификацията си. 

Съдиите Златка Петкова и Христина Даскалова са взели участие в 
Конференция „Институтът на частния съдебен изпълнител и изпълнителния 
процес в България”. 

Съдиите Лидия Чобанова и Илияна Попова са участвали в семинарно 
занятие, организирано от НИП, на тема” Ролята на националния съдия в 
Европейския съюз”. 

Всички съдии и съдебни служители са преминали курс обучение за 
работа с Windows, Word, Excel, Internet по програма съгласувана с 
изискванията на Европейски сертификат за компютърни умения - ECDL. 

В семинар, организиран от НИП, на тема „Корпоративно управление и 
ценни книжа”, са участвали съдиите Чобанова, Попова, Георгиева и Бонев. 
В семинарно занятие, организирано от НИП, на тема „Съдебна практика на 
Съда на ЕО” и практическа информация, са участвали съдиите Пенка 
Китанова, Златка Петкова и Даниела Делисъбева. Към момента на 
извършване на проверката е  налице  интернет сайт на съда. Страницата 
му, отнасяща се за справките  по решените дела след 01.01.2008год. е в 
пробен етап. 

Великотърновски апелативен съд разполага със системен 
администратор, който обучава административните служители. 
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I. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор, 
съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за съдебната власт. 

 
В съда е въведена в действие и програма за разпределение на делата на 

базата на случайния избор, предоставена от Висш Съдебен Съвет. Съдии в 
отпуск се изключват от случайния принцип. Инсталираната по ЛОТ 2 
система за управление на документооборота функционира. 
          

II. Деловодни книги. 
При проверка на срочните книги, съответно за открити съдебни 

заседания по граждански дела, срочна книга за проведени закрити заседания 
и описната книга, се установи, че се водят съгласно изискванията на 
ПСАРОВАС /отм./. За календарната година деловодните книги са 
приключени с отразяване началния и крайния номер и поредността на 
страниците. 

 
III. Образуване, движение и приключване на делата. 
 

 През отчетния период са останали несвършени 74 въззивни граждански 
и търговски дела и едно въззивно частно гражданско дело или общо 75 дела. 
 Постъпили са общо 572 въззивни граждански дела. В доклада на 
Великотърновски апелативен съд за отчетната 2007 г. е посочено, че са 
постъпили 13 жалби за бавност /чл. 217 от ГПК /отм.//, което е значително 
намаление на техния брой в сравнение с предходни години. 
 През 2007 г. са разгледани общо 646 въззивни граждански дела, 
свършени са 557 дела, от които 436 дела в тримесечен срок от образуване на 
делото до изготвяне на съдебния акт или 78% от свършените въззивни 
граждански дела. 
 През посочения период гражданско и търговско отделение са 
разгледали 255 въззивни частно граждански дела, едно от които от предходен 
период, като в тримесечен срок са свършени 100% от този вид дела. 
  В доклада на Великотърновски апелативен съд за 2007 г. е посочено, че 
общо за двете отделения, извън тримесечния срок, са приключили 90 дела. 
Прави впечатление, че в доклада е направен подробен анализ на тези дела по 
отделни състави, както и подробно са изследвани и обобщени причините, 
довели до забавянето на всяко едно от делата. 
 От върнатите дела от Върховния касационен съд през 2007 г. 238 
граждански и търговски дела, включително обжалвани от предходни години, 
са получени следните резултати: с потвърдени съдебни актове – 168 броя 
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дела /70,59%/, с отменени съдебни актове – 30 броя дела /12,61/, с изменени 
съдебни актове – 21 броя дела /8,82%/ и прекратени – 19 броя дела /7,98%/. 
 От обжалваните съдебни актове през 2007 г., постановени през този 
период, и върнати до края на 2007 г. от Върховния касационен съд са 47 броя 
дела, от които с потвърдени съдебни актове са 40 броя дела /85,11%/, 
отменени и постановени нови съдебни решения са 2 броя дела /4,25%/, 
прекратени 3 броя дела /6,38%/, частично изменено е 1 решение /2,13%/ и 1 
решение е отменено и върнато за ново разглеждане /2,13%/. 
 Посочените резултати сочат за една стабилност на постановените от 
Великотърновски апелативен съд актове при решаване на делата. 
 
