
Р Е П У Б Л И К  А   Б Ъ Л ГА Р И Я 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ГРАД СОФИЯ, УЛИЦА “ГЕОРГ ВАШИНГТОН” №17, ЕТАЖ 4- 5 

 

А К Т 

С резултати от извършена проверка 

 
 На основание Заповед № 123/ 1 септември 2008г. на Главния инспектор 
на Инспектората към ВСС със задача: образуването и движението по гр. д. № 
803/04г. по описа на СГС, VІ- 5 с- в, разгледано от съдия Жорж Гигов и съдия 
Нина Стойчева. Проверката бе извършена от Инспектор НЕЗАБРАВКА 
СТОЕВА и експертите МАРИЕЛА МИТЕВА и НИКОЛАЙ ИЛИЕВ. 
Проверяващите разгледаха гр. д. № 803/ 04г. в оригинал. 

 Извършената проверка бе иницирана във връзка със сигнал Вх. 
№1846/30. 07. 2008г., подаден от И.Г. от гр. София, против забавянето на 
движението по гр. д. №803/04г. по описа на СГС. 

 Жалбоподотелят излага доводи, че съдията- докладчик по гр. д. № 
803/04г. по описа на СГС, VІ- 5-ти състав отказва да постанови решение по 
делото. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Гражданско дело №803/04г. по описа на СГС е образувано по искова 
молба, подадена от И. Г. от гр. София срещу Национална експертна лекарска 
комисия със седалище и адрес в гр. София.  



Исковата молба е заведена в СГС на 3. 02. 2004г. Ищецът е посочил 
като правно основание на своя иск чл. 1 и чл. 4 и 7 от ЗОДВПГ и чл. 45 и сл. 
от ЗЗД. Иска обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, 
причинени от спиране на пенсията му за инвалидност докато обжалвал 
неправилното, според него, решение на ТЕЛК за определяне на процента на 
трайна неработоспособност пред Националната експертна лекарска комисия. 
В исковата молба сочи, че останал без доходи повече от 4 месеца и към 
момента на нейното подаване няма никакви средства. Бил поставен в 
положение да взема заеми от познати, разкарван и унижаван, в рултат на 
което претърпял вреди. Моли съдът да постанови решение, с което да осъди 
ответника- НЕЛК, гр. София да му заплати имуществени вреди, изразяващи 
се в неполучената пенсия в размер на 800лв., както и неимуществени вреди, 
които оценява на 12 000лв. ведно със законната лихва за забава, както и 
направените разноски. Със заявление от 19. 04. 2004г. ищецът уточнил, че 
искът се води по реда на ЗОДВПГ . 

На 6. 02. 2004г. административната колегия на СГС изпраща делото по 
компетентност на гражданската колегия. Делото е разпределено на шести 
състав, за съдия- докладчик е определен Жорж Гигов. 

 Съдията Жорж Гигов оставял исковата молба без движение три пъти, 
както следва- на 31. 03. 2004г., на 28. 04. 2004г. и на 3. 06. 2004г. 

 На 15. 06.2004г. съдия Жорж Гигов насрочил делото за 16.11. 2004г.- 
пет месеца по- късно. 

Общият брой на съдебните заседания от датата на исковата молба до 
датата на настоящата проверка е девет. Заседанията са провеждани през 
неравномерни интервали от време- 2, 3 или 5 месеца. Най- дълги интервали 
от време между заседанията е имало от 21. 03. 2006г. до 28. 02. 2007г.- 
11месеца, както и от 6. 02. 2008г. до 12.11. 2008г.- 9 месеца. Последното 
съдебно заседание по делото е било на 6. 02. 2008г. Съдия Нина Стойчева  
отложила делото за 12. 11. 2008г. Разглеждането на делото от първата 
инстанция от датата на завеждане на исковата молба до датата на настоящата 
проверка е продължило повече от 4 години и 6 месеца. 

По делото до настоящия момент са работили двама съдии както следва:  



от 3. 02. 2004г. до 6. 07. 2006г. съдия- докладчик и председател на 
състава е съдия Жорж Гигов, а  

от 6. 07. 2006г. до датата на проверката- съдия Нина Стойчева. 

По делото са приети заключения на две експертизи. На всяко едно от 
двете вещи лица е поставяна допълнително по една задача. Заключенията по 
тези  допълнително поставени задачи също са представени и приети. 
Изискано и представено по делото е медицинското експертно досие на И. Г. 
Ищецът не е ползвал специализирана правна помощ. Ответникът се е 
дезинтересирал и фактически не е участвал в процеса.  

