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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 ОКРЪЖЕН СЪД – ГР. ЛОВЕЧ 
 
 
 
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; 
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 - изискване на статистически данни от ръководителите на съответните 
съдилища. 

 
Направени констатации: 
 
В Окръжен съд – гр. Ловеч, през проверявания период, съдийският 

състав, осъществявал правораздавателна дейност е включвал от 11 съдии, 
като по щат са предвидени 14 места за съдии и едно място за младши съдия. 
 Съдиите, назначени в Ловешки окръжен съд са следните: Антоанета 
Монева – председател, Милена Петкова Вълчева – зам. председател, Севда 
Христова Дойнова – зам. Председател, Йовка Иванова Казанджиева, Поля 
Стоянова Данкова, Николинка Георгиева Димитрова, Евгения Павлова 
Иванова, Татяна Генова Митева, Иван Начев Иванов, Емил Давидов 
Маринов, Магдалена Дочева Станчевска, Иваничка Йорданова 
Константинова, Зорница Маринова Ангелова, Васил Анастасов Анастасов – 
оръжни съдии и Пламен Иванов Пенов – младши съдия. 

Съдиите в Окръжен съд – гр. Ловеч са участвали в семинари за 
международно сътрудничество по граждански дела, правата и свободите на 
гражданите по Европейската конвенция за права и свободи и други. 

Окръжен съд – гр. Ловеч разполага с функционираща интернет 
страница, на която могат да се правят справки за приключилите дела. 

 
I. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор, 

съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за съдебната власт. 
 
Делата в Окръжен съд – гр. Ловеч са разпределяни на случаен принцип 

, въведен от две години, чрез използване на програмен продукт на Висшия 
съдебен съвет. В отчетния доклад на съда за 2007 г. е отбелязано, че поради 
необходимостта постоянно да се сменят участващите в съставите съдии, при 
разглеждане на въззивните граждански дела и въззивните наказателни дела, 
на които не е бил даден ход на първото насрочено съдебно заседание, не е 
било възможно винаги, разпределените на този принцип дела, да се разгледат 
до обявяване на делото за решаване от определения първоначално съдия. 
Деловодна система за управление на делата е въведена от месец май 2008 г. 

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

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

 
III. Образуване, движение и приключване на делата. 
 
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА 
 
От разгледаните граждански дела на първа инстанция, останали 

несвършени към 01.01.2007 г., съответно новообразувани са, както следва: 
Останали несвършени гр. дела – 79, адм. дела – 122, съответно 

новообразувани гр. дела – 145, адм. дела – 25 и ч. гр. дела – 48. 
По предмет, разгледаните дела пред първа инстанция, се делят, както 

следва: 
 - искове по СК – 30 дела; 
 - облигационни искове – 94 дела; 
 - за откриване на производства по несъстоятелност – 16 дела; 
 - искове по Търговския закон – 35 дела; 
 - вещни искове – 13 дела; 
 - искове, предявени от Комисията за отнемане на имущество, 

придобито от престъпна дейност – 3 дела; 
 
Свършените първоинстанционни дела. 
Приключените първоинстанционни дела, съгласно справката 

съдържаща се в годишния доклад на съда за 2007 г., дадена в процентно 
отношение, има следното изражение: 

 - свършени граждански дела – 76%, от които в тримесечен срок – 59%; 
 - свършени административни дела – 76%, от които в тримесечен срок – 

37%; 
 - свършени ч. граждански дела – 96%, от които в тримесечен срок – 

100%. 
В собствен анализ за причините, водещи до отлагане на делата, в 

доклада на Окръжен съд – гр. Ловеч се сочи процесуалното поведение на 
страните, касаещи исканията за допускане на нови доказателства, които не се 
дисциплинират дори и при налагане на санкцията по чл. 65 от Гражданския 
процесуален кодекс /отм./. 

От свършените дела са обжалвани 102 акта на съда, от които 24 са 
отменени, 10 – изменени, 1 – върнат за ново разглеждане и 67 са оставени в 
сила. 
 
 ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА 
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От разгледаните граждански дела на въззивна инстанция, останали 
несвършени към 01.01.2007 г., съответно новообразувани са, както следва: 
 Останали несвършени в. гр. дела – 126, в. ч. гр. д. – 12, съответно 
новообразувани в. гр. д. – 245, в. ч. гр. дела – 122, касационни по ЗСПЗЗ и 
ЗВГЗГФ – 4. 
 Приключените въззивни дело, съгласно справката съдържаща се в 
годишния доклад на съда за 2007 г., дадена в процентно отношение, има 
следното изражение: 

 - свършени въззивни граждански дела – 80%, от които в тримесечен 
срок – 59%; 

 - свършени въззивни частни граждански дела – 99%, от които в 
тримесечен срок – 100%; 

 - свършени касационни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – 100%, от които в 
тримесечен срок – 100%. 

След касационна проверка на въззивни решения по граждански дела са 
били отменени 12 акта, изменени – 9, оставени в сила – 66, а са били 
отменени и върнати за ново разглеждане – 14 акта. 
 
 На случаен принцип бяха изискани и проверени следните дела: 
 

1. Спрени производства по дела 
 -гр.ах.д.№119/06г. получено на 27.07.06г., спряно на 25.01.07г. на 
основание чл.182, ал.1, б.”г” ГПК, до приключване на гр.д.№911/04г. на РС-
Ловеч. Правени са редовни справки. 
 -гр.ах.д.№107/06г. получено на 03.08.06г., спряно на 07.12.06г. на 
основание на чл.182, ал.1, б.”г” до приключване на гр.д.№589/06г. на РС-
Троян. Правени са редовни справки. 
 -гр.ах.д.№133/06г. получено на 03.08.06г., спряно на 16.11.06г. на 
основание чл.182, ал.1, б.”г” ГПК, до приключване на гр.д.№1026/06г. 
Правени са редовни справки.  
 -гр.ах.д.№82/06г., получено на 06.06.06г. Спряно на 28.09.06г. на 
основание чл.182, ал.1, б.”г” ГПК, до приключване на гр.д.№367/05г. на РС-
Троян. Извършвани са редовни справки. 
 -гр.ах.д.№37/05г., получено на 30.03.05г., спряно на 28.04.05г. на 
основание чл.182, ал.1, б.”г” ГПК, до приключване на гр.д.№156/05г. на РС-
Троян.Извършвани са редовни справки. 
 -гр.ах.д.№549/04г., получено на 08.09.05г., спряно на 10.02.05г. на 
основание чл.182, ал.1, б.”г” ГПК, да приключване на гр.д.№1224/04г. на РС-
Ловеч. Извършвани са редовни справки. 
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 -гр.ах.д.№146/02г., получено на 08.09.04г., спряно на основание чл.182, 
ал.1, б.”г” ГПК, приключване на гр.д.№114/03г. на РС-Троян. Извършвани са 
редовни справки. 
 -гр.ах.д.№44/06г., получено на 22.03.06г., спряно на основание чл.182, 
ал.1, б.”г” до приключване на гр.д.№233/06г. на РС-Троян. Извършвани са 
редовни справки.  
 -гр.ах.д.№127/05г., получено на 20.07.05г., спряно на 10.11.05г. на 
основание на чл.182, ал.1, б.”д” ГПК, до приключване на наказателното 
производство. Извършвани редовни справки. 
 -гр.ах.д.№126/05г., получено на 20.07.05г., спряно на основание на 
чл.182, ал.1, б.”д” ГПК, до приключване на наказателното производство. 

-гр.ах.д.№125/05г., получено на 20.07.05г., спряно на основание на 
чл.182, ал.1, б.”д” ГПК, до приключване на наказателното производство. 

-гр.ах.д.№124/05г., получено на 20.07.05г., спряно на основание на 
чл.182, ал.1, б.”д” ГПК, до приключване на наказателното производство. 
 - гр.ах.д.№123/05г., получено на 20.07.05г., спряно на основание на 
чл.182, ал.1, б.”д” ГПК, до приключване на наказателното производство. 
 - гр.ах.д.№96/05г., получено на 02.08.05г., спряно на основание на 
чл.182, ал.1, б.”д” ГПК, до приключване на наказателното производство. 