 На случаен принцип бяха изискани и проверени следните дела: 
 
 
 1. Спрени производства по дела 
 -в.гр.д.№601/04г. получено на 16.12.04г. спряно на 02.02.05г. на 
основание чл.182, ал.1, б.”д” ГПК, до приключване на наказателното 
производство по сл.д.№331/04г. на ОСлС-Русе, образувано 
НОХД№559/2006г. на ОС-Русе, ВНОХД№174/08г. на ВТАС. Правени са 
редовни справки. 
 -в.гр.д.№49/08г. получено на 24.01.08г., спряно на 25.02.08г. на 
основание чл.182, ал.1, б.”г” ГПК, до приключване на гр.д.№1114/07г. на 
ВОС. 
 -в.гр.д.№88/08г. получено на 12.02.08г., спряно на 23.04.08г. на 
основание чл.182, ал.1, б.”а” ГПК, по взаимно съгласие на страните. 
 -в.гр.д.№600/07г. получено на 15.12.07г., спряно на 25.03.08г. на 
основание чл.637, ал.1 от ТЗ –поради открито производство по 
несъстоятелност. 
  - в. гр. д. № 93/2007 г., образувано на 22.02.2007 г. по жалба, 
депозирана в съда на 22.02.2007 г. С протоколно определение от 17.04.2007 г., 
съдът, на основание чл. 182, ал. 1, б „г” от ГПК /отм./, е спрял производството 
по делото. Правени са справки за движението на  делото по . преюдициалния  
спор. 

 - в. гр. д. № 61/2008 г., образувано на 30.01.2008 г. по жалба, постъпила 
в съда на 29.01.2008 г. С протоколно определение от 04.03.2008 г., съдът, на 
основание чл. 182, ал. 1, б „г” от ГПК /отм./, е спрял производството по 
делото. От служебна справка, извършена по делото, е видно, че към 
01.09.2008 г. преюдициалния  спор не е приключил. 

 - в. гр. д. № 169/2008 г., образувано на 24.03.2008 г. по жалба, 
постъпила в съда на 21.03.2008 г. Поискано е спиране от страна по делото, на 



 5

основание чл. 637, ал. 1 от ТЗ. С протоколно определение от 02.04.2008 г., 
след служебна справка, съдът е констатирал, че е налице хипотезата на чл. 
637, ал. 1 от ТЗ и е спрял производството. Служебно са правени справки дали 
вземанията на ищцовото дружество са включени в списъка на приетите от 
синдика вземания, както и дали са налице хипотезите за прекратяването му – 
чл. 637, ал. 2 от ТЗ, или за възобновяването му – чл. 637, ал. 3 от ТЗ. 

 
 2. Образувани и насрочени дела през 2008 г.  
  - в. гр. д. № 248/2008 г. по жалба, постъпила на 08.05.2008 г., 
образувано на 10.05.2008 г., насрочено за 24.09.2008 г. На това заседание е 
обявен за решаване, постановено е Решение от 14.07.2008 г. 
  - в. гр. д. № 422/2008 г. по жалба, постъпила на 16.07.2008 г., 
образувано на 18.07.2008 г., насрочено за 24.09.2008 г. 
  - в. гр. д. № 425/2008 г. по жалба, постъпила на 17.07.2008 г., 
образувано на 18.07.2008 г., насрочено за 24.09.2008 г. 
  - в. гр. д. № 327/2008 г. по жалба, постъпила на 10.06.2008 г., 
образувано на 11.06.2008 г., насрочено за 24.09.2008 г. 
  - в. гр. д. № 326/2008 г. по жалба, постъпила на 10.06.2008 г., 
образувано на 11.06.2008 г., насрочено за 16.09.2008 г. 
  - в. гр. д. № 242/2008 г. по жалба, постъпила на 30.04.2008 г., 
образувано на 07.05.2008 г., насрочено за 16.09.2008 г. 
  - в. ч. гр. д. № 469/2008 г. по частна жалба, постъпила на 11.08.2008 г., 
образувано на 12.08.2008 г. Определението, с което е решено делото е 
постановено на 21.08.2008 г. 
  
 3. Фирмени дела 
  - в. ф. д. № 127/2008 г. по жалба, постъпила на 05.03.2008 г., 
образувано на 06.03.2008 г. Постановено решение на 02.07.2008 г. 
  