Със своите процесуални действия ответникът е станал причина за 
отлагане на делото веднъж- не е представил медицинското експертно досие 
на Илия Георгиев за съдебното заседание на 15. 11. 2005г. и съдът отложил 
делото за 21. 03. 2006г.  

Поведението на ищеца не е съобразено изцяло с чл. 109 и чл.110, 
ГПК(отм.). Принос за това има и съдът. И. Г. направил искане за назначаване 
на съдебно- медицинска експертиза и съдебно- счетоводна експертиза в 
първото заседание на 8. 03. 2005г. Съдът отказал да назначи съдебно- 
счетоводна експертиза. С писмена молба от 13 юни 2005г. ищецът направил 
ново искане по доказателствата- да се изиска цялата медицинска 
документация по експертно решение на НЕЛК №1097/7.11.2003г. 
Заключението на съдебно-медицинската експертиза и искането за 
представяне на медицинската документация е прието на второто заседание- 
14. 06. 2005г. В третото заседание на 15.11.06г. съдът уважил искането на 
ищеца за допълнителна задача на СМЕ и назначаване на съдебно- счетоводна 
експертиза. В съдебното заседание на 21 март 2006г. ищецът устно поискал 
да увеличи предявените искове по реда на чл. 116, ГПК(отм.). Поради 
отсъствието на ответника съдът указал увеличението на исковете да се 
направи писмено. В съдебното заседание на 28 февруари 2007г. съдът 
допуснал поисканата от ищеца допълнителна задача на съдебно- 
счетоводната експертиза. По повод направеното устно искане за ново 
увеличение на предявените искове , на осн. чл. 116, ал.2, ГПК(отм) дал 
възможност ищецът да поиска ново изменение на исковете с писмена молба. 
На 7. 03. 2007г. ищецът поискал с писмена молба увеличение на предявените 



искове, а на 15. 06. 2007г. подал молба, с която уточнил пропуснати ползи. В 
съдебното заседание на 20. 06. 2007г. съдия Нина Стойчева разпоредила 
копие от молбите да се изпрати на ответника и отложила делото за 
17.10.2007г., т.е. след около 4 месеца. В съдебно заседание на 17. 10. 2007г. 
съдия Нина Стойчева допуснала исканото от ищеца на осн. чл. 116, ГПК 
увеличение на исковете за неимуществени вреди в размер общо на 20 100лв. и 
за имуществени вреди в размер общо на 1035лв. Отложила делото за 6. 02. 
2008г., т.е. след 3 месеца. С писмена молба от 12 декември 2007г. ищецът 
уточнил кои суми по размер и по пера е пропуснал да включи в молбите си за 
увеличение на иска, приети в предишното съдебно заседание. В съдебно 
заседание на 6. 02. 2008г. съдията дала указания на ищеца да уточни какво 
иска от съда с молбата си от 12 декември 2007г. и отложила делото за 
12.11.2008г. 

ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 
ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 

ИЗВОДИ : 

 

Според чл.6, ал.1 от Европейската конвенция за защита правата на 
човека и основните свободи , ратифицирана от България (ДВ бр. 66 от 
1992 г.) всеки човек има право на гледане на неговото дело в разумен 
срок  . Разумният срок на съдебното производство следва да бъде преценяван 
с оглед законоустановената процедура, сложността на случая и действията на 
органите на участниците в процеса. 

По време на съдебното производство е действал Законът за 
отговорността на държавата за вреди причинени на граждани(ЗОДВПГ). От 
подаване на исковата молба до сега законът е променян 6 пъти. Променено е 
и заглавието на закона, който вече се казва Закон за отговорността на 
държавата и общините за вреди(ЗОДОВ). Изменението, направено с ДВ бр. 
30/06г. засяга подсъдността на тези искове. Съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗОДОВ 
исковете се разглеждат по реда на АПК. През това време са действали и два 



процесуални закона- ГПК(отм) и АПК, който е в сила от м. април 2006г. За 
неуредените въпроси АПК препраща към ГПК(отм. 2007г.), а сега- към 
действащия ГПК. Делото се движи по реда на закона, който е бил в сила при 
подаване на исковата молба- ГПК(отм.). 

Случаят не е сложен. Отнася се до предявяване на няколко обективно 
съединени искове от едно лице, с които се иска заплащане на обезщетения за 
претърпени имуществени и неимуществени вреди вследствие на неправилно 
решение на НЕЛК, гр. София. Наред с това се претендират лихви за забава и 
съдебни разноски. 

При водене на заседанията съдът не е изисквал от страните да съобразят 
своите процесуални действия с чл. 109 и чл. 110, ГПК(отм.).Той не е 
използвал правомощията си, за да дисциплинира поведението на ищеца. 