-гр.ах.д.№80/05г., получено на 16.06.05г., спряно на основание на 
чл.182, ал.1, б.”д” ГПК, до приключване на наказателното производство. 

-гр.ах.д.№78/05г., получено на 30.06.05г., спряно на основание на 
чл.182, ал.1, б.”д” ГПК, до приключване на наказателното производство. 
 - гр.ах.д.№72/05г., получено на 30.06.05г., спряно на основание на 
чл.182, ал.1, б.”д” ГПК, до приключване на наказателното производство. 

-гр.ах.д.№71/05г., получено на 30.06.05г., спряно на основание на 
чл.182, ал.1, б.”д” ГПК, до приключване на наказателното производство. 

-гр.ах.д.№70/05г., получено на 30.06.05г., спряно на основание на 
чл.182, ал.1, б.”д” ГПК, до приключване на наказателното производство. 

-гр.ах.д.№69/05г., получено на 30.06.05г., спряно на основание на 
чл.182, ал.1, б.”д” ГПК, до приключване на наказателното производство. 

-гр.ах.д.№68/05г., получено на 30.06.05г., спряно на основание на 
чл.182, ал.1, б.”д” ГПК, до приключване на наказателното производство. 
 -гр.ах.д.№174/06г., получено на 29.09.06г., спряно на основание на 
чл.182, ал.1, б.”г” ГПК, до приключване на гр.д.№15331/06г. на ВКС, 
Правени са редовни справки. 

 
2. Неприключили дела 

  - т. гр. д. № 159/2007 г., образувано на 08.11.2007 г. по искова молба, 
постъпила на 05.11.2007 г. делото не е приключило, тъй като е образувано в 
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края на миналата година, допусната е експертиза, както и са поставяни нови 
задачи. 

 - гр. д. № 55/2008 г. /предишно гр. д. № 203/2003 г. на ЛОС/, 
образувано на 04.04.2008 г., след като Великотърновски апелативен съд го е 
върнал с указания на Ловешки окръжен съд, който го е образувал 
настоящото. 

- гр.д.№37/2006г.,образувано на 20.12.05г. На 16.02.2006г. исковата 
молба е оставена без движение за отделна искова молба по единия от 
предявените искове. Нередовностите са отстранени и е насрочено съдебно 
заседание на 20.03.2006г. Производството е спряно на основание чл.182, , ал.1 
б.”г” ГПК /отм/. 

 
 3. Въззивни дела образувани преди 01.01.2007 г. и неприключени 
към 31.12.2007 г. 
  - в. гр. д. № 280/2005 г., образувано на 02.08.2005 г. по жалба, получена 
на 27.07.2005 г. Първото заседание по делото е проведено на 08.11.2005 г. 
Делото е спирано, на 21.03.2006 г. на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК 
/отм./, и възобновено на 13.02.2008 г. 
         - в. гр. д. № 454/2006 г., образувано на 11.12.2006 г. по жалба, получена 
на 11.12.2006 г. веднъж делото е спирано по взаимно съгласие, на основание 
чл. 182, ал. 1 б „а” от ГПК /отм./. Проведени са девет заседания  по направени 
доказателствени искания на страните. 

 - в. гр. д. № 414/2005 г., получено на 25.11.2005 г., образувано на 
25.11.2005 г., насрочено за 31.01.2006г. В съдебно заседание на 31.01.2006г. 
са приети доказателства и производството е спряно на основание чл.182, б.”г” 
от ГПК/отм./. Ежемесечни справки дали е приключило делото, на основание 
на което е спряно. Възобновено на 06.02.2008г. и насрочено за 04.03.2008 г. В 
съдебно заседание на 04.03.2008г. са приети доказателства и е даден ход по 
същество. В срока за произнасяне съдът констатира неправилно призоваване 
на жалбоподателя /неправилно изписване на личното му име/ и с определение 
от 11.03.2008г. е отменен хода по същество, възобновено производството и 
насрочено. В съдебно заседание на 28.03.2008г. самият жалбоподател лично 
се е явил в съдебно заседание, заявил е да се даде ход на делото, представил е 
писмени доказателства и не е правил възражения по нередовно и 
несвоевременно призоваване. С молба от страните по делото от 27.03.2008г. е 
поискано спиране на основание чл.182, б.”а” от ГПК /отм./ и в съдебно 
заседание на 28.03.2008г. ЛОС е спрял производството. 