         4. Въззивни дела. 
         - в.гр.д. 0525/2007г. , постъпила въззивна жалба на 26.10.2007г., 
образувано на 26.10.2007г., насрочено в първо съдебно заседание на 
04.12.2007г., отложено по доказателства и допусната експертиза за 
29.01.2008г., отложено по доказателства за 19.02.2008г. В съдебно заседание 
на 19.02.2008г. е отложено по искане за тройна комбинирана технико-
икономическа експертиза. На 08.04.2008г. е отложено за 20.05.2008г. по 
назначената тройна експертиза. Делото на л.187 е с резолюция без посочване 
на основание – „отстрочвам делото за 04.06.2008г. , за която дата страните и 
вещите лица да бъдат уведомени”. Резолюцията е от 24.05.08г. с един подпис, 
без да се разбира кой е отложил делото. В съдебно заседание на 24.05.08г. 
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делото е отложено по молба с б.л., представен от ответника по делото, явявал 
се е без адвокат и без процесуален представител за 23.09.2008г. Делото 
неколкократно е отлагано по доказателствата. Пред въззивната инстанция с 
въззивната жалба се поддържат оплаквания за необоснованост и 
незаконосъобразност на решението. Оплакване по непълнота на 
доказателствата е направено с писменото възражение при неспазване на 
изискванията  на чл.199, ал.2 от ГПК /отм./. Ответникът  по въззивната жалба 
също не сочи доказателства, в първото по делото заседание, а след това в 
производството се представят множество писмени доказателства. В първото 
заседание по делото пред въззивната инстанция отново не се представят 
доказателства. Доказателства се представят и заявяват с писмени молби 
между съдебните заседания. Така ответната страна се лишава от 
възможността да вземе становище по доказателствата, както и да ги оспорва. 
В една част от молбите има резолюция с подпис, без да се знае от кого е 
положен – да се вземат предвид при изготвянето на заключението на вещото 
лице. В други – доказателствата са приемани с писмено определение, 
написано ръкописно с дата и подпис, вероятно на съдии, без да са изписани 
имената им. Отразено е, че определението е постановено в закрито заседание. 
Няма санкции за несвоевременно направени доказателствени искания.  
         - в.ч.гр.д. №490/2008г., постъпила частна жалба на 04.08.08г. На 
11.08.08г. е резолюция е оставена без движение и даден 7-дневен срок за 
отстраняване на нередовностите. Образувано на 29.08.08г. и определен 
докладчик. Произнесено в закрито заседание определение на 09.09.2008г.  
         - в.гр.д. №445/2008г. – без насрочване, чака изпълнение на съд.поръчки 
в и от РС София след изготвяне на съд.медицинска ДНК поръчка. Постъпила 
въззивна жалба на 29.07.08г., образувано на 29.07.08г. На 25.08.08г. в закрито 
заседание произнасяне с определение от състава по доказателствата. 
        - в.гр.д. №223/08г. постъпила ч.ж. на 28.03.2008г. на 31.03.2008г. – 
оставена без движение и върната на ОС-Плевен за отстраняване на 
нередовностите. На 17.04.08г. въззивната жалба е върната с отстранени 
нередовности. На 17.04.08г. – проведен случаен подбор. На 10.05.08г. – 
постановено определение. 
        - в.гр.д. №292/08г. постъпила на 27.05.08г., разпределено  по реда на 
случайния принцип на разпределение на 28.05.08г.. Насрочено за 17.06.08г. В 
съдебно заседание на 17.06.08г. е даден ход по същество. На 07.07.08г. е 
постановено решение.  
        - в.търг.д.№232/08г. постъпила на 13.02.08г., оставена без движение 
въззивна жалба /по връчване на препис от в.ж. на противната страна/. 
Отстранени нередовности, разпределено на 29.04.08г. Насрочено за 27.05.08г. 
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В съдебно заседание на 27.05.08г. е даден ход по същество. Постановено е 
решение на 17.07.08г. 
          5. Касационни  производства. 
          - Към датата на извършването на проверката  е  висящо едно 
к.д.№127/2007г. – за допълнително решение, насрочено за 30.09.2008г. 
         Две фирмени дела по откази да се впишат обстоятелства – 
производство по чл.602 от ГПК.  
 

От направените констатации се налагат следните изводи: 
1. Срочните книги, съответно за открити съдебни заседания по 

граждански дела, срочна книга за проведени закрити заседания и описната 
книга, се установи, че се водят съгласно изискванията на ПСАРОВАС /отм./  

2. През проверявания период са разгледани общо 646 въззивни 
граждански дела, свършени са 557, от които 436 дела в тримесечен срок от 
датата  на образуване на делото до датата на  постановяване на съдебния акт- 
или 78% от свършените дела. 

3. Спрените дела са администрирани редовно, като са правени 
съответно отбелязвания за извършените справки. 

От проверката на делата, подсъдни на Великотърновски апелативен 
съд, е видно, че делата в двете отделения се образуват в деня на тяхното 
постъпване и се насрочват до месец след образуването им. Причините, 
поради които част от делата са решени извън тримесечния срок, са поради 
несъбирането на доказателства пред първа инстанция и събирането на такива 
пред въззивната инстанция. По някои от делата забавянето се е получило като 
следствие спирането им, на посочените в чл. 182 от ГПК /отм./ основания, за 
различни периоди от време, най-често поради наличието на преюдициален 
спор.  

Административният ръководител на съда  полага всички усилия  за  
максимално оптимизиране работата на съда - съкращаване на сроковете по 
образуване, насрочване, разглеждане и решаване на делата. 

 
На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт, препис от акта 

да се изпрати на Йорданка Неделчева  – административен ръководител на 
Великотърновски Апелативен съд  и на Висш съдебен съвет. 

 
ИНСПЕКТОР: 

/Н. СТОЕВА/ 
    ЕКСПЕРТИ: 
 
                      /Н. КОСТАДИНОВ/ 

     
                       /Н. ИЛИЕВ/ 