ГПК(отм.) не задължава съда да дава указания за представяне на 
преписи от молбите за увеличаване на иска в открито съдебно заседание. 
Указания в този смисъл могат да се дават и в закрито заседание. 
Използването на тази възможност би могло да спести отлагането на делото от 
20. 06. За 17. 10. 2007г. 

ГПК(отм) позволява в закрито заседание да се дават и указанията за 
уточняване на молбите, които страните дават по делото между съдебните 
заседания. Своевременното използване на тази възможност по отношение на 
молбата на ищеца от 12. 12. 2007г. би могло да спести отлагането на делото 
от 6. 02. 2008г. за 12. 11. 2008г. 

Не са използвани и възможностите за правна помощ, които дава 
Законът за правната помощ (ДВ бр. 79/05г. в сила от 1. 01. 2006г.). 

Интервалът между съдебните заседания от 21. 03. 2006г. до 28. 02. 
2007г. е с обща продължителност 11 месеца. Това го прави неоправдано 
дълъг. Вярно е, че в този период поради отвода, който ищецът направил на 
съдия Гигов делото е разпределено на друг съдия. Факт е, че съдиите в СГС 
работят с по- голяма натовареност в сравнение с колегите си от други 
съдилища. В същото време съдът е длъжен да организира предаването на 
делото и насрочването на следващото съдебно заседание, така че 
производството да се осъществи в разумен срок.  



Неоправдано дълъг е интервалът между съдебното заседание на на 6. 
02. 2008г. и 12. 11. 2008г. Общото продължителност на периода между двете 
заседания е 9 месеца. Както към датата на последното съдебно заседание, 
така и към датата на настоящата проверка по делото няма искания за 
събиране на нови доказателства и назначаване на експертизи. За последното 
съдебно заседание страните са били редовно призовани. Нито една от 
страните по делото не е завявала, че е възпрепятствана да участва в съдебното 
производство. Не предстои изслушване на вещи лица. Всичко това води до 
извода, че периодът от 9 месеца е необосновано дълъг. 

Следователно общата продължителност на съдебното производство- 4 
години и 6 месеца, както и периодът между съдебните заседания от 21. 03. 
2006г. до 28. 02. 2007г.- 11месеца, както и от 6. 02. 2008г. до 12.11. 2008г. - 9 
месеца не покриват изискванията за разумен срок, съдържащи се в  
Европейската конвенция за защита правата на човека и основните 
свободи и Допълнителния протокол към нея от 20. 03. 1952г., 
ратифицирани от България (ДВ бр. 66 от 1992 г.) 

На основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС /ИВСС/ дава 
следните  

ПРЕПОРЪКИ: 

1. Съдията- докладчик по гр. д. № 803/04г. на СГС да насрочи 
следващото заседание на делото, така че да се състои веднага след 
приключване на лятната ваканция, регламентирана с чл. 329, ал.1 
от ЗСВ. 

2. Съдията- докладчик по гр. д. № 803/2004г. на СГС да укаже на 
ищеца възможностите, които му дава Законът за правната помощ . 

3. Съдията докладчик по гр. д. №803/2004г. по описа на СГС да 
предприеме необходимите действия по срочното приключване на 
делото. 

4. Председателят на СГС да предприеме необходимите мерки, като 
следи за подобряване организацията по движението на съдебните 
дела, съобразно правомощията му по чл. 86, ал.2 от ЗСВ. 
 

На осн. Чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт, препоръките да се 
изпълнят в срок от 1 (един) месец, считано от датата на връчване на 
настоящия Акт за резултатите от извършената проверка. 



На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Председателят на 
СГС да уведоми Главния инспектор за изпълнение на препоръките в 
определения срок. 

Екземпляр от Акта да се предостави на Председателя на СГС и на съдията 
докладчик по гр. д. №803/2004г. по описа на СГС. 

На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ, за извършените нарушения да се 
сигнализира и Висшия съдебен съвет. 

 

 

     ИЗГОТВИЛИ АКТА: 

 

      ИНСПЕКТОР: 

 

       Н. СТОЕВА 

 

 

      ЕКСПЕРТИ: 

 

       МАРИЕЛА МИТЕВА 

 

       НИКОЛАЙ ИЛИЕВ 

 

Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на 
……………………………………………………………   съдия-  докладчик по 
гр. д. №803/2004 на СГС, VI- 5 състав. 



На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 
възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на 
……………………………………………………………   -Председател на  СГС. 

На осн. Чл. 58, ал. 3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 
възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………… 

 

 ММ 