- в. гр. д. № 139/2002 г., получено на 05.03.2002 г., образувано на 
05.03.2002 г., насрочено за 16.04.2002г. В съдебно заседание на 16.04.2002г. 
по молба с б.л. от страната делото е отложено за 04.06.2002г. По искане на 
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страна, лично възпрепятствана, отложено за 17.09.2002г. В съдебно заседание 
на 17.09.2002г. е даден ход по същество. С определение от 07.08.2003г. 
производството е възобновено поради отсъствие на съдия от състава и 
насрочено за 28.10.2003г. След постъпила молба с болничен лист на страната 
делото е отложено за 02.12.2003г. Поради молба с болничен лист от адвокат 
на страната делото е отложено за 20.01.2004г. С молба от 12.01.2004г. е 
поискано спиране на основание чл.182, б.”д” от ГПК /отм./ Искането в 
съдебно заседание е оставено без уважение за спиране преюдициалност. 
Възобновено в съдебно заседание на 10.03.2004г. с определение е указано да 
се изиска НОХД и насрочено за 04.05.2004г. В съдебно заседание на 
04.05.2004г. производството е спряно на основание чл. 182, б.”г” от 
ГПК/отм./. Определението за спиране е обжалвано. Едва на 28.04.2005г. ВКС, 
ІV г.о. се произнася с определение по частната жалба за спирането, като 
отменя и връща делото на ЛОС за продължаване на съдопроизводствените 
действия. В съдебно заседание на 28.06.2005г. ЛОС е дадена възможност на 
страните да представят доказателствата. В съдебно заседание на 18.10.2005г. 
за втори път производството е спряно на основание чл.182, б.”г” от 
ГПК/отм./. След спирането ежемесечно са правени справки по приключване 
на делото, поради което е спряно.Нередовно призовавани страни пред 
въззивната инстанция и   призовавания чрез ДВ. 
 4. Въззивни дела образувани след 01.01.2007г. и неприключени към 
31.12.2007г. 
 -в.гр.д.№347/07г. образувано на 12.12.07г., постановено Решение 
№182/18.07.08г. 
 -в.гр.д.№198/07г. внесена въззивна жалба от 12.06.07г., постановено 
Решение №163/10.07.08г. 
 -в.гр.д.№156/07г. внесена въззивна жалба от 30.03.07г., проведени шест 
заседания, постановено Решение №70/21.04.08г. 
 -в.гр.д.№256/07г. внесена въззивна жалба от 12.09.07г., проведени шест 
заседания по направени от страните  искания  за събиране на доказателства. 

 - в. гр. д. № 346/2007 г. /предишно в. гр. д. № 268/2006 г./, образувано 
на 12.12.2007 г. Решението по в. гр. д. № 268/2006 г. е обжалвано пред 
Върховен касационен съд, който с Решение от 06.12.2007 г. го е отменил и е 
върнал делото за разглеждане от друг състав на Ловешки окръжен съд, 
образувал настоящото дело. 
  - в. гр. д. № 199/2007 г., получено на 09.07.2007 г., образувано на 
09.07.2007 г. С протоколно определение от 23.10.2007 г. е спряно, на 
основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. С Определение от 23.07.2008 г. е 
възобновено и е насрочено за 30.09.2008 г. 
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 5. Фирмени дела 
 -ф.д.№717/07г. подадено заявление на 28.12.07г., постановено Решение 
на 28.12.07г. 
 -ф.д.№719/07г. подадено заявление на 28.12.07г., постановено Решение 
№1578/28.12.07г. 
 -ф.д.№414/06г. подадено заявление на 21.09.06г., постановено Решение 
№908/26.09.06г. 
 -ф.д.№227/06г. подадено заявление на 23.05.06г., постановено Решение 
№526/28.12.06г. 
  - ф. д. № 718/2007 г., подадено заявление на 28.12.2007 г., постановено 
решение от 28.12.2007 г. 
  - ф. д. № 450/2006 г., подадено заявление на 10.10.2006 г., постановено 
решение от 12.10.2006 г. 
 
 6. Производства по несъстоятелност 
 т. гр. д. № 4/2007 г., образувано на 05.01.2007 г. по молба, получена на 
18.12.2006 г. Липсва уведомление до Национална агенция за приходите, 
съгласно изискването на чл. 78, ал. 2 от ДОПК и чл. 628, ал. 3 от ТЗ, 
въпреки че е описано като приложение към молбата. 
  - т. гр. д. № 178/2007 г., образувано на 04.12.2007 г. по молба, 
постъпила на 03.12.2007 г. С Решение от 10.03.2008 г. е отхвърлена молбата 
за откриване на производство по несъстоятелност. С решение от 03.07.2008 г., 
влязло в сила, Великотърновски апелативен съд е оставил в сила решението 
на Ловешкия окръжен съд. 
  - т. гр. д. № 164/2006 г., образувано на 26.09.2006 г. по молба, 
постъпила на 25.09.2006 г. С Решение от 28.12.2006 г., съдът по 
несъстоятелността, на основание чл. 632 от ТЗ, е открил и спрял 
производството по несъстоятелност. Решението е обнародвано в „Държавен 
вестник” от 19.01.2007 г., а с Решение от 18.07.2008 г., съдът е прекратил 
производството по несъстоятелност и е постановил заличаване на длъжника. 
  - т. гр. д. № 146/2006 г., образувано на 28.07.2006 г. по молба, 
депозирана на 27.07.2006 г. С Решение от 23.10.2006 г. е открито 
производство по несъстоятелност за ВК „Н.”, с. Владиня. С Определение, 
постановено в закрито заседание, съдът на основание чл. 632 от ТЗ е 
постановил спиране на производството като актът на съда не е обнародван в 
„Държавен вестник” и не е изтекъл срока за неговото обжалване. С Решение 
от 21.07.2008 г. Ловешкият окръжен съд е постановил прекратяване на 
производството и заличаване на длъжника, без да е влязъл в сила 
предходния акт на съда. 
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  - т. гр. д. № 42/2008 г. по молба, депозирана на 28.12.2007 г., оставена 
без движение. Делото е образувано на 12.03.2008 г. Приложени са 
уведомления до НАП и до АДВ, но от същите не е видно действително да 
е извършен фактът на уведомяване, тъй като не се съдържат 
доказателства затова те да са получени. 
  - т. гр. д. № 184/2007 г., образувано на 13.12.2007 г. по молба, внесена 
на 11.12.2007 г. Липсва доказателство за уведомяване на АДВ. Решението, 
с което е спряно производството по несъстоятелност, не е обнародвано в 
„Държавен вестник”, от който момент тече срокът за неговото 
обжалване. 
  - т. гр. д. № 185/2007 г. По делото липсва доказателство за 
уведомяване на АДВ. Решението, с което е спряно производството по 
несъстоятелност не е обнародвано в „Държавен вестник”, от който 
момент тече срокът за неговото обжалване. 
 
         7. Търговски дела. 
         - гр.д. №68/2007г., постъпило на 12.04.2007г., образувано на 
13.04.2007г., насрочено за 11.06.2007г., когато е проведено първо по делото 
заседание и е отложено по доказателствата. В съдебно заседание на 
10.09.2007г. са събрани доказателства и е даден ход по същество. 
Постановено е решение на 19.09.2007г., което не е обжалвано. Издаден 
изпълнителен лист на 02.11.2007г.  
          - гр.д. №76/2007г., постъпило на 27.04.2007г., образувано на 
27.04.2007г., насрочено за 04.06.2007г., когато е проведено първо по делото 
заседание и е отложено по доказателствата и чл.114 от ГПК /отм./ за 
02.07.2007г. В съдебно заседание на 01.10.2007г. е даден ход по същество, 
след събиране на доказателства. Постановено е решение на 18.10.2007г. 
Предадено в архив на 26.11.2007г. 
            - гр.д. № 88/2007г., постъпило на 23.05.2007г., образувано на 
30.05.2007г., насрочено за 02.07.2007г. С исковата молба е направено искане 
за допускане на обезпечение - 01.06.2007г. – оставено без уважение поради 
липса на доказателства. В съдебно заседание на 02.07.2007г. делото е 
отложено за 10.09.2007г. поради нередовно призован ответник. В съдебно 
заседание на 10.09.2007г. е даден ход, събрани са доказателства и делото е 
отложено за 29.10.2007г. В съдебно заседание на 29.10.2007г. е даден ход по 
същество. Постановено е решение от 07.12.2007г.  
 

От направените констатации се налагат следните изводи: 
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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 от разгледаните първоинстанционни дела 
са свършени 76% граждански дела /от които в тримесечен срок 59%/, 76% 
административни дела /от които тримесечен срок 37%/ и 96% частни 
граждански дела /от които в тримесечен срок 100%/. 

От разгледаните въззивни дела са свършени 80% въззивни граждански 
дела /от които в тримесечния срок 59%/, 99% въззивни частни граждански 
дела /от които в тримесечен срок 100%/ и 100% касационни дела по ЗСПЗЗ и 
ЗВГЗГФ /от които в тримесечен срок 100%/. Данните сочат за много добър 
процент от делата, решени в инстурктивния срок, което отразява усилията на 
съдиите за приключване на делата в разумни срокове. 

3. Спрените дела са администрирани редовно, като периодично са 
правени справки за хода на преюдициалните спорове, в случаите, в които 
делата са били спрени на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. 

4. В изолирани случаи   съдебни заседания са отлагани ,без да са налице 
основанията на чл.107,ал.2 от ГПК /отм./ 

5. Съдът не прилага разпоредбата на чл.65 от ГПК /отм./ , при 
направени доказателствени искания  след първо по делото съдебно заседание. 

6. При  незначителен брой дела, нередовности на възивната жалба  се 
констатират в хода на въззивното производство, което забавя движението му, 
при възможност нередовностите да бъдат констатирани още  при нейното 
постъпване. 
 7.От проверката на делата по несъстоятелност, образувани пред 
Ловешки окръжен съд, се констатира, че, съдът в недостатъчна степен е 
изследвал въпроса, свързан с наличието на абсолютната процесуална 
предпоставка, предвидена с разпоредбата на чл. 78, ал. 2 от ДОПК и чл. 628, 
ал. 3 от ТЗ, като е образувал делата въпреки липсата й. 
 Отделно, липсват доказателства по т. гр. д. № 184/2007 г. и т. гр. д. № 
185/2007 г. за оповестяване /обн. В ДВ, респ. вписване в ТР/ решенията на 
съда, с които, на основание чл. 632 от ТЗ, са спрени производствата по 
несъстоятелност, поради което и не са текли сроковете за тяхното обжалване. 

В един от случаите, по т. гр. д. № 164/2006 г., съдът по 
несъстоятелността е постановил съдебно решение по чл. 735 от ТЗ, за 
прекратяване на производството и заличаване на длъжника, преди да е влязло 
в сила постановеното преди това решение по чл. 632 от ТЗ. Влизането в сила 
на решението, постановено на основание чл. 632 от ТЗ в конкретната 
хипотеза, се явява предпоставка за постановяване на прекратителното 
решение по чл. 735 от ТЗ. 
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От проверката на делата, подсъдни на Окръжен съд – гр. Ловеч, се 

очертава стремеж към бързо образуване и насрочване на делата, освен в 
случаите, в които молбите и жалбите са оставяни без движение за 
отстраняване на недостатъци. Усилията на административния ръководител на 
съда също са насочени към оптимизиране работата на съда и най-вече 
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 Антоанета Монева – административен ръководител на 
Окръжен съд – гр. Ловеч. 

 
 
 

ИНСПЕКТОР: 
/Н. СТОЕВА/ 

 
ЕКСПЕРТИ: 

/Н. КОСТАДИНОВ/ 
 

/Н. ИЛИЕВ/ 


